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GUERRA E COMÉRCIO ENTRE OS 1NDIOS
DA AMÉRICA DO SUL
CLAUDE LÉv1-STRAUss ( *)

Dos aspectos da cultura dos índios da América do Sul, poucos
falaram tanto à imaginação dos primeiros viajantes quanto os referentes à preparação, à execução e às conseqüências da guerra. Parece
que o contraste entre o nível primitivo da vida dos índigenas do
Brasil, por exemplo, e o desenvolvimento de suas técnicas bélicas, a
importância e a freqüência das operações militares entre os diferentes
grupos, forneceram aos antigos cronistas uma espécie de ponto de
referência, graças ao qual eles reencontraram, num país distante e
entre povos, aliás, bastante estranhos, a atmosfera carregada da
Europa do século XVI.
As obras de autores como Jean de Léry, Hans Staden, Thevet,
Yves d'Évreux e outros ainda, dedicam um lugar particular às atividades desta ordem. O estudo das relações intertribais das populações
da costa brasileira apresentavam, com efeito, para os primeiros navegadores, uma importância política de primeira ordem. Bastava que
os portugueses estabelecessem relações amigáveis com uma tribo para
que os vizinhos. hostis desta acolhessem calorosamente os franceses,
rivais dos portugueses, e os ajµdassem nas suas próprias pendências.
Além disso, o caráter dramático das expedições guerreiras dos Tupin.ambá, tais como nos são referidas principalmente por Jean de Léry,
é suficiente para excitar a imaginação. Desde os adornos, suntuosos
e terríveis ao mesmo tempo, dos guerreiros coroados de penas e pin( • ) Claude Lév1-SnAuss, "Guerra e comércio entre os índios da América do Sul",
Revista do Arquivo Municipal, v. 87, 1942, São Paulo, p. 131-146. Reproduzido com autorização do autor.
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tados com as tintas vermelha e preta do urucu e do jenipapo, respectivamente, até a astuta utilização das flechas incendiárias e da
fumaça asfixiante da pimenta, todos os detalhes das preparações bélicas forneciam motivo de horror ou de admiração. O quadro da
vida internacional do Brasil, assim reconstituído, oferece a imagem
de uma grande quantidade de grupos, essencialmente ocupados em
combates sangrentos, levados a efeito às vezes entre tribos vizinhas,
falando a mesma língu~ e cuja separação datava apenas de poucos
anos.
Sem dúvida, esta imagem corresponde amplamente à realidade.
Dificilmente se explicariam a fragmentação dos povos primitivos da
América do Sul, sua dispersão em uma verdadeira poeira de pequenas
unidades sociais pertencentes quase sempre às mesmas famílias lingüísticas, e entretanto isoladas nas extremidades mais opostas da floresta ou do planalto brasileiro, se não se admitisse que, na história
pré-colombiana da América tropical, as forças de dispersão prevaleceram sobre as formas de união e de coesão. Está fora de dúvida
que, numa época antiga, como aliás presentemente, os grupos vizinhos se tratavam antes como inimigos do que como aliados, que eles
se temiam e se evitavam, e que esta atitude tinha razões bastante sólidas. Contudo, aparece claramente, mesmo da leitura dos autores
antigos, que esta atitude dos agrupamentos indígenas tinha um limite
e que nem tudo nas suas relações era determinado por razões negativas. Mencionemos o uso freqüente de objetos ou de matérias-primas
cuja proveniência só podia ser estrangeira, e que atestam a existência
de relações comerciais entre grupos afastados: assim, as preciosas
pedras verdes, descritas por Yves d'Évreux e Jean de Léry, que os
índios da costa traziam introduzidas nos lábios, nas bochechas e nas
orelhas e que eles consideravam como seu bem mais precioso.

através deles que se define e se transforma o status social dos indivíduos. Que as guerras levadas a efeito pelos índios têm essencialmente
por fim assegurar o funcionamento desse ritual, é suficientemente indicado pelo desânimo de que se vêem possuídos quando Villegaignon
os obriga a lhe venderem seus prisioneiros: "De que nos serve a
guerra", dizem eles, "se não dispomos sequer de nossos prisioneiros
para comê-los". Assim, uma imagem bem diferente da atividade guerreira se esboça através da leitura das obras antigas: não mais unicamente negativa, mas positiva; não traindo necessariamente um desequilíbrio nas relações entre os grupos e uma crise, mas fornecendo,
ao contrário, o meio regular destinado a assegurar o funcionamento
das instituições; pondo em oposição, sem dúvida, psicológica e fisicamente, as diversas tribos; mas, ao mesmo tempo, estabelecendo
entre elas o vínculo inconsciente da troca, talvez involuntária, mas em
todo o caso inevitável, dos auxílios recíprocos essenciais à manutenção
da cultura.
Foi preciso, entretanto, esperar o fim do século XIX e as importantes viagens de Karl von den Steinen, para que se visse colocado
em plena luz este fato, suspeitado somente pelos viajantes dos séculos
~recedentes: a existência, ao lado das lutas e das oposições, de múlt1 plos fatores de coesão entre estas pequenas unidades sociais que
constituem a América indígena. As condições da vida social nas
regiões que von den Steinen foi o primeiro a explorar em 1884 e 1887
prestavam-se admiravelmente a constatações desta ordem, não sendo
inútil traçar-lhe a morfologia.

Mas quando se lê atentamente Jean de Léry, percebe-se sobretudo que a guerra, entre os Tupinambá do Rio de Janeiro, era uma
coisa bem diferente do resultado de uma desordem ou da expressão
de uma situação puramente anárquica. As guerras tinham um objetivo,
que aliás impressionou bastante os viajantes: conseguir os prisioneiros
destinados, de acordo com um ritual perfeitamente elaborado, a serem
consumidos em banquetes antropofágicos. Estes banquetes, que encheram de horror a Jean de Léry, que os testemunhou, e muito mais
ainda a Staden, que por várias vezes correu o risco de ser vítima dos
selvagens, desempenham na sociedade tupinambá múltiplas funções,
que explicam assim o lugar essencial que estas cerimônias ocupam
na cultura indígena. Os ritos antropofágicos são ligados ao mesmo
tempo às idéias mágicas e religiosas e à organização social; eles põem
em jogo as crenças metafísicas, garantem a perenidade do grupo e é

O curso superior do Xingu, afluente da margem direita do Amazonas, divide-se em muitos ramos que correm paralelamente uns aos
outros na quase totalidade de seu percurso. Sobre esta rede fluvial,
e agarradas às ribanceiras das margens como aos dentes de um enorme
pente, von den Steinen descobriu uma dúzia de pequenas tribos pertencentes a grupos diferentes representando as mais importantes famílias Iingüísticas do Brasil. Essas tribos viviam a pequena distância
umas das outras, sendo que suas afinidades culturais e lingüísticas não
determinam necessariamente sua proximidade geográfica. Ao contrário, as aldeias que falam a mesma língua são freqüentemente isoladas
umas das outras por tribos diferentes, as quais também têm membros
encravados em grupos afastados. Desde as viagens de von den Steinen o Xingu tem sido visitado várias vezes por outros etnógrafos
ou viajantes; assim Herrmann Meyer, Max Schmidt, Fawcett, Hinter~an~, ~~ott, Petrullo e recentemente Buell Quain. Os esboços da
d1stnbu1çao dos grupos, tal como foram estabelecidos por esses diferentes testemunhos, apresentam às vezes grandes variações com relação aos de von den Steinen, mostrando assim que a localização das
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tribos é apenas tem~o~ária, pelo menos quanto às particularidades.
Mas os ~raços e~senc1a1s da morfologia do Xingu subsistiram até os
~ossos dias: ~st,a~se ~e~pre em presença da concentração relativa,
sobre ~m ternt?no hm1tado, de um número importante de grupos
heterog~neos, seja porq?e p~rtencem a famílias diferentes, seja porque
se consideram como tais, ainda quando falam a mesma língua.
. Embora Petrullo insista na homogeneidade da cultura mat:nal em. toda a área geográfica, é certo que uma grande especializaçao dominou o~trora entre as tribos. A homogeneidade é apenas
aparente e exphca-se antes como resultado do comércio entre os
gr~pos; Es;e .fenômeno é particularmente manifesto no que diz respeito a ceram1ca, a qual, na época de von den Steinen tinha sido
f~rnecida aos Bakairí e aos N ahukuá pelos Kustenáu e 'pelos Mehinaku, ~ aos Trumaí, assim como às tribos de língua tupí, pelos Waurá.
Este sistema .d~ trocas subsiste presentemente, pelo menos nos seus
traç.?s essenctais. Em 18 87, os Bakairí eram especializados na produçao do urucu e do algodão, e na confecção de redes de dormir, de
contas. r~tangulares e de outras espécies de contas de cascas de nozes.
Seus v1z1nhos consideravam os Nahukuá como os melhores fabricantes
de recipientes em forma de cabaça, de contas em forma de
c.ascas de nozes ~ .de contas de nácar rosa. Os Trumaí, e os Suyá
ttn~am o monopob? da fabricação das armas e utensílios de pedra
e tinham desenvolvido particularmente a cultura do tabaco. Assim
também a preparação do sal de lírio-do-brejo e das cinzas de palmeira pertenciam e continuam a pertencer aos Trumaí e aos Mehináku. As tribos de língua aruák trocavam suas cerâmicas com as
cabaças dos Nahukuá e, em 1938 ainda, Quain renovou a constatação
de von den Steínen de que os arcos dos Trumaí eram de manufatura

kamayu~á.

; Essa. especialização técnica era acompanhada de diferenças no
n1vel de vida: a pobreza dos Yaulapíti chocou von den Steinen· entre
estes índios a alimentação era fraca e os objetos manufatu~ados,
pouco numerosos. Uma tal situação podia ser resultado de uma
colheita
má
ou
de .um ataque imprevisto.
Pois as relações interna.
.
.
,,,.
c1onais nao sao inteiramente pac1f1cas no alto Xingu.
Cada tribo possui seu próprio território, delimitado por front~iras bem conhecidas e acompanhando quase sempre a margem dos
nos. O curso destes rios é considerado rota livre · no entanto
' constituem'
as barragens de pesca construídas no meio do rio
P.ropriedades tribais e. s.ão respeitadas como tais. Apesar destas regras
si~ples,, ~s grupos vizinhos mostram pouca confiança recíproca; tal
atitude e ilustrada pelos costumes que têm os viajantes de acenderem
um fogo de sinalização muitas horas e às vezes muitos dias, antes
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de atingir a aldeia que pretendem visitar. Classificam-se as tribos
em "boas" ou "más", segundo o acolhimento mais ou menos generoso
que se espere de uma ou de outra, ou segundo a atitude conciliatória
ou agressiva que se pressente da parte de um vizinho temido. Quando
von den Steinen explorou o Culiseo, um dos formadores do Xingu,
os Trumaí tinham sido atacados pelos Suyá, os quais haviam feito
antes um grande número de prisioneiros entre os Manitsauá. Os
Bakairí temiam por sua vez os Trumaí, que eles acusavam de afogar
seus prisioneiros de guerra após os amarrarem. Em 1938, como em
1887, os Trumaí evitavam os Suyá, de quem tinham muito medo.
Estes conflitos verificavam-se seguidamente entre grupos que falavam
a mesma língua, por exemplo entre as diferentes aldeias do grupo
Nahukuá.
Entretanto, e ainda que os estrangeiros em visita sejam muitas
vezes vítimas de roubos, os laços que unem as diferentes tribos são
sem dúvida mais fortes que as antipatias.
Assim, Quain assinala o poliglotismo geral que reina em toda
a região, e nota que em cada aldeia se encontra sempre um contingente de visitantes pertencentes aos grupos vizinhos. Muitas vezes
encontram-se na origem destas visitas costumes intertribais e as exigências do funcionamento normal das instituições. Já assinalamos as
trocas comerciais entre as tribos, que tomam muitas vezes a forma
de jogo, tal como o jogo de leilão. Reuniões de luta esportiva têm
também lugar entre membros de diferentes grupos; as aldeias convidam-se reciprocamente na celebração de suas festas. Pode ser que
estes convites não tenham somente o valor de um gesto de polidez
ou de um apelo para a abertura de negociações comerciais, mas que
apresentem uma verdadeira necessidade ritual. Certas cerimônias importantes, como os rituais de iniciação, parec;e, com efeito, que só
podem ser celebradas com a cooperação de um grupo vizinho.
Dessas relações, meio belicosas, meio amistosas, resultam muitas
vezes casamentos entre membros de grupos diferentes. Na época
de voo den Steinen, esses intercasamentos tinham lugar entre os
Mehináku e os Nahukuá; entre os Mehináku e os Auetõ; entre
estes últimos e os Kamayurá; entre os Bakairí de um lado e de outro
lado os Kustenáu e os N ahukuá. Quando esses intercasamentos são
praticados sistematicamente entre dois grupos, eles podem dar origem
a uma nova unidade social: a aldeia Arauití compõe-se de casais de
Auetõ e de Yaulapíti.
Vê-se então que, na região do Xingu, as oposições guerreiras são
apenas correspondentes de relações positivas e que estas apresentam
um caráter ao mesmo tempo econômico e social. Um outro exemplo
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ilustra esta conexão: o dos índios Tupí-Kawahíb, que vivem no rio
Machado, afl~ente da margem direita do rio Madeira.
Quando eles foram descobertos, em 1914, pelo general (então
coronel) Cândido Mariano da Silva Rondon, estes índios, ainda que
falando a mesma língua e mostrando-se conscientes da sua homogeneidade Jingüística e social, estavam contudo dispersos por uma
área bastante vasta e dividiam-se em vinte clãs aproximadamente, aliados ou inimigos entre si. Sob o impulso de um chefe
particularmente enérgico, um destes clãs pôde assegurar para si a
hegemonia sobre todo o grupo, graças a uma série de guerras vitoriosas. Esta ambição nunca chegou a realizar-se inteiramente, pois
os Tupí-Kawahíb caíram em completa decadência fisiológica e social
imediatamente após terem entrado em contato com os brancos. Mas
nós pudemos notar ainda em 1938, entre os últimos sobreviventes. que
uma política de intercasamentos era o correspondente positivo da
guerra e que, em muitos casos, a guerra só intervinha quando haviam
falhado os esforços anteriores para impor uma aliança por meio de
intercasamentos.
Nenhum exemplo, contudo, põe mais em foco a correlação
íntima existente entre as atividades guerreiras e as relações de uma
outra ordem, do que o dos índios Nambikuára, estudados por nós
em 1938-39. Os fatos que recolhemos mostram de um modo tão
nítido o caráter indissolúvel dos diferentes tipos de relações intertribais, que é impossível começar a analisá-los sem indicar antes, de
um modo muito rápido, as grandes características do meio cultural
dentro do qual eles se situam.
Os índios Nambikuára habitam uma das regiões mais mal conhecidas e mais desfavore: idas do Brasil. O chapadão de formação antiga
que ocupa todo o oeste e o centro do continente sul-americano termina para o oeste no vasto anel formado pela confluência do rio
Guaporé e do rio Madeira. Sobre estas terras elevadas, cuja altitude
varia de 300 a 800 metros, um solo arenoso formado pela decomposição das pedras só oferece à vegetação um suporte na maior parte
das vezes ·estéril. Este rigor é ainda aumentado pela distribuição
irregular das chuvas através do ano; estas, torrenciais de outubro a
março, são quase totalmente ausentes durante os outros me,'.ies. A
única vegetação que pode subsistir nestas condições se reduz a ervas
altas, queimadas pelo sol durante a estação seca, e a arbustos que
crescem a distâncias irregulares, com cascas espessas e troncos retorcidos. Os raros animais se refugiam na floresta-galeria que acompanha o curso dos rios e nos capões que se formam em tomo das
fontes . Os índios Nambikuára ocupam a parte meridional dessa zona
e seus pequenos bandos seminômades erram através do chapadão,
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principalmente entre os vales do Tapajós e do rio Roosevelt. Foi
o general Rondon que os descobriu em 1907, por ocasião da construção da linha telegrafica estratégica de Mato Grosso ao Amazonas.
Os N ambikuára possuem um dos níveis de cultura mais elementares
que existem atua1mente na América do Sul. Durante a estação das
chuvas, eles se fixam nas aldeias compostas de cabanas primitivas,
às vezes mesmo somente de abrigos, na vizinhança de um curso de
água. Nas queimadas circulares feitas no interior da florestagaleria, eles se entregam a algumas culturas, principalmente à da mandioca. Estas culturas fornecem a sua alimentação durante o período
de vida sedentária, e parcialmente também durante a estação seca
na medida em que eles conseguem conservar a mandioca, enterrando
grandes tortas no solo. Quando vem a estação seca, a aldeia é
abandonada e seu efetivo divide-se em diversos pequenos bandos
que raramente ultrapassam 30 a 40 pessoas. Cada família transporta,
em um ou vários cestos, todos os seus bens terrestres, que consistem
em tortas de mandioca, recipientes de cabaça, algodão fiado, blocos
de cera ou de resina, e alguns instrumentos de pedra, e, agora, às
vezes, de ferro. Durante sete meses do ano, estes bandos erram
pelo campo à procura de pequenos animais, de lagartos, aranhas,
serpentes ou oucros répteis, de frutos e de grãos silvestres, de raízes
comestíveis, e, de um modo geral, de tudo o que possa impedi-los de
morrer de fome. Seus acampamentos, instalados por um ou vários
dias, por algumas semanas às vezes, reduzem-se a uma dezena de
abrigos sumários formados de ramos de palmeira ou folhagens colocados em semicírculo na areia. Cada família constrói seu abrigo
e acende seu próprio fogo.
A vida nestes acampamentos, de cuja intimidade participamos com os indígenas, merece ser rapidamente evocada. Os N ambikuára acordam-se com o dia, reavivam o fogo, refazem-se como
podem do frio da noite, depois alimentam-se ligeiramente com restos
de beijus da véspera. Um pouco mais tarde, os homens partem, juntos
ou separadamente, para uma expedição de caça. As mulheres ficam
no acampamento ou vagueiam procurando alimento. O primeiro banho
é tomado quando o sol começa a esquentar. As mulheres e as crianças
banham-se muitas vezes juntas por divertimento e às vezes acende-se
fogo, diante do qual todos se acocoram para se aquecerem ao sair
da água, exagerando por prazer um tremor natural. As ocupações
do dia variam pouco. A preparação da alimentação é que toma
mais tempo e cuidados. Quando a necessidade se faz sentir, as mu.lheres e as crianças saem à cata de frutos ou lenha e gravetos. Ou
então as mulheres fiam acocoradas no chão, fazem contas de cascas
de nozes, catam seus piolhos, passeiam de cá para lá ou dormem.
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Entre os numerosos bandos, tais como este que acabamos de
descrever, é preciso distinguir aqueles que são aparentados por laços
familiares, e que representam quase sempre o efetivo de uma aldeia
- ou de um grupo de aldeias.
Estes bandos mantêm entre si relações normalmente pacíficas,
ainda que algumas vezes aconteça o contrário, em seguida a uma
disputa comercial ou amorosa. Outros bandos, ao contrário, são
estranhos uns aos outros, compostos de indivíduos que não são nem
parentes nem aliados entre si; tais bandos procedem quase sempre
de territórios muito distantes e podem mesmo ser separados por diferenças de dialeto, pois o N ambikuára não é uma língua homogênea.

Estes bandos têm uma atitude equívoca em relação uns aos outros.
Eles se temem e ao mesmo tempo sentem-se necessários reciprocamen te. É , com efeito, por ocasião de um encontro que eles poderão
obter artigos desejáveis, que só um dentre eles possui ou é capaz de
produzir ou fabricar. Estes artigos dividem-se essencialmente em três
categorias: há, primeiro, as mulheres que somente as expedições vitoriosas permitem arrebatar; depois, as sementes, principalmente as
sementes de feijão; enfim, a cerâmica e mesmo fragmentos de cerâmica utilizados nos fusos. Assim, os Nambikuára, que desconhecem
a cerâmica e cujo nível cultural é manifestamente inferior ao dos seus
vizinhos ocidentais e meridionais, tinham, no dizer de seu chefe,
levado a efeito recentemente diversas campanhas guerreiras com o
úqico fito de obter grãos de feijão e cacos de cerâmica.
Desta maneira, o comportamento de dois bandos que sabem
que estão na vizinhança um do outro é particularmente digno de
nota. Os indígenas temem o encontro e ao mesmo tempo o desejam.
É impossível que este seja resultado do acaso: durante várias semanas os dois bandos podem espreitar a fumaça vertical dos fogos do
acampamento, visível a vários quilômetros, em pleno céu claro da
estação fria. E um dos espetáculos mais impressionantes do território
nambikuára é o dessas fumaças inquietantes que repontam repentinamente à tardinha, num horizonte que se poderia crer deserto. Os
indígenas lançam olhares ansiosos para o céu límpido do crepúsculo:
"São os índios que estão acampando .. . " Mas, que índios? O bando
que. se aproxima é amigo ou hostil? Discute-se longamente ao pé do
fogo a conduta a seguir. O contacto pode parecer inevitável e neste
caso é melhor, sem dúvida, tomar a iniciativa. Se o grupo se sente
suficientemente forte ou, então, se lhe faltam certos produtos julgados
indispensáveis, o encontro será ao contrário desejado e procurado.
Durante semanas os grupos se evitam e mantêm uma distância ra- .
zoável entre seus fogos. Depois, um dia, a decisão é tomada, as
mulheres e as crianças recebem ordem de dispersar-se no mato, e os
homens partem para enfrentar o desconhecido.
. Nós participamos de um destes encontros, que constituem o acontecimento mais notável da vida nambikuára. Os dois bandos reduzidos aos seus elementos masculinos, aproximam-se um do' outro
com hesitação; e logo em seguida uma longa conversação se estabelece.
Mais exatamente, os líderes de cada grupo se entregam, cada um por
sua vez, a uma espécie de monólogo prolongado, cortado de exclamações e declamado num tom ao mesmo tempo queixoso e triste, em
que a voz se arrasta de um modo fanhoso no fim de cada palavra. O
~rupo animado de intenções belicosas expõe suas queixas, os pacíf ~co.s asseguram suas boas intenções. Infelizmente é impossível reconstttu1r o texto exato destes discursos parlamentares, pronunciados se-
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Nas horas mais quentes o acampamento fica mudo, os habitantes,
silenciosos ou adormecidos, aproveitam a sombra precária dos abrigos.
O resto do tempo, as ocupações prosseguem entre conversações animadas. Quase sempre alegres e risonhos, os indígenas trocam gracejos, e às vezes também, com gestos que não deixam dúvidas, propósitos ·obscenos ou asquerosos, saudados por grandes gargalhadas.
O trabalho é muitas vezes interrompido por visitas recíprocas ou
disputas. As crianças andam de cá para lá durante grande parte
do dia, dedicando-se as meninas por algum tempo às mesmas ocupações que suas companheiras mais velhas e os meninos ficando a
vadiar ou a pescar à beira dos cursos de água. Os homens que ficam
no acampamento dedicam-se a trabalhos de trançado, fabricam flechas e instrumentos de música e prestam às vezes pequenos serviços
domésticos. Uma grande concórdia reina geralmente no seio dos
lares. Pelas 3 ou 4 horas, os outros homens voltam da caça, o acampamento se anima, os objetivos tornam-se mais vivos, formam-se
grupos, diferentes dos aglomerados familiares. Comem-se beijus e
tudo o que.foi encontrado durante o dia; peixes, raízes, mel silvestre,
morcegos, animaizinhos capturados e pequenos cocos açucarados da
palmeira bacaiúva. As vezes uma criança começa a chorar, sendo
logo consolada por uma pessoa mais velha. Quando a noite cai,
algumas mulheres, diariamente designadas, vão catar ou derrubar,
na mata v~zinha, a provisão de lenha para a noite. Num canto do
acampamento os galhos são empilhados e cada um aí se abastece na
medida de suas necessidades. Os grupos familiares formam-se em
torno dos respectivos fogos que começam a brilhar. A noite se passa
em conversas ou então em cantos e danças. As vezes, estas distrações
prolongam-se pela noite a dentro, mas ém geral, após algumas partidas
de carícias e de lutas amistosas, os casais se unem mais estreitamente,
as mães apertam contra si o filho já adormecido, tudo fica em silêncio
e a noite fria só é animada pelo estalo de uma acha de lenha, os
latidos dos cãe~ ou o choro de alguma criança.

gundo o impulso do momento. Contudo~ eis aqui um fragmento que
ilustra sua estrutura e seu tom específico: "Nós não estamos zangados! Nós somos vossos amigos! Nós estamos com boas disposições!
Amigos! Bons amigos! Nós vos compreendemos! Nós viemos como
amigos etc ... " O mesmo estilo oratório é também empregado nas
invocações preliminares a uma declaração de guerra.
Após essas trocas de declarações pacíficas, juntam-se as mulheres e as crianças, os grupos formam-se de novo e organiza-se o acampamento. Cada grupo conserva, entretanto, sua individualidade, reunindo seus fogos próximos uns dos outros. Muitas vezes dá-se o
sinal dos cantos e das danças (estas duas atividades, de fato inseparáveis, são de~gnadas no vocabulário indígena pela mesma palavra);
e cada grupo, de acordo com a etiqueta, deprecia sua própria exibição
e exalta a dos parceiros de encontro: "Os Tamandé cantam bem!
Mas, para nós, acabou-se cantar bem ... " Do mesmo modo, cada
grupo, quando termina uma canção ou bailado, exclama, num tom
agudo e com uma afetação de tristeza: "Que canto miserável!", enquanto o auditório protesta calorosamente: "Não! Não! Foi
bonito!''
No caso que testemunhamos, estas regras de cortesia não foram
observadas por muito tempo. Ao contrário, o tom geral elevou-se
muito depressa com a excitação suscitada pelo encontro, e a noite
não estava ainda muito avançada quando as discussões, de mistura
com os cantos, começaram a produzir um alarido extraordinário, cuja
significação a princípio nos escapou inteiramente. Esboçaram-se
gestos de ameaça, às vezes mesmo explodiram rixas, enquanto certos
indígenas se interpunham como mediadores. Essas manifestações
hostis não conseguiram entretanto dar a impressão de desordem ,
pois desenrolam-se pausadamente e, apesar do barulho, no meio de
um certo decoro. A cólera nambikuára exprime-se por meio de
gestos estilizados.
Assim, um homem apanha com as duas mãos seu próprio sexo
e o aponta para o adversário, curvando o ventre e dobrando os joelhos. Uma segunda etapa consta de uma agressão contra a pessoa do
inimigo, para arrancar o tufo de palha suspenso acima do baixoventre por um pequeno cinto de contas. Pois a palha "cobre o sexo"
e combate-se "para arrancar a palha". Mas, mesmo na suposição
de que esta operação dê bom resultado, ela não terá senão um
caráter puramente simbólico: o guarda-sexo masculino (cujo uso é
seguidamente negligenciado) é feito de um material tão frágil que
não poderia assegurar a proteção, nem mesmo a dissimulação dos
órgãos. Enfim, o insulto supremo é pôr a mão sobre o arco e as
flechas que se depositam no mato vizinho. Nas circunstâncias deste
gênero, os indígenas conservam uma calma aparente, mas sua atitude

é entretanto tensa, como se eles estivessem (e provavelmente estão)
num estado de cólera violenta e contida. Esses motins degeneram,
sem dúvida, às vezes, em conflito generalizado, mas no caso em
questão tudo se acalmou nas proximidades da aurora. Sempre no
n1 esmo estado de irritação aparente, e com gestos ásperos, os adversários puseram-se a inspecionar-se mutuamente, apalpando os brincos,
os braceletes de algodão, os pequenos ornamentos de pluma uns aos
outros, resmungando palavras rápidas: "Isto ... isto ... ver ... ver ...
. ... "
e, b on1to
Essa inspeção de reconciliação assinala com efeito a conclusão
normal do conflito. ~ ela que introduz o novo aspecto que vão
tomar as relações entre os dois grupos: as trocas comerciais. Por
sumária que seja a cultura material dos N ambikuára, os produtos de
indústria· dos diferentes grupos são tidos em alta conta pelos seus
vizinhos. Os grupos orientais têm necessidade de cerâmica e de sementes; os grupos setentrionais e centrais acham que seus vizinhos
do sul fazem colares particularmente preciosos. Assim, o encontro
dos dois grupos, quando pode desenrolar-se de modo pacífico, tem
por conseqüência uma série de presentes recíprocos; o conflito, sempre possível, dá lugar ao negócio. Mas este negócio apresenta caracteres notáveis. Se se consideram as transações como uma sucessão
de presentes, é preciso reconhecer que a aceitação destes últimos não
comporta agradecimento algum ou testemunho de satisfação; e se são
encaradas como trocas, estas se efetuam sem regateios, sem nenhuma
tentativa para valorizar o artigo ou, ao contrário, para depreciá-lo,
por parte do cliente, e sem manifestações de desacordo entre as partes. Na verdade, há má vontade em admitir que as trocas estão em
curso: cada indígena dedica-se às suas ocupações habituais e os
objetos ou produtos passam silenciosamente de um a outro, sem que
aquele que dá faça notar o gesto pelo qual ele depõe seu presente,
e sem que aquele que recebe preste aparentemente atenção a seu
novo bem. Assim trocam-se algodão descascado e novelos de fio;
blocos de cera ou de resina; massas de tinta de urucu; contas, brincos,
braceletes e colares; tabaco e sementes; penas e lascas de bambu destinadas à confecção das flechas; meadas de fibras de palmeiras; espinhos de ouriço; potes inteiros e cacos de cerâmica; cabaças.
Esta misteriosa circulação de mercadorias se opera sem cessar
durante a metade de um dia ou durante um dia inteiro. Depois os
grupos retomam seus diferentes rumos, e, nas etapas seguintes, cada
um faz o inventário do que recebeu, rememora o que deu. Os N ambikuára confiam inteiramente, para a eqüidade das transações, na
boa fé ou na generosidade do parceiro. A idéia de que se possa
avaliar, discutir ou regatear, exigir e cobrar é-lhes totalmente estranha. Nós, por exemplo, prometemos a um indígena um facão,
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como pagamento de uma m1ssao que ele devia desempenhar
para nós junto de um grupo vizinho. Depois da volta do mensageiro,
não cuidamos de dar-lhe imediatamente a recompensa combinada,
pensando que ele próprio viesse procurá-la. Ele nada fez e no dia
seguinte não pudemos descobri-lo, tinha partido, muito irritado. disseram-nos seus companheiros, e não o vimos mais. Nestas condições,
não é de admirar que, uma vez terminadas as trocas, um dos grupos
parta descontente com o seu quinhão, e, fazendo o inventário de
suas aquisições e rememorando seus próprios presentes, acumule durante semanas ou meses um azedume que se tornará cada vez mais
agressivo. FreqQentemente, parece, as guerras de bandos não têm
outra origem. Entretanto, existem causas completamente diferentes;
assim, a vingança de um assassinato, ou um rapto de mulheres. Mas
em geral, um bando não se sente coletivamente obrigado a represálias
por um prejuízo causado a um ou a vários de seus membros. Muito
mais freqüentemente, dada a animosidade forte e permanente que
reina entre os grupos, estes pretextos servem para esquentar os espíritos, e são acolhidos de bom grado, principalmente se se sentem fortes.
A proposta belicosa é apresentada por um indivíduo particularmente
exaltado ou que expõe diante de seus companheiros as queixas especiais que ele alimenta. Seu discurso é feito no mesmo estilo e declamado no mesmo tom que o das apóstrofes entre grupos estranhos que
se encontram: "Olá! Venham cá! Escutem-me! Eu estou irritado! Muito irritado! Quero flechas! Grandes flechas!"
Mas, antes de decidir a expedição, é preciso ainda consultar os
presságios, por intermédio do chefe, ou do feiticeiro, nos grupos em
que o chefe e o feiticeiro constituem pessoas distintas. Revestidos de
ornamentos consagrados, capas de palha salpicadas de vermelho e
capacetes de pele de jaguar, os homens executam os cantos e as
danças da guerra, crivando de flechas um poste simbólico. O oficiante esconde em seguida solenemente, num recanto do mato, uma
flecha, que deve ser encontrada no dia seguinte manchada de sangue
para que os auspícios sejam considerados favoráveis. Muitas expedições guerreiras assim decididas terminam depois de alguns quilômetros de marcha : a excitação e o entusiasmo arrefeceu e o pequeno
exército retorna ao acampamento. Outras guerras chegam à realização
e podem ser cruéis. Os N ambikuára atacam habitualmente de madrugada e esperam a hora do ataque dispersos pelo mato. O sinal de
ataque é dado pelo pequeno apito duplo que os indígenas trazem
pendurado a um barbante passado à volta do pescoço, e que se chama
"grilo" por causa da semelhança do som que emite com o cri-cri
deste inseto. As flechas de guerra são as mesmas que se utilizam
normalmente para a caça aos grandes animais; mas, antes de empregálas contra o homem, cortam-se em dentes de serra os rebordos ·de

sua ponta larga em forma de lança. As flechas envenenadas com
curare, de uso corrente para a caça, não são jamais empregadas
na guerra.
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As descrições dos antigos viajantes e outras mais recentes relativas a tribos diversas, evocam tantos pormenores dessas técnicas
guerreiras, que se podem generalizar quase sem hesitação, ao menos
até um certo ponto, os fatos por nós relatados e de observação menos
freqüente. Entre os N ambikuára, como sem dúvida entre numerosas
populações da América pré-colombiana, a guerra e o comércio constituem atividades que dificilmente se ·conseguirá estudar isoladamente.
As trocas comerciais representam guerras potenciais, pacificamente
resolvidas; e as guerras são o resultado de transações mal sucedidas.
No século xv1 encontraram-se objetos de proveniência incaica nas
mãos dos mais primitivos habitantes da floresta e das costas do Brasil.
J nversamente, o ferro trazido pelos primeiros colonizadores antecipou-os de muitas dezenas. de anos nas regiões afastadas do continente.
Estes fatos mostram bem que as relações positivas entre os grupos,
tais como a colaboração no plano da vida social com o fim de assegurar o funcionamento regular das instituições, e as trocas econômicas contrabalançavam em grande escala os conflitos, mais espetaculares e que, por esta razão, foram os únicos notados, no começo.
O caráter profundamente heterogêneo da maioria dos dialetos sulamericanos, cujos vocabulários revelam origens tão diversas que, em
muitos casos, só é possível ligá-los a esta ou àquela família lingüística
pelo jogo incerto das porcentagens, apresenta um índice suplement~r
da multiplicidade dos contactos e das trocas que se devem ter reahzado num passado próximo ou remoto.
.
Outros índices são fornecidos pelo estudo dos complexos sistemas
de organização social que contrastam, de modo tão frisante, com o
baixo nível econômico e as técnicas tão elementares das tribos que
os desenvolveram. Tem-se começado apenas a descobrir na América
do Sul a existência desses sistemas que nada ficam a dever aos refinamentos sociológicos das sociedades aust.{alianas ( 1 ). Tribos com
efetivos pouco numerosos e cuja estrutura não se supõe esconda
qualquer mistério, revelam, de repente, depois de uma investigação
mais cuidadosa, uma extraordinária quantidade de clãs, de classes
( 1) Curt NIMUENDAJÚ, The Aplnayl, The Catholic University of America, Anthropological Series, n. 8, Washington, 1939, e os outros trabalhos deste admirável etnólop>,
dedicados aos Xerént.e e aos Ramkókamekra.

de idade, de grupos matrimoniais, de sociedades e de fratrias, pelos
quais se distribuem os indivíduos, acumulando, naturalmente, muitos títulos. Quase todas essas sociedades apresentam uma divisão
em duas metades, cujo papel é assegurar, alternadamente, a execução
das cerin1ônias e, às vezes também, regular os casamentos. Mas, na
América do Sul. esta instituição, tão difundida em outras regiões do
mundo, assume um caráter suplementar: a dissimetria. Ao menos
pelo non1e que trazem, estas metades, em um grande número de tribos,
não são iguais. Tem-se ass:m a dupla "dos Fortes" e "dos Fracos",
a "dos Bons" e "dos Maus" a "dos de Rio Acima" e "dos de Rio
'
Abaixo", etc. Esta terminologia é muito próxima daquela que tribos
diferentes empregam para designar-se mutuamente; o sistema mesmo
evoca bem diretamente a organização dualista do Império dos Incas,
com a dicotomia entre " os de Cima" e "os de Baixo", cujas fontes
atestam suficientemente a origem histórica para que se hesite muito
em reconhecer, nestas divisões, os vestígios de um período em que
os grupos fundamentais constituíam unidades isoladas. Entre os
Nambikuára, nós compartilhamos da existência de dois bandos falando dialetos diferentes e que, tendo de comum acordo decidido ·
fundir-se! havjan1 estabelecido entre seus membros respectivos um
sistema de parentesco artificial que resultara em relações idênticas às
que poderiam existir entre os membros das metades exógamas de
uma só sociedade ( 2 ) . Está, al iás, fora de dúvida, desde a descoberta das Antilhas, habitadas no século xv1 por indígenas karíb,
cujas mulheres atestavam ainda, pela sua língua especial, suas origens
aruák, que processos de assimilação e dissimilação sociais não são
incompatíveis com o fun cionamento das sociedades centro e sulamericanas. Ma'.s recentemente, como vimos, von den Steinen foi
testemunha do mesmo fenômeno na aldeia arauití do alto Xingu.
Mas, como no caso das relações entre a guerra e o comércio. os mecanismos concretos destas articúlações ficaram por muito tempo
desperceb idos.
T enta mos precisamente mostrar neste artigo que os conflitos
guerreiros e as trocas econômicas não constituem unicamente, na
América do Sul, dois tipos de relações coexistentes, mas antes os
dois aspectos, opostos e indissolúveis, de um único e mesmo processo
social. O exen1plo dos índios N ambikuára revela as modalidades
segundo as quais a hostilidade cede o lugar à cordialidade, a agressão
à colaboração. ou o contrário. Mas a continuidade própria aos elementos do todo social não pára aí. Os fatos assinalados no pará(2)

A estes

fatos o

autor

Kin'>hip Term'> among Brazilian
p. 398-409.

dedi<:ou

um e ;;tudo especial : "The Social Use of
lndians", American Anthropologist, n.s., v. XLV, 1943,
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gra_fo p:ec~dente mostram que ~s instituições primitivas dispõem dos
meios te~nicos ~~.ra fazer evoluir_~s relações hostis além do estágio
das relaçoes pacificas, e sabem utilizar estas últimas para integrar no
grupo novos elementos, modificando profundamente sua estrutura.
~ós não tem~s. a idéia de pretender que todas as organizações dualistas na ~menca do Sul _seja~ o_ resultado da fusão dos grupos.
Processos inversos - de disslnlilaçao agora, e não mais de assimilação - podem igualmen_te intervir no seio do grupo já constituído. Um
destes processos poderia, por exemplo, resultar da coexistência em
numerosas t~ibos sul-americanas, do casamento avuncular (tio' materno e s<:>bnnha) e ~o casamento entre primos cruzados (respectivamente filhos de um umão e de uma irmã). Do fato de dois indivíduos pertencentes a duas gerações diferentes entrarem normalmente
em conflito pela mesma mulher poderia induzir-se uma dicotomia no
interior do grupo entre "os mais velhos" e "os mais moços". · São
estes, de fato, os nom~s pelos qua~s os Tupí-Kawahíb designam suas
metades, sem que se siga necessanamente que a hipótese que acaba
de ser formulada como uma possibilidade teórica deva encontrar
neste ca~o sua aplicação. Mas, se assim fosse, seria interessante notar
que o sistema dualista citado por último apresenta, em relação aos
outros conhecidos, consideráveis diferenças. Sejam quais forem as
reservas q_ue :e deva ~er an~e to~a interpretação exclusiva da origem
das ?rg~n1zaço~s duahstas, e muito provável que, em certos casos, a
exph,ca~ao da _integração forneça resposta satisfatória. A guerra, o
comercio, o sistema de parentesco e a estrutura social devem ser
assim estudados ,em correlação íntima. Até que ponto se pode esperar
que se chegue a descoberta dessas correlações é outra coisa. Um
esforço mu1to sistemático de síntese conduziria facilmente aos intoleráveis abusos da interpretação funcionalista. Se não hesitamos, por
~xemplo. em ver em certas estruturas dualistas o resultado feliz da
1nte?ração dinâmi_ca de _um antigo sistema de aliança, é muito mais
duv1doso que a d1ferenc1ação dos clãs por privilégios de técnicas tal
com? aquelas cuja existência mostramos entre os Borôro(s), possa
s~r interpr~tada como a sobrevivência de uma especialização industnal das tnbos, tal como a que se encontra. ainda atualmente no
Xingu. O sociólogo deve, entretanto, ter sempre presente no es~írito
que as instituições primitivas não são apenas capazes de conservar
o que existe, ou de reter provisoriamente os vestígios de um passado
que se desfaz, mas também de elaborar inovações audaciosas, ainda
que as estruturas tradicionais -com isso se transformem profundamente.
(3) "Contribuição ao estudo da organização social dos fndlo~ Bororo", Revista do
Arq_ufro Municipal, São Paulo, XXVII, 1936, e Jo urnal de la Sociétl des A.miricanlstes de
Pans, XXVIII. 1936.
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