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PREFA·CIO

ESTE LIVRO, ORIGINALMENTE ESCR.ITO COMO UM DOS REQUISITOS. PARA. A

obten~áo do grau de Doutor em. Filosofia (Ph.D) em. Antropologta Social
no Peabody Museum da Univers1dade de Harvard, reune os ~esultados de
pesquisas iniciadas em 1961 no Depart.amento de. Antropologt~ do !'Auseu
Nacional da Universidade Federal do R10 de ]aneiro, sob a onenta~ao dos
Professores Roberto Cardoso de Oliveira (hoje na Universidade de Brasilia) e David Maybury-Lewis .. (da Harvard).
.
Nestes anos que separam os primeiros preparativos para ~ proie~o
de pesquisa e a disserta~áo academ:ica ·que ~e transforma em. hvro, nao
foram poucas as vezes que perguntei a m1m mesmo se vaha a. pena
publicá-lo. Jsso porque, numa era de desenvolvimento, d~ tecnolog1a, de
ciencia e, sobretudo, de solu~óes globais, que valor podena ter - exce~o
para aqueles poucos humanistas e .rº!!1ª~ticos - um estudo de ~ntropol~gta
Social que focaliza o modo de existencia de urna. pequena socie~ade tn.b~l
do Norte de Goiás, os Apinayé, e discute o seu sistema de rela~oes soc1ais
e valores?
.
D.e fato, que mérito pode ter o estudo de u~a soc~edade diferente,
ainda mais quando se considera que o seu foco e um sistema p:ovavelmente sem nenhum futuro, pois os Apinayé correm o _grave nsco
descaracteriza~áo cultural completa? Fosse esse trabalho so~re econom1a,
política ou história do Brasil, , t~lvez nao ~ouvesse nec;ss~dade de tal
coloca~áo, já que existem pouqu1ss1mos a duv1dar da relevancia de estud~s
sistemáticos de sua própria sociedade. Mas quando se trata de um o~tro
sistema, de indios, parece válido perguntar: afinal, para que serve? Afmal,
o que ajuda a solucionar?
Gostaria - como todos os etnólogos - de ter urna resposta cert,a
e fulminante para essas questóes. A verdade'. po.rém, é que náo tenho.
Mas estou convencido de que o mundo de ho1e, informado pelos .valores
da alta tecnología, é um mundo que corre o sério r~sco das generahza~óes.
E generalizar nao é apenas universalizar o. particular (como dese1a . ¿¡
Ciencia), como também impingir alguns parttcl!lares no fluxo central
vida social seja eta nossa ou alheia (como quer o poder). Tudo, ass1m,
se passa c~mo se o esfor~o generalizador da ciencia tivesse como c~ntra
partida a vontade de tudo resolver (por bem ou por mal) por meto cie
fórmulas únicas.
Foi deste modo que o Ocidente abriu caminho em busca de todos
os outros <leste planeta. E assim se impós ªº. mund.o _urna, ordem; ~ a ele
se impingiu urna fórmula única. Estava o Oc1dente nao so generahzando,
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mas sobretudo generalizado e confirmado: na Coca-Cola, na racionalidade,
na eficiencia. No dever de cristianizar e transformar o mundo pela indústria.
Mas na Antropologia Social tudo .se passa de modo inverso. E num
certo sentido isso pode parecer a alguns um monstruoso paradoxo, pois
como é possível que essa disciplina, .:filha dileta do colonialismo> possa
revelar aos seus patróes que a terra dos homens náo é, a final , ' chata 1
Que . ela tem as mais variadas formas, cada qual infinita na sua prof~nd1dade e na sua riqueza. Assim, em vez de a Etnología servir para
a~udar a sufocar,. ela tem servido muito mais na busca de ar puro, especialmente na medida em que revela - no seio mesmo das Ciencias Sociais
- a terrível ameaca das «generalizacóes científicas>, onde o outro desaparece no modelo e na formula capaz de tudo englobar.
.
.E englobar tu~o nu!D esquema, repito, é impingir ao mundo os nossos
particulares e ass1m de1xar de perceber as diferencas entre os universos
humanos, passo básico para reconhecer - num segundo momento e num
pl~no m~is sofisticado - que os homens sáo sempre os mesmos. Mas
afirmar 1sso náo significa assumir a posicáo ingenua, senáo grosseira,
segun~o a qual ~s homens sáo substantivamente iguais. Tal posicáo nao
poderia estar ma1s enganada. Porque a postura que hoje está mais ou
menos em moda criticar como sendo «estruturalista> assume apenas - e
como urna hipótese viável de trabalho - que os homens sofrem as mesmas
Iim~tacóes, tém as mesmas fragilidades e, conseqilentemente, apresentam solucoes semelhantes para problemas comuns. Ora, afirmar que toda sociedade
humana terá que dar conta da descontinuidade fundamental existente entre
os sexos náo significa em absoluto afirmar que o masculino e o feminino
terao o mesmo peso e nem que seráo vistos como estando em cooperacao
ou conflito, em igualdade ou em hierarquía em todos os sistemas sociais.
~ 9ue .º ponto de vista es.t rutural espera é alguma forma de elaboracáo
1nstituc1onal em torno do problema da descontinuidade sexual1 náo urna
·resposta idéntica no viver e no conceber.
Ma~ esperando tais limitacóes e universalidades, parece que um grande
passo pode ser dado. Porque num passado próximo (que ainda sobrevive
entre nós), dizia-se que a descontinuidade entre os sexos era ignorada
em alguns dos seus aspectos mais básicos em algumas sociedades e
c?m !sso, p~etendia-se conhecer profundamente suas elaboracóes institu~
c1ona1s relativas ao homem e a mulher, sobretudo no que diz respeito as
suas relacóes mais sistemáticas como o casamento e a troca de direitos
que ~ matrimonio implica. O problema, assim, nao é o de assumir nem
urna 1~u~Jdade substantiv~, verdadeiramente absurda; nem urna igualdade
demagog1ca (onde o superior sabe o que é bom para o inferior)' mas - e
isso parece ainda impossível para muitos - simplesmente re~onhecer a
igualdade na diferenra. Numa palavra, procurar perceber o outro como
te_ndo soluc?es, idéias e valores que valem tanto quanto os nossos. Se
nao
mm~~ pomposo dizer que essa é a mensagem do chamado estrutur~h~mo, dina que é esse o ponto mais básico do c:movimento antropolog1co>.

.
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.• 1'!este livro náo se pretende evidentemente sacudir os alicerces das
C1enc1as J:Iumanas. Ant~s, a pretensao é a de procurar seguir a mensagem <,la 1_gualdade na d1ferenca de acordo com o que se j ulga ter aprendido
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na obra de Claude Lévi-Strauss. E aqu1 1sso· pode ter um significado
especial, porque é com inspiracáo em seus trabalhos mais técnicos e
mais essenciais que a pesquisa foi desenhada, realizada e elaborada.
Urna outra pretensáo é a de revelar o modo de vida de um povo que
corre o sério risco de desaparecer. E sempre pareceu tremendo tomar consciencia disso, porque as sociedades humanas náo se ordenam para assistir ao seu desaparecimento. Realmente, cada sodedade que morre, indi~a
o caminho terrível, possível e hoje altamente provável de um planeta vaz10
de homens. E nunca se assistiu a tantos desaparecimentos de sociedades
quanto nesta era de grandes solu~óes e esperancas; pois enquanto se sonha
com um futuro fantástico, destrói-se paradoxal e impiedosamente o presente!
Dentro desta perspectiva, é minha pretensao revelar um lado pouco
visto da chamada «realidade indígena brasileira». Pois enquanto tomamos
contato com a invasáo de suas terras ·de modo global, a través dos diversos e mais genuínos equacionamentos do problema indígena, corremos o
risco de perder de vista que os índios só existem concretamente em sociedades. Isto é, em totalidades organizadas, onde existe um sistema de
parentesco, um sistema político, cren<;as religiosas e necessidades hum~nas
profundas e legítimas. Em outras palavras, há realmente urna ordem tn?al,
mas ·para reconhece-la integra,lmente é preciso deixar o ponto de vista
generalizador para revelar o concreto e o específico desta ordem. E realizar
esta tarefa - que parece essencial e .absolutamente complementar aos
estudos globais do problema - é revelar a operacao específica de certas
sociedades tribais. É esse o desafio básico que este livro aceita e traz
ao leitor.
já náo se fala mais em índio (que é urna categoría ideológica, social
e historicamente determinada) para se talar em Apinayé, em Canela, em
Krahó, em Kayapó. . . Abandona-se o «bom selvagem» para se t~ntar
mostrar o homem Apinayé concreto, enquanto membro de urna totabdade
organizada de homens que ordenam o mundo do mesmo modo. Deixa-se
de lado a fici;áo sobre o mundo tribal, para se descrever como urna sociedade indígena opera no terreno, com suas regras, seus ideais e suas
contradi~óes.

Em resumo, troca-se o índio de papel, o indio dos folhetins e dos
missionários o indio dos políticos e dos demagogos, para se f alar num
índio inserido num sistema objetivo de necessidades e valores. Fala-se, po1s,
de um índio que vale tanto quanto nós. Nao é nem melhor nem pior,
nem mais estúpido nem mais sábio, nem mais mesquinho nem mais
generoso. É simplesmente diferente de nós. Nós ternos que tentar salvar
essas sociedades nao porque reconhecemos urna bondade inata ou urna
vocacáo para a inocencia de um indio ideologicamente projetado, mas
porque sabemos que aqueles a que chamamos indios sáo (afinal e apesar
de tudo) homens como nós. ·
O ponto de vista que este livro pretende colocar e eventualmente
despertar no leitor náo é, pois, o de louvar o «nosso selvagem» porque
«ele é o dono da terra» ou o «inocente» ou o «puro». Sabemos que o
indio náo é inocente, também sabemos que ele náo é selvagem. E nunca
tivemos a ilusáo da viabilidade da idéia de serem os índios os <donos
da terra», por serem os primeiros habitantes do País. Mas reconhecer
isso náo significa dizer que o indio nao deva ter direitos sobre as terras
que tradicionalmente ocupa. É precisamente por estarem essas sociedades
J
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dentro do território de urna nac;áo que elas podem clamar seus direitos
as terras que ocupam. Pois náo se trata de urna legitimac;áo por antiguidade, mas de urna legitimidade por necessidade e, sobretudo, por dignidade. É imperioso, pois, que se descrevam sociedades tribais, pois é na
sociedade que j az o denominador comum capaz de reduzir a distancia entre
nós e eles.
A tarefa básica deste livro é, entáo, a de procurar traduzir para o
nosso, um sistema muito diferente. E assim fazendo, permitir que se
possa incorporar ao nosso modo de conceber o indígena, alguns aspectos
novos de sua realidade. Nossa defesa do índio, em conseqüencia, será
realizada em nome de um conhecimento maior e mais profundo de sua
realidade imediata. Sabemos que enquanto os escravos foram defendidos
com base na caridade ou na sua bondade intrínseca, eles continuaram a
ser escravos. Mas do momento em que o conhecimento do sistema escravocrata permitiu revelar urna humanidade abatida e diferenciada por variáveis específicas - dentro de urna sociedade e num sistema - tudo
comec;ou a mudar realmente.
No caso do índio, gostaria de chamar atenc;áo para as possibilidades
que urna tal visáo. poderá abrir para o entendimento de sua realidade.
Diria mesmo que é urna posic;áo onde o conhecer e o defender estáo
em plena sintonia, como um momento simultaneo e nao como dois estágios
separados e antagónicos, como sempre tem sido a tendencia colocar. Mas
o ponto de partida, devo notar bem, nao é aquele que assume a defesa
do índio como parte de um movimento semifilantrópico - porque o indio
é bom, inocente, puro e infantil - mas porque esse índio, como homem
verdadeiro que é, desenvolveu um conjunto original de soluc;oes para
urna série de problemas comuns. Deste modo, quero defender os Apinayé
com base no meu conhecimento de sua riqueza cerimonial, do notável
equilíbrío das suas divisoes internas, da profundidade dos seus modos
de julgar e perceber a comédia e a tragédia do homem. É preciso nao
deixar que essa sociedade desaparec;a porque ela expressa urna alternativa
legítima para os problemas humanos. De fato, ela expressa, em muitos
momentos, urna alternativa superior já que é capaz de preservar urna
forma genuina de equilibrio entre homens e grupos sociais.
É, entáo, minha pretensáo ou minha ilusáo oferecer neste livro um
testemunho da vida social dos Apinayé. E neste testemunho - que representa para mim o melhor da minha atuac;áo em favor desses indios
- despertar o leitor para um modo de existencia que também tem um
sentido.
Mas para defender este mundo é sempre necessário descobrir novos
argumentos e conhecer bem suas regras, pois o que é explorac;áo de um
ponto de vista pode ser apenas conversáo ou colonizac;áo de outro.
Sao novos argumentos e novos fatos que espero estar revelando. Se
conseguir aproximar o leitor desta posic;áo, consideraría meu trabalho
realizado e minha enorme divida para com os Apinayé diminuída.
ROBERTO DA MATTA

Cambridge, Mass., Dez. 1969
Niterói, abril, 1975.
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Localizacao dos Timbira e Apinayé

TODOS OS GRUPOS TRIBAIS DE LÍNGUA J~, OS APINAYÉ SAO SEM

dúvida os indios mais famosos. Esse renome, porém, nao decorre
de urna notável resistencia ao envolvimento de frentes pioneiras
da sociedade brasileira na ~ forma de ataques a acampamentos,
castanheiros, ca9adores ou construtores de estradas. Essa foi a
rea9ao que imortalizou os Xavante, os Kayapó e os Gavioes. 1
A eminencia Apinayé, entretanto, é de ordem bastante diversa.
Pois ela nao dependeu, ao menos em tempos modernos, de nenhuma rea9ao do grupo tribal defronte do homem branco, mas
dos antropólogos e da Antropologia Social.
Enquanto a maioria dos grupos Je foram incorporados a
história brasileira e aí enquadrados por um conjunto de estereótipos bastante negativos, os Apinayé alcan9aram um lugar
de relativa seguran9a na estrutura regional. Enquanto os Xavante,
Gavioes e Kayapó eram conhecidos nacionalmente e desconhecidos academicamente até cerca de dez anos atrás, os Apinayé
até hoje nao gozam de fama nacional como tribo mas sao, sem
dúvida, notoriedades academicas.
Tribos indígenas, como animais e plantas, elementos da natureza e mecanismos sociais e psicológicos, sao como totens. Elas
se deixam descobrir, mas também descobrem os seus descobridores.
Assim é que se diz Felix leo, Linneu; e quando se fata em mana
e tabu, pensa-se Iogo em Sir James Frazer.
Entre os americanistas é lugar-comum que os grupos Je do
Brasil Central foram descobertos e desc.:>briram Curt · U nkel Ni1. Para o prlmelro grupo, veja-se Maybury-Lewis 1967; o segundo, Morelra Neto,
1959 e Turner, 1966 e para o terceiro, da Matta, 1003.
·

15

\

muendaju mas, dentre os Je 2, os Apinhayé se destacaram como
a tribo que destoava do conjunto, o grupo anomalo.
Assim sendo, os Apinayé nao só serviram para renomar
Nimuendaju, como também para chamar aten<;ao sobre as popula~oes indígenas do Brasil Central e sobre si próprios. Mas em
que consiste o renome dos je e a anomalía Apinayé?
De modo sucinto, os Je chamaram aten~áo porque ali estava,
no meio do imenso cerrado que é o Brasil Central, um conjunto
de tribos sem redes, com urna agricultura pouco desenvolvida e
sem ceramica, mas com urna organiza~ao social que era, no mínimo,
sofisticada.
Essa organiza~áo social revelava, especialmente no caso dos
Je do Norte, urna intrincada prolifera~ao de grupos masculinos
e complicados cerimoniais, onde o dualismo ou o princípio segundo
o qual colocar em oposi9áo é ordenar, era fundamental.
Para Nimuendaju, um alemao de lena nascido no final do
século XIX, esses grupos cerimoniais, essas sociedades masculinas
onde se pertencia pelo nome, essa enfase na separa~ao real e simbólica dos sexos, esse conjunto de gestos estereotipados que os
Timbira faziam desfilar diante dos seus olhos representaram, sem
sombra de dúvida, a possibilidade da existencia de urna sociedade
tipo relógio. Para Robert H. Lowie, também germanico e associado
de Nimuendaju, esses Timbira traziam a muni<;ao etnográfica
que ele precisava para fulminar os exageros dos evolucionistas e dos
difusionistas, uns e outros interessados em sacrificar a diversidade
de princípios sociológicos, por urna unidade histórica duvidosa.
De qualquer modo, Lowie verificou imediatamente alguns problemas etnográficos específicos, como os tipos de termos de parentesco onde o princípio de gera\:áO - tal como ocorre nos
grupos que ele havia estudado nos Estados U nidos, os Hopi
e Crow (cf. Lowie, 1935 e 1956) - nao era levado em conta.
Produzir urna explana<;áo sociológica suficiente do dualismo Timbira, seu complicado estilo cerimonial e suas formas de família
e parentesco, foi urna das preocupa96es de Lowie, especialmente
no final de sua carreira (cf. Lowie e Nimuendaju, 1937, 1939
e Lowie, 1940, 1943, 1959).
Foi a partir do final da década de 1930, quando Nimuendaju
e Lowie come9aram a publicar os dados sobre os Je-Timbira

( colhidos por Nimuendaju), que os Apinayé ganharam o renome
de anómalos.
Porque se os Timbira eram difíceis de interpretar, os Apinayé
se configuravam como praticamente impossíveis. Os Timbíra de
Leste (representados entáo pelos Ramkokame'krá-Canella) possuíam intrincados grupos cerimoniais, vários pares de metades
com diferentes príncípios de filia9ao e um sistema de termos de
parentesco do tipo Crow-Omaha. • Mas, apesar de tudo isso,
faziam sentido. Pois segundo a descri9ao de Nimuendaju ( 1946),
possuíam metades matrilineares exoganicas, a mulher era proprietária das ro9as e das casas e _tinha bastante prestígio dentro
do grupo. Assim sendo, os Timbira eram um caso «normal», segundo as teorías correntes que cor.relacionavam Iinhagens com
terminologías Crow-Omaha. Como o problema da terminologia
Crow-Omaha acoplada com um sistema de troca simétrico (que
seri~ o sistema dos Ramkokamekrá-Canella) nunca foi abordado
em 1940 e só come9a a · ser enfrentado por Rodney Needham
nos anos 50, era entao possível ordenar superficialmente o material Timbira ( cf. Needham, 1960, 1964 e também Keesing,
n.d.).
Mas se esses tra9os eram normais e caracterizavam os Timbira Orientais, eles nao existiam entre os Apinayé, cuja organizai;ao
social era também dominada por um dualismo característico destas
sociedades, mas cujos casamentos se faziam de acordo com um
sistema matrimonial prescritivo a quatro grupos, com um curioso
modo de incorporai;ao de novos membros ( cf. Nimuendaju, 1956).
Enguanto os Timbira de Leste possuíam metades supostamente
exoganicas e matrilineares, os Apinayé possuíam quatro grupos
matrimoniais e descendencia paralela, isto é, os filhos sao incorporados no grupo do seu pai e as filhas no grupo de sua mae
(cf. Maybury-Lewis, 1960a).
A descoberta de classes matrimoniais entre os Apinayé, entretanto, nao foi o único elemento que colocou essa tribo como
diferente. Contribuiu muito para isso a lista de termos de parentesco
publicada por Nimuendaju, que se caracterizava por duas ordens
de fatores paradoxais: (a) os termos eram os mesmos, na · sua
maioria, que os encontrados entre os outros Timbira e Kayapó, mas
(b) o sistema era totalmente discrepante do padrao .Timbira e

2 . Assim distribuidos : jé Centrais (Xavante e Xerente) e jé do Norte, divididos
em Kayapó e Timbira . Os Tlmbira, por sua vez, subdividem-se em Orientais (a
leste do Tocantlns) e Ocldentals (os Apinayé). Vide Pig. l. Cf. Nimuendaju, 1946:6
e 1939: 1, 1956: l. Doravante todas as cita~óes de Nimuendaju que se referem aos
Apinayé serlo da edi~!o brasllelra (1956) que foi revista, anotada e corrlgida
pelo autor.

3 . Sistemas terminológicos Crow-Omaba s!o heurlstlcamente conceituados aqui como
as terminologías onde as gera ~Oe s delxam de ser discriminadas e onde EGO equaclona
seus primos cruzados com membros das gera~Oes ascendentes ou · descendentes. Para
malores consldera~Oes sobre esse sistema, ver o Capítulo IV.
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nao se conformava facilmente a um padrao Crow-Omaha ou
quaisquer outros.
Os Apinayé, entretanto, ficaram conhecidos na literatura antropológica mais pelo seu sistema matrimonial (dos chamados quatro
k iyé, et. Nimuendaju, 1956: 26) do que pelo seu sistema de parentesco. A razao para isso é, sem nenhuma dúvida, o fato de
que é mais fácil postular soluc;oes para um elemento de um
sistema social tomado isoladamente, do que procurar interpretar
o elemento sob análise tendo em vista o sistema como urna totalidade. Se Murdock, por exemplo, que equacionou esses kiyé
com sec<;6es de tipo australiano (Murdock, 1949 :332) estivesse
mais convicto deste princípio, ele certamente teria modificado
sua interpretac;áo e feíto incurs6es mais proveitosas no sistema
de parentesco Apinayé descrito por Nimuendaju. Nos anos ~O,
porém, os únicos antropólogos que chegaram perto de tal tipo
de análise foratn Kroeber, Henry e Lévi-Strauss ( cf. MayburyLewis, 1960) , mas · eles nao tomaram os kiyé como p~rte d~ um
sistema de regras mais inclusivo. Isso, de fato, só fo1 realizado
muito mais tarde, em 1960, quando Maybury-Lewis retomou o
mesmo problema num a rtigo já mencionado e que foi fund_a mental
para a definic;áo dos problemas que abordaremos neste hvro.
Quando se procura entender o sistema dos quatro grupos
matrimoniais que troca riam mulheres em conjunc;áo com a matriz
dual do sistema social Apinayé, a situac;áo se complica. Daí a
sugestáo, a meu ver correta, de Maybury-Lewis, de que os kiyé
seriam urna instituic;ao secundária, que esses grupos nao regulariam o matrimonio e que algumas equac;oes do sistema terminológico Apinayé seriam de difícil explanac;ao dado o material de
Curt Nimuendaju. Em outras palavras, o artigo de MayburyLewis mostrou mais urna vez que instituic;oes sociais nao podem
ser estudadas isoladamente e que quando se procuram inter-relac;oes de instituic;6es, tem-se a possibilidade de descobrir novos problemas. O artigo citado, deste modo, comec;a por sugerir urna
soluc;ao para os grupos matrimoniais e para a descendencia Apinayé
e termina com o problema ( ainda nao resolvido e que será abordado extensivamente mais adiante, vide Cap. IV) de ter urna terminologia de parentesco onde o princípio de gera<;ao nao é levado
em conta, operando num sistema marcado por urna organizac;ao
dualista.
Numa perspectiva geral, portanto, os Je se distinguiam dos
outros grupos da América do Sul pela sua «pobreza tecnológica»
18
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e sua formidável organizac;áo social. E, dentre os Je, os Apinayé
se destacavam como o grupo discrepante, dado o seu sistema matrimonial semelhante ao dos sistemas australianos. •
Um dos objetivos deste livro é mostrar como os Apinayé
podem ser vistos como .parte dos outros Je em geral e dos Je do
Norte, em particular. Na tentativa de reduzir e exorcizar a anomalia Apinayé, várias hipóteses e sugestoes que se aplicam aos
outros Je serao desenvolvidas. A principal é a de que essas sociedades aplicam, em maior ou menor escala, a máxima romana
enunciada por Maquiavel, divide et impera, como o princípio básico de sua organizac;ao social. Assim, dividindo lealdades de
grupos e de indivíduo para com indivíduo, nao deixando que urna
relac;ao que é básica num domínio contamine relac;oes básicas em
outros domínios, os Je conseguem desenvolver um tipo especial de
sistema social e urna solu<;ao extremamente viável e nada original
para. resolver as diferen9as internas entre indivíduos e grupos
sociais. 1
· ~

2. DADOS E TEORIAS: COMO O ESTUDO FOI REALIZADO
Em certo sentido, qualquer estudo científico visa reduzir descontinuidades, liquidar anomalias, numa palavra, buscar os princípios
ordenadores capazes de darem sentido a um conjunto de dados
anteriormente conniderados como discrepantes, extraordinários ou
marginais. Este trabalho nao foi realizado com outro espírito e
se, na parte anterior, mencionei o objetivo e alguns dos problemas
centrais da pesquisa, este é o momento de f alar das condi96es
em que levei a efeito minha experiencia de campo.
Na tentativa de explicitar as condi96es de campo, pretendo
levar a sério as admoestac;oes de Maybury-Lewis porque, como ele,
também acredito que a descri9ao da situa9ao da pesquisa pode
pelo menos dizer alguma coisa sobre a personalidade da pessoa
que a conduziu. Mas devo observar que nao compartilho da mesma
fé de Maybury-Lewis de que é possível ver o trabalho de campo
4 . As últimas tentativas de "solucionar" o sist ema Aplnayé (como um sist ema
onde existiria a troca prescrita de lrmá s ou o casamento com a prima cruzada)
foram apresentadas por Robln Fox ( 1967: 144-145) e T . Zuidema (1969). Ambas
contrariam flag ra ntemente os fatos e tnográficos. Claude Lévl-Strauss, na última edh;áo
do seu clássico Estruturas Ele mentares ... , t ambém s e r efere a o sistema Aplnayé
s ~m , entretanto, ac rescentar na da de novo as inte rpr eta~óes anteriores ( cf. 1969: 228-229).
Ja Floyd Lounsbury e Ha rold Scheffler r etoma m o s ist ema de parentesco Aplnayé
e s ugerem para ele urna solu ~áo formal no contexto de um inquérlto comoara t ivo
extremamente ! ecundo.- Tento fazer um balan~o destas lnterpreta~l>es em 'io Sis·
tema de Relaf;oes Apinayé: TerminoJogl a e Ideologla".
.
5 . Como o leltor observa devo esta fo rm ula~áo a obra de Max Otuckman
(1965: lll ss. ) .
'
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desapaixonadamente e que urna tal perspectiva facilitará a compreensao de que «existem situa~oes de campo mais ou menos
difíceis, do mesmo modo que há línguas mais ou menos difíceis»
( Maybury-Lewis, 1967: xx). Essa opiniao, ainda que bastante
razoável, traduz, a meu ver, urna visao demasiado simples de
um problema que implica numa rela~ao extremamente complicada
entre sujeito e objeto de investiga~ao.
De fato, o trabalho de campo em Antropologia Social tem
como urna de suas características um profundo envolvimento do
pesquisador com o seu objeto de estudo que, nesta área das
Ciencias Sociais, nao é um documento distante ou urna fria
freqüencia estatística, mas um conjunto de pessoas, identidades
e rela~oes sociais caoticamente percebidas pelo investigador nos
seus primeiros momentos de trabalho. É a partir dest~ conjunto
nebuloso que o antropólogo procura inventar urna forma e com
ela iluminar suas hipóteses e teorías. Em Antropologia Social, entáo,
o pesquisador produz seus próprios documentos, cria os seus dados
e muitas vezes inventa suas técnicas de trabalho. De tal sorte
que a prática do seu oficio, conforme já sugeriu brilhantemente
Rodney Needham ( 1963), muito se assemelha ao ato de enxergar
( ou ao ato de voltar a ver).
Na minha própria experiencia de campo, nao poderei jamais
me esquecer da sensa~ao de sufocamento sentida após os primeiros
meses de convivencia intensiva com os índios, quando me sentia
distante dos problemas teóricos que me conduziram a aldeia e
cada vez mais tomava parte na vida cotidiana das aldeias Apinayé.
De tal modo que participar intensamente da vida diária da aldeia
correspondía, num sentido muito concreto, a perder de vista as
técnicas, os modelos e as aldeias de diagrama que havia estudado
no meu gabinete no Museu Nacional. Tudo isso conduz a urna imensa dificuldade no momento de transformar essa experiencia concreta
e mareante em dados sociológicos. Pois que tal ginástica depende
nao só dos objetivos básicos do pesquisador (inclusive do que
estava preparado ou nao para «ver»), como também das dificuldades inerentes a toda e qualquer descri~ao literária quando o
autor procura traduzir experiencias totais e que o atingiram globalmente como ser humano, através de um meio único e linear
como a escrita, por mais licen~as poéticas que possa dispor para
atingir os seus objetivos.
A vida numa aldeia Apinayé, lá entre eles, chegava a mim por
todos os meios. Eu podía ver, ouvir, sentir odores, distinguir
20

emo~oes.

Os indios tinham forma, peso e com o passar do tempo
aprendi a gastar de uns mais do que de outros. Ali eu tinha urna
residencia e urna cama, dormía e sonhava e vivía o ritmo das
manhas de sol ou de chuva quando a aldeia ficava estranhamente
par-alisada. Numa palavra, a vida no mundo dos Apinayé era o
meu «aqui» e o meu «agora», minha única realidade, imerso
que estava na sua estrutura de plausibilidade. Mas o que acontece
neste momento, quando escrevo estas linhas?
Neste momento, minha realidade é o mundo do Rio de Janeiro. E o mundo Apinayé está distante, perdido nas camadas
espessas da minha memória e d~ minha nostalgia. Como poderei
jamais reduzi-lo a um conjunto de capítulos que, por sua vez,
pretendem explicitar o que acreditQ ser conjunto de regras fun.dámentais, norteadoras desta realidade que hoje está <liante dos
meus olhos traduzida numa massa de notas, mapas, números e
datas? Será isso realmente possível? Só poderei responder afir.mativamente caso me conven~a - como felizmente acontece de que o que falo da vida dos Apinayé aqui é apenas um fragmento filtrado da sua realidade social. E um fragmento colhido
.~ recriado a partir das teorias que li, das hipóteses que aprendi,
das sugestoes que procurei levar avante neste doloroso passo que
foi a tentativa de sair de mim mesmo e da minha cultura para me
aventurar pelo imenso cerrado do Brasil Central, até o Norte de
Goiás. E nesta viagem levei nao só o armazém do etnólogo, mas
'também o meu medo, a minha loucura e as minhas esperan~as.
De tal modo que o filtro por onde foi destilada a experiencia
Apinayé é um filtro especial, capaz de sempre conduzir as equa~oes
entre o povo estudado e o homem que o estuda. Por isso o trabalho do antropólogo sempre comporta a anedota mais séria que
se pode contar, sinal de toda a sua fragilidade e de toda a sua
for~a: a de que todos os etnólogos sao muito parecidos com os
grupos que estudam. A antropólogos sofisticados correspondem
grupos sofisticados; aos tímidos, sociedades tímidas; aos artistas,
tribos de homens e mulheres supersensíveis.
É difícil dizer como. é o meu caso, mas lendo novamente minha
experiencia - tal como ela aqui se cristaliza - vejo um .pouco
demais a ordem e um pouco de menos as confusoes dos homens
metidos que sempre estao nos dilemas causados pela perfei~ao de
suas regras e o desafio perpétuo que 0 mundo diário lhes traz.
É este o dilema que hoje procuraria estudar, caso pudesse retornar ao ano de 1962, quando vi pela primeira vez esses indios
'Apinayé.
.
.
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Fiz tres visitas aos Apinayé. Na primeira, de 14 de setembro
a 8 de novembro de 1962, os índios apareceram aos meus olhos
como reivindicativos e extremamente conscientes da sua situa~áo
vis-a-vis a sociedade brasileira regional. Tivesse eu escrito um relatório desta primeira fase de pesquisa, esse relatório seria marcado pelos traeros acima, plenamente objetificáveis com um bom
número de dados quantitativos e qualitativos. Felizmente, hoje
posso explicar como esse relatório teria apresentado urna visáo
parcial da sociedade Apinayé e também entender por que esses
aspectos apareceram nos meus primeiros dados tao claramente.
O que fez os Apinayé aparecerem nesta primeira etapa de
campo como índios conscientes da situa~ao de contato pode ser
explicado satisfatoriamente por duas ordens de fatores. Primeiro,
os meus interesses pessoais; segundo, o abandono cronico das
popula~5es regionais, indígenas ou nao. Analisemos apenas o
segundo fator.
A falta de assistencia as regioes do interior do Brasil é
urna conseqüencia de submarginalidade destas popula~5es, segregadas que estao dos grandes centros urbanos do litoral e interior.
Em 1962, um mero passeio pelas ruas de Tocantinópolis era suficiente para despertar urna curiosidade tao grande que chegava
a embara~ar, especialmente quando os regionais sabiam que nossa
nacionalidade era brasileira. •
Foram várias as ocasi5es em que fui considerado «Gordo>.,.
«Forte», «Branco», «De maneiras finas», enfim, perfeito patrá<>
em potencial. De fato, a distancia entre minha mulher, eu e a popula~ao local era tao grande que seria ilusao acreditar que num
curto espa~o de tempo nós conseguiríamos ganhar a confian~a.
dos índios e nacionais para obter dados mais reveladores da situa~ao Apinayé.
A situa9ao de campo pode ser tomada como um processo dialético. f ndios passam a ser informantes, assim como o pesquisador
passa de estranho completo a antropólogo social (i.é, um personagem interessado em escrever e ouvir sobre certos problemas
especiais). Pois bem, minha experiencia no Brasil Central é a de
que sao precisos pelo menos tres meses para que a popula~áo
local se conven9a de que aquele «branco-rico-gordo-fino» que toma

nota de tudo náo é um agente do Governo, um esp1ao, ou um
débil mental. ' E, evidentemente, o dado sociológico aqui é que
os regionais dificilmente podem conceber urna visita cujos propósitos sáo o de estudar índios. Projetando-se no visitante, eles
o veem sempre desempenhando papéis mais instrumentais, como
o de descobridor de minas de ouro e diamantes, que urna vez me
foi lisonjeiramente atribuído em Marabá.
A conseqüencia disto, em termos de relacionamento, é a de
que a populac;áo local procura aproveitar-se da presenc;a do estranho e dizer a ele o máximo acerca de sua própria situa~áo.
Assim sendo, nos meus dois primeiros meses com os Apinayé
(e, por implica~áo, com a populacráo local, inclusive o agente do
entáo Servi~o de Protec;áo aos indios)
ouvi reivindica~5es, · reclamacroes e desculpas - material que infelizmente nao transcrevi
com o espírito crítico desejável. Assim, em vez de procurar es~larecer e melhor esmiuc;ar a situac;áo em que me achava ·envolvido
no papel compulsório de· mediador entre índios ( ou regionais) e
Governo º, na maioria dos casos .eu apenas digeria as situacroes
sem nenhuma pergunta ou dúvida.
Meus interesses pessoais interferiram neste primeiro contato
com os Apinayé de modo bastante claro. Há urna frase usada
em cinematografia que vale a pena mencionar, porque ela se
aplica admiravelmente bem a esta situac;ao. A frase diz o seguinte:
«diretor, guia o teu olho», e é urna advertencia aqueles que acreditam na objetividade total da fotografia. Do mesmo modo, o
.antropólogo nao só pode orientar suas observac;5es mas, e isso
é ainda mais importante, somente observar o que está preparado
para observar. Em outras palavras, o antropólogo pode também
orientar sua pesquisa para certos aspectos da sociedade em estudo,
mas para fazer isso é preciso primeiramente que ele «veja» os
dados.
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6. É sabido no Interior do Brasil que só quem viaja pelo sertáo é "estrangeiro•,
i.é, americano, inglés ou alemáo. Dal a surpresa dos regionais quando verificavam>
que eu era brasilelro e ali estava para estudar indios. Assim sendo quando passel
por GoiAnia em 1966, um dos jornais publicou no dia seguinte com certo entusiasmo:
"Antropólogo brasileiro fará pesquisas sobre os A!'inayé" (In O' Popular de 5 de janelrede 1966. O grifo é meu).

7. Jsso nao é figura de retórica. Em várias ocasióes procurei convencer os regionais
que o pessoal do Summer lnstitute of Lingulstics, localizado entre os Apinayé, ali
~stava interessado apenas no estudo da língua e na Biblia. Mas alguns regionals
teimavam que eles eram espióes que transformavam a tingua lndigena em código,
além de pesquisarem sobre as riquezas minerais. Urna vez, constatei furioso que
um foraste iro que passava peta aldeia tomava-me como vítima de alguma debllidade
mental, após ter verificado que ali estava estudando indios. No seu entender, isso
5e denuncia va pelo contraste entre as minhas maneiras (e intellgéncia) e o "desperdicio" que fazia das minhas supostas qualidades, "perdendo tempo numa aldeia,
quando podia estar ganhando dinheiro no Rio ou em Sáo Paulo".
8. Atualmente Fundai;lío Nacional do Indio, agéncia governamental encarregada
<le controlar os contatos entre indios e brasileiros, bem como de proteger os interesses
indlgenas. Doravante referida como FUNAI ou SPI.
9. Para Indios e regionais, "Ooverno" se refere a urna entidade sem forma ,
todo-poderosa, que tudo ve e sabe mas que, como Deus, só interfere nas situa~óes
em ocasióes mu1to raras e sempre por intermédio de seus agentes. Dai, por exemplo,
a visáo Apinayé de que, embora eles nao tenham su·a s tetras demarcadas, nem
assisténcia médica, o ''Ooverno" ainda está ao seu lado.

22

23

.,

r

\

Assim, quando os Apinayé diziam «antigamente era tudo diferente», «hoje está tudo mudado» ou, mais freqüentemente, «estamos perdendo a nossa lei», minha tendencia era tomar essas
opinioes sem nenhuma crítica e ao pé da letra. Com isso, ignorava
nao só as possibilidades de investigar em detalhe certos assuntos,
como também a capacidade universal dos seres humanos de idealizarem o seu passado ou o seu futuro. Idealizar o passado, como
f aziam os Apinayé, é um mecanismo sociológico fascinante e perfeitamente coerente com a situar;ao da tribo. Mas tomar essa visao
do passado como real é produzir má antropología social.
Pois tal idealizar;ao nao se refería somente aos costumes tribais, alcan~ando a própria situar;ao de contato entre índios e
brancos. Assim, ouvi em 1962 de um informante que antigamente·
(isto é, no tempo de Curt Nimuendaju, ou no tempo do «Curto»,
como f alam os Apinayé) os moradores brasileiros sempre traziam
presentes para os ·índios e «nao queriam tomar nossas terras.
Eram apenas vizinhos ... ». Essas declarar;6es - como é óbvio contrastam com todos os dados históricos disponíveis e com depoimentos colhidos posteriormente com esse mesmo informante.
Vejo bem hoje que muitas dessas respostas eram apenas urna
maneira de calar minha curiosidade sobre certos aspectos da sociedade Apinayé e isso era feíto porque os índios (como todos os
homens) nao gostam de talar de certas áreas desagradáveis de
sua sociedade, como os conflitos e desvíos em geral. Quando, por
exemplo, perguntei a um dos membros da facr;ao oposta a do
atual chefe como os Apinayé plantavam suas ro9as, se individual
ou coletivamente, ele me respondeu que antigamente usavam a
forma de plantío coletivo mas hoje - como ninguém obedecía ao
Capitao - tinham que lan9ar mao somente da primeira alternativa e plantar individualmente. Para mim, neófito no campo e
ignorante dos modos de planta9ao de ro9as, a resposta se configurava como um dado ineludível de mudan~a social provocada
pelo contato com o branco. Mas ~ que descobri posteriormente foi
que os Apinayé continuavam a plantar coletivamente ( ou melhor,
havia etapas do trabalho agrícola que eram realizadas de modo
coletivo e outras de modo individual) e, ainda, que o informante
nao .estava procurando me responder sobre agricultura, mas denegrir a figura do Chefe, lanr;ando dúvidas claras sobre sua autoridade como cabia a um membro destacado de urna f acr;ao
oposta, que estava tendo a oportunidade de f alar dos negócios
de sua aldeia a um estranho e provável membro do Ooverno.. .
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Sem entender o sistema político Apinayé e com tenues idéias
sobre os modos alternativos (mas náo mutuamente exclusivos de
plantjo coletivo e individual), eu me perguntava se afinal isso era
um problema moderno, provocado pela mudanr;a social, ou era
um problema estrutural, havendo urna correlar;áo entre a harmonia
da forr;a de trabalho, a autoridade do Chefe e o faccionalismo,
como é efetivamente o caso.
Mas em 1962, ocasiáo desta primeira visita, eu era suficientemente ingenuo para náo levar o problema adiante, certo de que
a situar;áo que observava pela opiniáo do informante era urna
expressáo clara de mudanr;a social.
E foi assim que, tanto eu quanto os Apinayé, nos utilizamos
da mudanr;a social como um bod~-expiatório para racionalizar
condutas desagradáveis, aspectos complexos do sistema social e
·falta de entendimento de certos problemas etnográficos. Por
exemplo, foi só na minha segunda estada no campo que comecei
a compreender a natureza ~do sistema de parentesco Apinayé e as
suas possibilidades de manipula~áo. Por conseguinte, é típico
desta primeira estada de ·Campo observar;oes como esta, que tomo
ª·. liberdade de transcrever diretamente do meu diário de campo
de 1962:
cTenho a anotar que o informante mostrou-se inseguro e suas informa~óes foram inconsistentes em rela\:áO a alguns termos de parentesco,
especialmente os para os primos cruzados. Ainda com rela\:áO a esses
termos, disse o Orossinho que as vezes a gente chama a pessoa por
um termo que indica urna rela~áo próxima (e incestuosa) mas que isso
'náo vale nada'. É evidente que isso demonstra o esvaziamento do conteúdo dos termos de parentesco - eu concluia entáo - e a perda gradual
do seu significado. É claro que isso é urna conseqüéncia da mudan\:a sóciocultural».

Como se observa, eu nao compreendia bem a natureza do
sistema de parentesco Apinayé e atribuía ao contato e a mudanr;a
cultural dele decorrente certos trar;os do sistema que nao podia
explicar. Assim, em vez de enfrentar o sistema em sua complexidade, eu o reduzia a urna anomalía causada pelo contato antes
,mesmo de comer;ar a entende-lo. Deixem-me apenas dizer, a ·guisa
de defesa, que esse erro é comum até mesmo entre eminentes
antropólogos. 10
~

i

10. Veja-s~. por exemplo, a discussao entre Claude Lévi-Strauss e L.R. Hlatt
onde o prime1ro usa o argumento do contato e da mudan~a social para defender
seus modelos dos. sistemas australianos certelramente atacados por Hiatt (et. De
Vore ci Lee, 1968:210ss.).
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Mas essa primeira fase de campo também trouxe resultados
positivos. Os principais foram os seguintes: um detalhado censo>
com a composi<;áo de todos os grupos domésticos e algumas genealogías, listas de grupos cerimoniais e nomin~dores, .alér_n de. ~a
terial sobre o contato cultural. De fato, após m1nha pnme1ra v1s1ta,
eu sabia pouco sobre a vida social Apinayé, mas havia aprendid<>
muito sobre as dificuldades de fazer urna pesquisa entre um grupe>
Je, sornando essa experiencia a dos Timbira-Gavióes, que havia
11
estudado em 1961 com Julio Cezar Melatti.
Meu segundo período de campo só foi iniciado mais tarde
11
e transcorreu de 6 de janeiro a 19 de mar<;o de 1966. Nesta fase
eu estava melhor preparado teoricamente e gozava alguns anos
de familiaridade com o material Apinayé. Além disso, de 1962 a
1966 foi a fase em que outros membros do Harvard Central-Brazi)
Research Project come<;aram a chegar ao Brasil e a aprese?tar. ao
Museu Nacional, Río de Janeiro, e em Harvard, os seus pnme1ros
resultados de pesquisa.
Mais ou menos alertado para os problemas mencionados acima,
na minha segunda fase de campo eu orientei a pesquisa para os
aspectos mais problemáticos da organiza<;áo social dos Apinayé:
Foi quando colhi alguns dados sobre sistemas de classifica<;áo>
passei a dominar melhor os aspectos a serem investigados e
ampliei razoavelmente o meu vocabulário da língua Je, sem, entretanto, chegar a f alá-la. Por outro lado, nesta segunda fase>
eu passei a controlar muito mais os dados do contato.
.
Entre a primeira e a segunda viagem, assim como entre a segunda e a terceira, parte do material colhido foi ~~eli~inar~ent~
elaborada. Foi quando ficou claro que a expenenc1a Ap1naye
confirmava minha experiencia anterior com os índios Gavioes
como urna sociedade cujas regras eram bastante flexíveis. De fato>
enquanto Nimuendaju descreve os Timbira como .sociedades aparentemente rígidas, onde existem poucas oportunidades para varia<;oes, os Gavióes e Apinayé que eu conhecia e havia experimentado eram exatamente o oposto ( cf. Da Matta, 1967c).
Entretanto, cheguei a essa conclusáo penosamente, descobrindo primeiro que nem os Gavioes nem os Apinayé possuíam
grupos exogamicos ( metades ou kiye); segundo, que a pesar do
11. Os resultados desta pesquisa esUo . publicados. Veja Da Matta, t~q3, 1967a
·
u
e Larala e Da Matta, ·t967c.
12. A lnterrup~lio fol motivada por minha estada em H~rvard como estudant~
especial" e por dlflculdades de flnanciamento para a - pesquisa após m~u regress•
ao Brasil.
·
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sistema de parentesco ser do tipo Crow-Omaha, ele náo estava
acoplado a linhagens matri ou patrilineares; terceiro, que as metades de Nimuendaju eram grupos básicos em cerimoniais, mas
francamente inoperantes na vida cotidiana; quarto, que os limites
do sistema de parentesco constituíam urna esfera que trazia embara<;o náo só ao antropólogo (obviamente ignorante das categorías de rela<;óes je), como também aos próprios indios. Felizmente essas descobertas confirmavam outras, entáo realizadas
por nossos colegas julio Cezar Melatti, Terence Turner e jean
Carter Lave entre os Krahó, Kayapó e Krikati, respectivamente
(cf. Melatti, 1967, 1970, 1973; · Turner, 1966 e Lave, 1967).
Chegou-se entáo a importante conclusáo de que, afinal, o contato
nao devia ser fundamental na explica~áo das varia<;5es e manipula~óes que ocorriam no sistema social Apinayé, especialmente
na área política. Do mesmo modo, ficou claro que um dos problemas fundamentais da .pesquisa era interpretar e, se possível,
explicar as inter-rela<;óes entre a teoría e a prática social Apinayé.
Mas é evidente que isso só poder1a ser resolvido quando fossem
resolvidas as anomalías teóricas mencionadas linhas atrás.
Em 1961, entre os Gavióes, procurei desesperadamente por
metades exoganicas. Meus esfor~os foram inúteis porque eles
nao possuíam linhagens, nem metades exogamicas. Entre os
Apinayé, a procura dos kiye foi urna constante até que verifiquei
que os Timbira seriam melhor interpretados por um «modelo polinésio» do que por um «modelo africano» - ou sej a, por um
sistema de regras abertas onde um dado ator tem vários pontos
de referencia para o seu comportamento, cada qual representado
por um grupo que pode ser tomado como dominante em certos
contextos, mas que nao é dominante em todos os contextos. já
os «modelos africanos» postulariam regras onde um ator nao teria
tais escolhas, já que um grupo (formado em geral por meio de
descendencia unilinear) domina e contamina toda a vida da sociedade ( cf. Barnes, 1962 e Goodenough, 1955).
Hoje estou mais ou inenos convencido de que Nimuendaju deu
urna enorme enfase a vida cerimonial Apinayé e Canela, · bem
como a tudo aquilo que certos informantes de confian~a (entre os
Apinayé, como verifiquei no campo, eram tres) lhe contavam.
Mas o pre<;o desta visáo e <leste método foi descrever intensa e
extensivamente regras e a<;5es estereotipadas, relegando a um plano
secundário a vida política e cotidiana da tribo. -
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Custou-se, assim, cerca de onze meses de campo (a terceira.
fase foi de 6 de dezembro a 17 de abril de 1966-67 e a quarta fase
de julho a novembro de 1970) a compreender que os Apinayé n·a o
eram os indios de diagrama que havia conhecido nos livros de LéviStrauss e Nimuendaju e que eles, tanto quanto nós, também distorcem regras e sao sistematicamente fon;ados a lutarem contra
urna realidade cotidiana que tende a conduzir a inconsistencia e
ao conflito.
Minha gradual compreensáo da sociedade Apinayé, porém,
náo teve os lances dramáticos que freqüentemente acompanham
o trabalho de campo. Pois o drama tem, entre outros ingredientes, sua parcela de exotismo e o exotismo é fun~ao de diferen~as e semelhan~as entre os homens e as sociedades. E trabalhar
com os Apinayé é viver num meio caracterizado pela sonolencia
da continuidade da vida do sertáo.
Mantendo contato permanente com a sociedade brasileira regional desde o séc. XVIII ( cf. Nimuendaju, 1956: 2) , os Apinayé
se distinguem dos regionais por uns poucos tra~os que tendein
a desaparecer. No caso masculino sáo os cabelos (maiores que
os usados no sertáo), os furos dos lábios e orelhas (sornen te
encontrados nos homens mais velhos da tribo) e, no caso das
mulheres, a vestimenta que deixa o busto nu, exceto quando vao
a Tocantinópolis. Ambos os sexos, por outro lado, falam bom
portugues quando atingem a idade adulta, o que faz com que
o antropólogo (especialmente se ele for brasileiro) tenda a colher
informa~oes nesta língua, tal como foi o meu caso.
Na primeira etapa de campo passei a maior parte do tempo
entrevistando os índios em suas próprias casas, enguanto minha
mulher fazia o mesmo com alguns informantes do sexo feminino.
Boas rela~oes com os Apinayé sao fáceis de ser estabelecidas e Iogo
que os índios entenderam que ali estava «para fazer a mesma
coisa que o Curt Nimuendaju havia feito», muitos vieram me perguntar se eu era «Curto tamtxúa ( = «neto» ou «sobrinho> do
Curt) !» Na segunda fase de campo, continuei fazendo entrevis, tas, com a diferen~a de que as sess5es ficavam mais refinadas
na medida em que eu me concentrava em certos tópicos. Assim
é que, para grande parte do material, tenho transcri~oes das per..,
guntas e das respostas feitas aos informantes, urna técnica que se
revelou bastante útil para controlar as condi~óes em que os dados
foram obtidos.
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Na terceira fase de campo continuei utilizando a mesma
técnica da entrevista formal e informal, geralmente paga e feita na
minha própria casa, único local onde era possível a concentra~ao
em certos tópicos e obter do informante material considerado
confidencial. Foi assim ·que conseguí a maioria dos meus dados
sobre fuxicos, feiti~aria, matan~a de gado regional e conflitos,
temas extremamente delicados e capazes de colocarem o informante em situa~áo crítica perante o grupo. A maioria das minhas
informa~oes, portanto, foi obtida com a ajuda de entrevistas e
observa~oes durante certas horas do dia ( refeh;oes, banho e a
noite, após o jantar). Presenciei poucos rituais e nenhum funeral
ou casamento.
A vida no mundo dos Apinayé transcorre sem o exotismo que
marca o trabalho de campo em outras sociedades. Ou o pesquisador se esfor~a para colher os dados, procurando os informantes e marcando avidamente urna entrevista onde se vai tentar descrever situac;oes do presente -e, as vezes, reconstruir o passado, ou
simplesmente nao se consegue obter .dados capazes de permitirem
o estabelecimento de urna razoável «linha base" para o estudo da
mudan~a social.
Uma das diferen~as básicas entre a minha experiencia de
campo com os Gavioes do médio Tocantins e os Apinayé é que,
na primeira pesquisa, era simplesmente impossível viver sem perceber e observar o que os indios faziam. O cotidiano dos Gavi6es desfilava <liante da minha choc;a e nao era possível ignorar
suas decis6es, seus movimentos e suas crises. Mas entre os Apinayé, Iogo verifiquei que poderia morar dez anos nas suas aldeias
e nada saber a respeito de sua vida social, pois era precisamente
isso o que ocorria com os sertanejos que freqüentavam as suas
aldeias e com o pessoal do Posto Indígena. É que a primeira
sociedade nao tinha ainda tido tempo de criar as ante-salas protetoras do contato cultural, dominios onde brancos e indios interagem marcados por suas posi~oes no sistema de dominac;ao
estabelecido pela sociedade brasileira. Sendo assim, os Gavi6es
simplesmente tratavam os . brasileiros como estrangeiros indesejáveis e os categorizavam de acordo com o seu esquema de cl.a ssificac;ao. Nao conheciam os títulos demarcadores de superioridade
economica, política ou social. Para eles, todos eram kupen (
estrangeiros, brancos).
Entre os Apinayé, porém, o contato prolongado com a sociedade nacional havia criado um sistema de rela~oes interétnicas
de tal modo que um Apinayé era capaz de ser um índio subn1isso
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<liante do estrangeiro, mas revelar-se um líder autoritário quando
se discutia urna crise de divórcio ou um furto. No caso Apinayé,
eu estava diante de um sistema muito mais complicado, urna sociedade com urna dupla face.
É evidente que colher material nestas circunstancias sujeita
o pesquisador a indecisoes e vacilac;6es, pois muitos dos dados
dependem de sua percepc;ao para o papel social que o informante
está desempenhando e de informac;oes verbais. Nesta situac;ao,
a «prova» ou teste para muitas das informac;oes é totalmente
dependente do confronto de duas entrevistas com dois informantes
diferentes, de opini5es dadas pelo mesmo informante em diferentes
ocasioes e, muito especialmente, da capacidade de ganhar a confianc;a de dois ou tres informantes capazes de entenderem claramente o que o antropólogo está procurando fazer na sua aldeia.
A etnografía. obtida por essas vias é, sem dúvida, diferente
das etnografías tradicionais e como o meu palpite é o de que
etnografías como a Apinayé serao as mais comuns no futuro,
fico surpreso ao verificar que até hoje os chamados etnometodoIogistas nao tenham ainda percebido e elaborado explicitamente
essas diferenc;as.
Por outro lado, ficar alerta para essas diferenc;as nao desmerece nenhum tipo de etnografía. De fato, sabe-se que, no campo,
ambas as situac;5es estao sempre presentes. Mas é preciso reconhecer as diferenc;as e, especialmente, descrever as dificuldades
e a natureza do material colhido em condic;6es que escapam aos
padr6es clássicos da pesquisa antropológica, a la Malinowski.
Porque se a pesquisa Sirionó, Cubeo ou Yanomamo foi
difícil em termos de confronto, aprendizado da língua e urna
série de violac;oes pessoais, a pesquisa Apinayé apresentou dificuldades de outra ordem. A pior, do ponto de vista metodológico,
foi, sem dúvida alguma, a agonía da verificac;ao do materiat
Pois se tratava de muitas vezes testar informac;oes que nao haviam
sido observadas e que podiam ser atribuídas a mudanc;a social.
Do ponto de vista pessoal, minha maior dificuldade foi conseguir um tipo de relacionamento no qual os Apinayé pudessem
expressar suas opini6es sem levar em conta o que eles pensavam
que fosse minha opiniao. Pois, como todo mundo, o pesquisador
carrega urna constelac;ao de papéis e entre eles eu trazia o de
brasileiro e brasileiro rico. Assim sendo, nunca deixei de notar, especialmente por parte de certos informantes, urna certa vontade
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de concordar para agradar, trac;o típico das relac;6es entre patraoempregado no Brasil Central. No início da pesquisa esse papel
interferia em quase todas as minhas relac;6es. Mesmo depois de
adotado e nominado, sempre houve distancia entre minha família
e os índios. Assim, os ·Apinayé contrastam flagrantemente com os
Gavioes que, ao pedir objetos ocidentais, conseguiam faze-lo com
tanta altivez, dureza e arrogancia que o ato de pedir era, na verdade, urna agressao (cf. Da Matta, 1963). Mas enquanto os Gavi5es ainda podiam ser temidos como selvagens, os Apinayé sabem
que ninguém os teme. Assim, o comportamento com o branco
rico (antropólogo, agente governamental de vários quilates, missionário, etc.) revela muito da humildade servil do sertanejo
pobre.
Enquanto entre os Gavi5es o meu problema era manter a distancia entre os índios e o antropólogo 18 , entre os Apinayé o
problema era como reduzi( ~ª distancia, fazendo com que os índios
soubessem que, se nao podiam me considerar um igual, ao menos
podiam me considerar menos superior.
Foram inúmeras as vezes em que informantes me viram como
brasileiro e tentaram me agradar. Numa delas, o Velho Estevao,
meu nominador e introdutor na história e tradi~oes da tribo, um
dos meus melhores informantes, quando eu tentava obter dados
sobre amizade formalizada, procurou encerrar o assunto dizendo simplesmente que nao havia diferenc;as entre esta instituic;ao
e as relac;6es brasileiras «padrinho-afilhado». E, em outras oportunidades, ele tentou traduzir termos de parentesco Apinayé para
o portugues, ficando decepcionado com o meu conhecimento do
sistema tradicional e algumas vezes contrariado com as perguntas que fazia sobre algumas áreas do sistema. Foi somente quando
retornei aos Apinayé pela terceira vez, com toda a minha família,
que pude sentir que as minhas rela¡;6es com eles haviam se modificado e ficado mais firmes. Mas foi esse o padrao que, em geral,.
marcou minhas relac;oes com todos os informantes.
13. Tudo leva a crer que esse é um problema crucial em certas situac6es. Os
antropólogos o deflnem como "falta de vida privada" (cf. Maybury-Lewls . 1967·
Chag non, . 1968:8), mas a sltuacáo pode ser definida como um stress relácionadÓ
aos confhtos e.ngendrados pela situacáo antropológica. Pois ela, como o contat<>
oultural . ou social , se caracteriza por urna lrreslstível continuidade física conjugada
a tentatt.va ( ou necessldade) de man ter a distancia cultural ( ou social). ~ justamente
a te~t.ativa de m~nt~r a distancia social (que viola • um dos princípl·os básicos de
Sl;la etica semi-romantica) que faz o antropólogo ficar tao sensível a proxlmldade física.
Ja os agentes do SPI e . os missionários tendem a ser mais eficientes na resolucáo
do me~mo prob.lema. Po1s que eles simplesmente hierarquizam suas relac6es com
os indios e ass1m nao correm o risco de serem absorvidos pela tribo. fica entáo
re~olvldo o paradoxo do contato, exposto brevemente acim·a. Para malores detalhes
ve1a Cap. J e também Da Matta, 1974.
,.
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. Nas duas aldeias dos modernos Apinayé tive oito informantes
permanentes, usados em diferentes ocasioes e para diferen~es assuntos. De todos eles, eu gostaria de acreditar qu: conse,gu1 obter
um relacionamento simétrico com o chefe de Sao ]ose, c~m o
velho Esteváo, com o Kangro e com o Zé Tapklúd da alde1a de
Mariazinha.

CAPITULO l

A

Situa~áo

dos Apinayé

Os MODERNOS APINAYÉ VIVEM EM DUAS ALDEIAS SITUADAS NO
Município de Tocantinópolis, extremo norte do Estado de Goiás.
Do ponto de vista geográfico, ocupam urna área de transic;áo
entre a floresta tropical e o cerrado que caracteriza grande parte
da regiao divisora de águas do Brasil Central. É urna regiáo marcada por matas ciliares ao ·longo dos ribeiroes que correm para
o Tocantins ou Araguaia e por campos cerrados que separam cada
um desses ribeiroes. Os Apinayé sempre construíram suas aldeias
na regiao ligeiramente elevada que separa ribeiroes, onde eles
nao precisam derrubar grandes árvores para conseguirem impar
ao ambiente natural o estigma de sua cultura: aldeias circulares
com urna prac;a no centro, marca registrada dos grupos je do
Norte.
As aldeias, assim, tem a vantagem de estar em terreno ligeiramente elevado e perto de um curso d'água permanente. Vale
dizer que entre a floresta ciliar e o campo cerrado, os Apinayé
-- como os outros Je do Norte - preferem localizar suas aldeias
no campo, utilizando a mata para a cac;a e agricultura. As aldeias
assim ficam situadas no alto de colinas e as roc;as sempre se localizam nas suas vertentes do lado do ribeiráo, onde um pedac;o da
mata ciliar foi domesticado. É essa, ao menos, a impressao que se
tem das suas aldeias atuais: Sao José e Mariazinha.
Além desses campos de vegetac;ao rasteira e dos ribeiroes com
as florestas ciliares, essa parte do Estado de Goiás é coberta por
palmeiras de babac;u (Orbignia speciosa). A ecología Apinayé é,
pois, a história da explorac;ao de cada um desses nichos. A julgar
pela experiencia dos Kayapó e, especialmente, pela dos Gavióes
( cf. Turner, 1966 e Da Matta, 1963), nos primeiros momentos
do seu contato com o branco os Apinayé utilizavam basicamente
a floresta e o campo cerrado, onde cac;avam . e praticavam urna
agricultura de queimada e derrubada. O babac;u, nessa época,
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era explorado muito secundariamente e o que os índios queriam
da palmeira eram apenas as folhas - até hoje largamente utilizadas para a fabricac;ao de esteiras, cobertura de casas, recipientes
e brinquedos para crianc;as - e o óleo da amendoa que servia
para embelezar os cabelós de homens e mulheres.
Atualmente, porém, os Apinayé de Mariazinha e Sao José dependem menos da cac;a e mais da agricultura . e da coleta da
amendoa de babac;u, vendida nos Postos Indígenas das suas aldeias. Enguanto a cac;a e a agricultura estao relacionadas a um
modo basicamente Apinayé de explorac;áo do ambiente natural,
o babac;u como produto dotado de permanente valor de troca no
mercado regional é urna atividade essencialmente dependente da
dinamica economia brasileira.
A ecologia Apinayé, portanto, depende da maneira pela qual
a sociedade nacional brasileira vem limitando, estimulando, destruindo ou criando no ambiente natural, secularmente habitado
pela tribo, produtos capazes de serem explorados pelos índios.
Assim, em vez de procurar reconstruir como os Apinayé exploravam
o seu ambiente antes do contato, vou descrever os efeitos desse
contato e a própria situac;áo de conjunc;áo com a sociedade regional como parte do ambiente ecológico Apinayé. Falar das
maneiras pelas quais os Apinayé tiram melhor partido do seu
ambiente, é falar também de como os índios sobreviveram ao
contato com o branco e quais os mecanismos sociais que, de parte
a parte, foram ativados para configurar a situac;ao de conjunc;áo.
Ver a ecología Apinayé nesta perspectiva é, portanto, tomar
o ambiente num sentido amplo, como ponto de conjunc;áo e de
passagem da geografía da tribo a sua história.
Os Apinayé comec;am a ser integrados a história do Brasil
com a ocupac;áo do sertáo nordestino e com a intensificac;áo da
navegac;áo do rio Tocantins. A ocupac;áo do sertáo do Maranháo,
da Bahía e do Piauí é conseqüencia da criac;áo extensiva de
gado que, no Período Colonial, servia para alimentar as populac;oes dos engenhos litoraneos. Esse gado, avanc;ando pelos sertoes,
acabou encontrando urna zona de campos naturais e foi alcanc;ar
o sertáo goiano, na regiáo onde os índios se acham atualmente.
A área pastoril é, como salienta Melatti (Melatti, 1967: 18), fundamental para se entender a história dos grupos Je do Norte. A
navegac;áo do Tocantins nao é menos importante, mas dadas as
suas características de via de comunicac;áo, o rio nunca chegou a
ser a base de urna frente de expansáo com propósitos e estrutura

definidos. Pois o Tocantins e o Araguaia sempre foram usados
por várias frentes de expansáo, servindo basicamente como conexáo entre diferentes fronteiras. Assim, embora o rio tenha sido
um agente poderoso no que diz respeito a descoberta de tribos
indígenas do Brasil Central, é só a partir de 1900, quando as
ª?1Plas perspectivas da explorac;áo de produtos vegetais ( especialmente a castanha-do-Pará - Bertholletia excelsa - · e o babac;u) comec;am a se esboc;ar, é que suas margens váo servir como
ponto de aglutinac;áo populacional ( cf. Laraia & Da -Matta,
1967 :75).
No seu livro sobre os Apinayé, Nimuendaju menciona vários
contatos dos índios com agentes da sociedade nacional desde o
final do séc. XVIII, sem especificar, porém, qual o papel desempenhado. por esses viajantes em termos da estrutura economica
regional. É interessante apontar, no entanto, que todos os contatos
historicamente comprovados entre os Apinayé e membros da sociedade brasileira mencionados por Nimuendaju ( cf. 1956: 1-6)
ocorreram nas margens do Tocantins. Isso se <leve ao aumento
da navegac;ao pelo rio, devido ao declínio das minas de ouro
de Goiás que geravam a necessidade de redistribuir parte da
mao-de-obra utilizada nas minas em outras atividades. Foi, portanto, o término do ciclo do ouro em Goiás que provocou a tentativa governamental de reorientar a economia da regiáo para o
comércio (cf. Melatti, 1967: 15).
Com isso se fundam alguns núcleos populacionais nas margens
do Tocantins e grupos tribais que eram desconhecidos ou ignorados passam a ser destruidos ou integrados nas esferas de influencia das comunidades brasileiras regionais ( cf. Laraia & Da
i\1atta, 1967 :75). Coincidindo com a abertura do Tocantins e do
Araguaia, as referencias aos Apinayé tornam-se mais e mais
pre~isas .ª partir do século XVIII. Assim é que, em 1774, Antonio Lu1z Tavares, ao fazer sua viagem de Goiás ao Pará, teve
urna escaramu~a com um grupo tribal na área tradicional dos
A~ina~é. No Roteiro do Maranháo a Goiás pela Capitania do
P1auh1, o nome da tribo nao é mencionado, mas Nimuendaju simp~esmente a toma como sendo um grupo Apinayé. Em fins ·do
seculo XVIII, porém, os Apinayé entraram várias vezes em contato hostil com brasileiros. Daí, segundo NJmuendaju, a . funda~áo
em 1780 de um pos to militar em Alcoba~a ( atual Tucuruí) e
outro em 179.1 e?1 Arapary (Nimuendaju, op.cit., p. 2). Em 1793
surgem as pnme1ras informac;oes precisas sobré os Apinayé (cha-
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mados, entáo, Pinaré ou Pinagé). Por essa época, eles viviam nas
duas margens do Araguaia, estavam em contato com os Carajá
e possuíam canoas e grandes roc;ados de mandioca, tanto que
o viajante Villa Real «aconselhou que se fizessem as pazes com
essa tribo que podia ser de grande utilidade para a navegac;áo do
rio» (Nimuendaju, 1956 :3).
O final do século ( 1797) marca para Nimuendaju a fase do
contato permanente entre os Apinayé e agentes da sociedade nacional. Esta é a data da fundac;áo de Sáo joáo do Araguaia e provavelmente quando pressóes sobre o território indígena fizeram
com que os Apinayé reagissem violentamente ao envolvimento
pela sociedade regional. Foi quando viram suas plantac;oes destruídas e, após o seu revide, tiveram suas aldeias bombardeadas
com pec;as de artilharia.
Ao lado da progressiva ocupac;ao e controle do rio Tocantins
(e Araguaia) por. elementos da sociedade regional, os Apinayé
sao também pressionados pela fronteira pastoril que avanc;a de
leste (litoral) para oeste, tendo como base a cidade de Caxias,
no Maranháo. Foi assim que em 1816 fundava-se um povoado
de populac;ao Apinayé e brasileira, logo integrado a atual cidade
de Carolina. Em 1818, os Apinayé viviam em tres aldeias, «eram
tidos como pacíficos e industriosos e auxiliavam os viajantes na
passagem das cachoeiras» (Nimuendaju, 1956: 4). Em 1823, eles
se viram obscuramente envolvidos nas Iutas faccionais de dois
chefe tes políticos locais. U m tal de Antonio Moreira que defendia
os índios e era apoiado pelo governo de Goiás e seu rival, José
Maria Belém, representante dos interesses do Estado do Pará.
Em 1823 os Apinayé participaram na Juta pela Independencia
do Brasil, juntando-se, com um contingente de 250 guerreiros, as
tropas de José Dias de Mattos (cf. Nimuendaju, 1956:5).
A história da tribo é, assim, a história da ocupac;ao do Norte
de Goiás por representantes de urna frente pastoril e outra que
utilizou o Tocantins e que, com certeza, era constituida de remanescentes das zonas de minerac;áo de ouro do sul de Goiás.
A julgar pela história recente dos Gavioes, hoje situados
nas matas tropicais do sul do Estado do Pará, margem direita
do Tocantins, bem longe do território Timbira tradicional, é provável que os Apinayé tivessem tido um destino semelhante. Assim,
pode-se dizer, com Nimuendaju, que ambas as tribos foram para
1

\

1. A tentativa de saber se o nome José Dias, do chefe Matúk e do seu filho
AntOnio Dias, tem alguma rela~!o com esse José Olas de Mattos é boje totalmente
impossivel de ser estabeleclda.
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oeste devido a pressoes causadas principalmente pela frente pastoril que estava alcanc;ando o Tocantins na sua margem direita,
após ter cortado o território Timbira (cf. Da Matta, 1967:143).'
Cruzando o Tocantins, os Apinayé se localizaram na ponta de
Goiás onde foram acom.odados em certa área desta regiáo. A
menos que se queira entreter a hipótese (igualmente viável) de
que os Apinayé teriam vindo de oeste para leste, sendo parte de
um grupo Kayapó, pode-se dizer que as suas andanc;as sao conseqüencia direta de pressoes territoriais que variavam segundo a
frente que ocupava esta área.
De qualquer modo, as alianc;as .com chefes políticos locais e
a participac;áo nas Jutas pela independencia sao elementos importantes da sobrevivencia da tribo . .Q fator mais importante,
porém, deve ter sido o caráter da ocupac;áo da área Apinayé.
Isso porque o extremo norte de Goiás nunca foi urna regiáo
utilizada de modo prioritárip~ por nenhuma atividade económica.
No século XVIII, a área comec;a a ser ocupada por urna fronteira
de expansao pastoril, cuja populac;ao é bastante rarefeita. Essa
frente avanc;ou vagarosamente e, com certeza, o cruzamento do
Tocantins fez com que perdesse algum ímpeto. A ocupac;áo pela
fronteira pastoril, numa palavra, deve ter deixado abertos alguns
bolsoes onde a populac;ao Apinayé pudesse sobreviver. Isso deve
ter sido facilitado pela náo-destrui~áo da vegeta<;ao da área. No
século XIX, o babac;u comec;a a ser explorado mais intensamente.
Assim, o gado e a lavoura passaram para um plano complementar, enguanto o coco de baba~u, extraído virtualmente em toda a
extensao da área tradicional Apinayé, passou a ser a atividade
principal.
Mas é preciso chamar atenc;ao para o fato de que o baba~u
nunca passou a ser a atividade exclusiva da regiao. Assim, a lavoura e a cria~ao de gado nunca deixaram de ser atividades importantes no Município de Tocantinópolis. A julgar, por exemplo,
pelos dados publicados em 1956 pelo LB.O.E., a produc;áo agrícola
de Tocantinópolis foi de 17. milhoes de cruzeiros, a produc;áo de
amendoas foi de quase 7 milhoes e a de óleo de baba~u foi de . 2
milhoes. O valor dos rebanhos era alto ( 150 milhoes de cruzeiros
só para os bovinos), mas é preciso considerar que a produc;ao de
carne e Ieite era relativamente pequena. Assim, em 1956, o municipio produziu 3 milhóes e seiscentos mil cruzeiros de Ieite.
2 . De acordo também com a tradi~ao da tribo. Cf. Nlmuendaju, 1956: 127.
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O resultado é que ternos as somas de 17,9 e 3 milhoes
para, respectivamente, produtos agrícolas (especialmente o milho,
o arroz e a mandioca), extra ti va vegetal (baba~u) e pastoril, o
que revela um equilíbrio entre as tres atividades. Em outras palavras, o baba~u nao domina a economia de Tocantinópolis de
modo tao completo e mareante como a castanha dominava a economía de Marabá. ª Isso se deve a vários fatores, entre os qua is
podemos salientar os seguintes:
a) O baba~u é colhido durante todo o ano e nao durante
o «inverno:. (estac;ao das chuvas - de outubro a abril), como
a castanha;
b) O baba~u cresce numa área de campo e mata ciliar,
sendo assim relativamente mais fácil de ser coletado. A castanha,
por outro lado, cresce nas terras firmes da mata tropical e sua
extrac;áo exige a montagem de um sistema sócio-economico relativamente dispendioso, conhecido pelo nome de barracáo. Esse sistema, por outro lado, concentra a produc;áo da castanha nas maos
de uns poucos comerciantes porque sao eles que possuem o capital
disponível para a explorac;áo da castanha ( cf. Laraia & Da Matta,
1967 :80 e Velho, 1972);
e) Finalmente, o babac;u é consumido nos mercados nacionais,
especialmente Río de Janeiro e Sao Paulo, ao passo que a castanha é produto a ser exportado para a Europa e Estados Unidos.
Como conseqüencia, o prec;o do babac;u é menor e mais estável,
em contraste com os prec;os da castanha que sao mais elevados
e muito mais instáveis. A castanha assim atrai populac;oes flutuantes do Baixo Tocantins (que depois da safra voltam para o
Jugar de origem para garimpar diamantes) e do Norte de Goiás e
Maranhao. O babac;u é, portanto, um produto essencial para a
indústria comestível nacional, ao passo que a castanha é produto
de luxo ( ou periférico) no mercado internacional. Oeste modo,
crises políticas ou militares que implicam na participac;áo das
potencias ocidentais podem e tem provocado a queda brusca dos
prec;os pela suspensao de compras. No caso do babac;u isso nao
ocorre ( cf. Val verde, 1957).
\

Esses fatores, como se pode supor, emprestam a área Apinayé
um aspecto bastante diferente da área de Marabá onde estáo
situados os Gavioes. Realmente, parece ser um dado estrutural

o fato de que, quando o produto procurado ou extraído é muito
valioso, a fronteira de expansáo tende a ser mais instável e mais
letal em termos dos seus contatos com grupos tribais. Isso é,
certamente, o que se verifica em Marabá. Assim, em vez de falar
de diferentes frentes pioneiras como variáveis significativas par~
o contato e sobrevivencia de grupos tribais, como faz Darcy Ri..
beiro ( cf. Ribeiro, 1957: 23), prefiro tomar o valor relativo dos
produtos que interessam as frentes como a variável significativa
para a explicac;áo do mesmo problema. Enquanto Ribeiro tqma as
frentes discriminadas em pastoril, agrícola e extrativa, prefiro
tomar o valor do produto da frente, de modo a revelar como
urna mesma frente -- a extrativa ~ condiciona e estrutura dois
tipos de relai;óes diversas entre índios e brancos na regiao do
Tocantins.
Pois enquanto Marabá, ao menos nos seus primeiros vinte
anos de existencia, configura-se como o exemplo clássico do
padrao do «ciclo economico:., TocantinópoJis mantém-se relativamente constante com sua produi;ao mais diversificada e, conseqüentemente, mais elástica. Em outras palavras, enquanto Marabá
parece seguir o padráo típico das economias subdesenvolvidas
e dependentes, onde urna atividade que traz altos lucros atrai
bandeirantes que depois abando.nam o local, deixando no lugar
da cidade urna memória dos seus días de glória e opulencia,
os casos clássicos sendo Manaus e o Maranhao ( cf. Stavenhagen, 1968), Tocantinópolis desperta mais o espírito do pioneiro.
Assim sendo, Marabá sempre corre o risco de se tornar urna
cidade fantasma todas as vezes que o prer;o da castanha oscila
ou perde valor no mercado internacional •, ao passo que Tocantinópolis mantém-se relativamente estável. Marabá é produto de
um «boom» e sempre atrai aventureiros; Tocantinópolis nasceu
com urna missao católica e nunca desfrutou de prestígio como
urna cidade onde é possível se dar um golpe de sorte.
Como conseqüencia, os habitantes de Marabá tendem a ver
os índios que habitam a sua regiao (os Timbira-Gavioes) como
um dos obstáculos naturais que ameac;am a continuidade do seu
sistema social e económico. Do mesmo modo que as cheias do
Tocantins, os prer;os no mercado internacional, a guerra e· as
crises militares fazem a safra valer muito ou pouco, os indios
também sao vistos como parte <leste conjul\to de forc;as (naturais»

3. No mesmo ano, e de acordo com a mesma fonte, a produ~!o de Marabá foi
411.000,00 cruzelros. Extratlva vegetal (castanha)
a segulnte: produ~io agrícola
48 milhóes de cruzeiros. Os rebanhos eram pequenos, bem como a produ~!o de leite.

4. lnforma~oes recentes sobre a regi!o da castanha lndicam, entretanto, que
a frente extratlva nela baseada está se desdobrando e financiando lnvestlmentos
na crla~io de gado. Isso foi sobremaneira facilitado e estimulado pela constru~io
da rodovla BR-14, Belém-Brasllia (cf. Velho, 1967 e 1972).
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que ninguém entende ou controla adequadamente. Os altos lucros
proporcionados pela castanha, entáo, estáo correlacionados a instabilidade do sistema social. Declara~óes de um Prefeito de Marabá expressam bem, creio, o que foi dito acima. Em 1953, ele
se referia aos índios Gavióes e seus raids sobre os castanheiros
do seguinte modo:
«a :egiáo do Tocantins est~ amea<:ada de um colapso económico, o que
advirá for<:osamente se continuar o atual estado de coisas com os índios
Gavioes atacando freqüentemente os castanheiros que ate~orizados abandonam os trabalhos» (in A Folha do Norte, 29 de outubro de 1953).

\

Marabá, portanto, parece situar o índio como parte do mundo
natural, totalmente fora das fronteiras da comunidade humana.
Os habitantes de Tocantinópolis, ao contrário, fundam sua visao
do índio Apinayé numa experiencia histórica diversa. Pois em
Ma~a~á a estrutura de poder tornou-se monolítica (os donos de
cap1ta1s abarcando o comércio e as fazendas, bem como a estrutura política local). Mas, em Tocantinópolis isso nao ocorreu
já que o baba~u nunca dominou totalmente a~ outras atividade~
básicas e nem tende a ser organizado na base de urna estrutura
onde sao necessários altos capitais para a sua produ~ao em nível
comercial. Como conseqüencia, o índio é visto em Tocantinópolis
como um ser ambíguo: semiparcela da comunidade humana. O
Apinayé, assim, tem várias facetas que correspondem a vários
~apéi·s· ~ociais. E muito embora a maioria delas seja negativa,
1sso Jª e o come~o de um relacionamento mais complexo com a
popula~áo regional.
O envolvimento dos Gavioes parece ter sido o inverso e na
dire~ao de apenas urna escolha: ou ele se tornava um castanheiro pago abaixo do mercado de trabalho local ( um índio-castanheiro), ou ele recusava esse papel e desaparecía ( cf. Laraia
& Da Matta, 1967). Já o envolvimento dos Apinayé foi muito
mais no sentido de permitir um maior número de alternativas na
ordem regional, embora em ambos os casos estejamos diante de
urna mesma frente extrativa.
Um dos resultados mais palpáveis e dramáticos de tais envolvimentos foi a redu~áo drástica da popula~áo Gaviáo, ao ponto
de ser quase decretada a sua extin~ao por volta de 1961 quando
ali estive por um período de campo (cf. Da Matta, 1963). O
mesmo ocorreu com os Apinayé. Tomemos com detalhe os dados
populacionais disponíveis para essa sociedade.
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Em 1843, Cunha Mattos localiza quatro aldeias Apinayé com
seus habitantes. Eram entao as seguintes :· Bom jardim, próxima
a Carolina, com 1000 habitantes; Santo Antonio, a cinco léguas
ao norte da primeira, com 1300 habitantes; outra Santo Antonio,
com 500 habitantes, e urna aldeia no Araguaia, com 1400 habitantes. Em 1859, Vicente Ferreira Gomes calculou o número total
dos Apinayé entre 1800 a 2000 índios. Como salienta Nimuendaju,
em 35 anos eles haviam sido reduzidos para menos da metade !
Coudreau, em 1897, viu tres aldeias com um total de 400 habitantes e em 1899 a tribo foi visitada por Buscalioni que calculou
o seu número total em 150 ! Nimuendaju, de 1928 a 1937, data
em que visitou regularmente os Apinayé, calcula o seu número
em 160 individuos (cf. Nimuendaju, 1956:5-6).
A julgar pelos dados demográficos, por conseguinte, a ocupa~ªº do território Apinayé, embora tenha sido paulatina, nao deixou
de causar efeitos drásticos na popula<;ao da tribo que, em pouco
menos de um século, foi bastante reduzida. Mas a vantagem de
estar numa área de pouco valor económico ( ao menos durante os
primeiros anos do seu con tato com os brasileiros) salvou os Apinayé
de um processo maci<;o de intera~ao com a sociedade regional e
lhes deu tempo para recuperar-se dos efeitos da depopula~ao.
Veiamos o que ocorreu com· cada comunidade Apinayé (vide
Fig. 2), segundo os dados disponíveis:
Cocat

1842
1.400 hab. (Cunha Mattos, in Nimuendaju, 1956:5).
1928
25 hab., 3 cho9as (Nimuendaju, 1956:10).
1937
«as tres cho<;as ainda existiam; raramente, porém,
se encontrava algum morador em casa: viviam quase constantemente encostados aos seus vizinhos neobrasileiros» (Nimuendaju,
1956: 1O).
Esta é a aldeia já em águas do rio Araguaia (vide Fig. 2).
As impressóes de Nimuendaju sao bastante negativas e foram confirmadas pelos seus antigos habitantes que hoje sobrevivem na
aldeia de Sao José (antiga Bacaba). Ni111uendaju observou que
nesta aldeia, além de existirem alguns Kayapó casados com mulheres Apinayé, alguns habitantes eram mesti~os e de «aspecto
decadente e pouco sadio». E acrescenta: «Viviam nas festas cristas
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dos civilizados. Todas as noites havia bailes com violáo:. (Nimuendaju, 1956: 1O). O processo de extin~áo dessa comunidade
deve datar de antes de 1929, pois nessa época a aldeia já nao
possuía terras e se achava comprimida entre regionais.
Os dados que colhi sobre o Cocal confirmam Nimuendaju e
amp1iam o nosso conhecimento numa área em que o etnógrafo
dos Je foi bastante superficial: o sistema político. Pois sao várias
as informa~óes que revelam rixas entre Apinayé e Kayapó e também entre certas fac~óes Apinayé que, segundo alguns informantes, provocaram a saída da aldeia de algumas famílias. No capítulo sobre sistema político voltaremos a esse assunto, tra~ando
a história de cada aldeia como éxpressao de certos principios
estruturais.

Ribeirio Sáo Martinho

Gato Preto (Botica)

.
1928
1937 TOCANTINOPOLIS
PORTO FRANCO
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Mapa da Area Apinayé em 1937, mostrando
a localiza~áo das quatro aldeias
1 cm = 6 km
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61 hab. e 7 casas (Nimuendaju, 1956:11).
80 hab. (/dem).

Quando Nimuendaju se refe¡-e a essa aldeia, fica claro que
havia problemas políticos potenciais na comunidade. Eles sao, entretanto, reduzidos por Nimuendaju a peculiaridades individuais.
Assim, o etnólogo se refere ao alcoolismo do Chefe da Botica,
Pebkób (Pedro Corredor), do seguinte modo: «é por demais viciado, tornando-se um rixador brutal quando intoxicado. A conseqüencia é que alguns índios dessa aldeia se mudaram para
Bacaba ( atual Sao José) e, de mais a mais, se estabeleceu o
costume de cada um morar em sua ro~a, muitas vezes distante
da aldeia, em vez de ficarem todos reunidos, segundo o costume
antigo. Essa .aldeia ainda possui algumas poucas terras» (Nimuendaju, 1956: 11).
Apesar dessas observa~óes negativas, esta aldeia durou até
mais ou menos 1950, quando seus habitantes a abandonaram
para irem viver em Sao José e Mariazinha. Alguns indios n1uito
apegados a antiga aldeia· mencionam como motivo do seu abandono ordens explícitas do entáo encarregado de Posto, um tal
de Mota, que veio para administrar o Posto Indígena no início
dos anos 50 e pretendia reunir todos os Apinayé em urna só aldeia,
porque assim sua administra~áo ficaria facilitada. O fato é que
as aldeias Apinayé sao unidades políticas independentes. E embora o problema da absor~áo de indivíduos isolados numa aldeia
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seja perfeitamente superável, isso nao acontece quando os migrantes sao grupos inteiros de famílias vindos de outra aldeia.
Um dos motivos dessa dificuldade é que os la~os sociais da
comunidade receptora tem que ser reorganizados. Outro é que
doen~as geralmente fazem sua irrup~áo. Como conseqüencia destas
perturba~oes, o nível dos fuxicos se intensifica, podendo entáo
surgir acusa~6es de feiti~aria. Segundo um informante foram
, .
'
vanas as pessoas da aldeia Botica que nao se deram bem em
Sao José e entao foram para Mariazinha. O índio Alexandre,
por exemplo, perdeu seus filhos de sarampo. Mas o pior, segundo
o mesmo informante, era o fuxico, pois tudo «que acontecia de
ruim, era o povo da Botica quem fazia». Como conseqüencia
disso, vários grupos familiares foram para Mariazinha, como o
índio Alexandre.
Até hoje os Apinayé de Mariazinha visitam essa aldeia, quando
algumas de suas famílias saem a procura de alimentos e trabalho
na~ fazendas de gado ao seu redor. Em 1967, quando passei
dots 1neses em Mariazinha, tive a oportunidade de visitar um
desses grupos que estava acampado na antiga Botica. Lá estavam
tres g~upos domésticos..? ca~ando e isolados no local da antiga
comun1dade. Pude entao ver os escombros da aldeia antiga e
verificar o arranjo tradicional das suas casas num círculo ainda
bastante visível.

Sao José (Bacaba)

Mariazinha
1824
1928
1937
l 962
l 967

\

midado, resolveu mudar o local da aldeia. Assim, quando visitei
a aldeia por urna semana em 1962, a comunidade ocupava um
novo sítio localizado a mais ou menos um quilómetro a oeste da
área atual. Nessa ocasiáo, Zezinho havia visitado a aldeia de
Sao José e lá feito suas reclama96es ao encarregado do Posta.
Sua racionaliza~ao para a mudan~a da aldeia era entao a insalubridade do local que causava doen~as e estava «cheio de
mekaron ( = espíritos dos mortos, imagem, sombra)!» Na realidade, o seu jogo era simplesmente no sentido de retardar um
confronto com o pretenso dono das terras, urna a9ao que . ele
nao tinha coragem para realizar. A mudan\:a, porém, durou alguns
meses. Finalmente, Zezinho foi convencido a voltar ao lugar antigo,
onde a aldeia hoje se localiza. Um ano depois, mais ou menos em
1963 ou 64, Júlio (Kongré), um homem mais vigoroso que Zezinho, resolveu tomar satisf a\:6es pessoais com o tal fazendeiro
e o intimidou de tal maneira que hoje a questao das terras e as
amea~as parecem ter sido resolvidas ( ou adiadas). Como conseqüencia das a~6es fracas de Ze.zinho e das atitudes de Júlio
(que, inquestionavelmente, queria a chefia), houve urna mudan9a
considerável no status quo da comunidade, com o Júlio Kongré
em ascensao para o poder e o Zezinho em declínio. Urna situa9ao,
diga-se de passagem, bastante comum entre os Je do Norte.

1000 hab. (Cunha Mattos, in Nimuendaju, 1956:10).
14 hab. e 2 cho~as (Nimuendaju, 1956:10).
5 hab. (ldem).
57 hab., 9 casas.
92 hab., 16 casas.

Por du~s v~zes esta aldeia esteve a ponto de desaparecer
da s~a locah~a~ao atual. A primeira foi mencionada por NimuendaJU e co~f1rmada pelos Apinayé. Foi quando, por volta de 1928,
somente do1s velhos índios lá viviam com suas respectivas famílias. De fato, foram eles e seus descendentes que sustentaram
o l?cal da aldeia até. que novos contingentes populacionais da
B~t1ca (Gato Preto) v1essem aumentar sua popula~áo. A segunda
fo1 ~m 1962 quando u.m fazendeiro que mora muito próximo da
alde1a amea~ou os Ap1nayé, e o chefe Zezinho (Tegatoro), inti\

.
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1844 = 850 hab., 21 casas (Castelnau, in Nimuendaju,
1956: 12).
1895 = 600 hab., 30 a 40 casas ( Ferreira Gomes, in Nitnuendaju, 1956:12).
1928
50 hab., casas (Nimuendaju, op.cit.).
1937
70 hab., 7 casas (ídem).
1962
157 hab., 20 casas.
1967
161 hab., 20 casas.

Esta é a aldeia mais importante dos Apinayé desde as visitas
de Nimuendaju. É também a aldeia que mais perto está dos núcleos urbanos regionais, representados por Tocantinópolis a leste
e Nazaré a oeste (vide Fig. 2). A sua história se entrela\:a
com a história da funda9ao e desenvolvimento de Tocantinópolis,.
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em 1840. Por outro lado, é nesta aldeia que fica situada a sede
do Posto Indígena, fundado em 1944. G
Parece plausível dizer que a fase de ocupa9áo mais intensa
da regiáo foi a da década de 1920, provavelmente relacionada
ao crescimento de Tocantinópolis e a extra9áo mais intensa de
coco de baba9u. É também a partir desta data que as fazendas
da regiáo come~am a surgir. Nesta fase, a aldeia de Sao José,
entáo Bacaba, esteve para desaparecer nao fosse o esfor90 de
um chefe forte, José Dias Matúk, que conseguiu reunir os índios
que haviam ido para a aldeia Botica e para a Krahólandia (Nimuendaju, 1956: 12ss.). Os atuais Apinayé estao plenamente
conscientes da importancia dessa aldeia, especialmente pelo fato
de a comunidade ser sede do Posto. Assim, eles sempre dizem
que o chefe de Sao José é maior que o de Mariazinha e, ainda,
«se o chefe daqui mandar o de lá tem que obedecer». Em 1967,
por exemplo, houve matan~a de duas ou tres cabe~as de gado
pelos Apinayé e os índios se sentiram seguros contra as amea~as
de um f azendeiro local porque estavam na aldeia onde o encarregado residia.
Mas mesmo antes do SPI ·se estabelecer na área, eram índios
dest~ aldeia que serviam de porta-vozes dos interesses Apinayé
na c1dade em casos de conflitos. Foi assim que o velho Estevao
obteve com o Padre Velho • urna trégua e permissáo explícita
para ocupar a atual área da aldeia após um conflito sério com
um fazendeiro por matan9a de gado.
O motivo manifesto dessas tensóes é invariavelmente a matan9a
ou roubo do gado, mas o motivo latente é a pressáo populacional
e a tentativa dos regionais de expulsarem os índios das áreas
mais ricas em pastos, terras cultiváveis (localizadas sempre ao
longo dos ribeiróes) e baba9uais. Os Apinayé, porém, ao falarem
da história de suas aldeias, enquadram o desenrolar dos acontecimentos como parte da história regional e como parte da estrutura política da aldeia e da tribo. Seus relatos sempre terminam
com a lembran9a de mudan9as de aldeia e movimentos de popula9áo causados por pressóes economicas e por Jutas f accionais.
O Velho Esteváo, por exemplo, sempre come~a falando da história de Sao José em rela9áo a cidade, mas logo em seguida passa
5. As .datas s!o aprox!ma~~es porque os arquivos da cidade e do Posto lndigena
foram ~ue1mados por motivos políticos.
. 6. adre Jo!o Lima, antlgo e lendário chefe polltlco local que controlou polit1ca.men!e com mio de ferro os destinos do municipio, cometendo toda a sorte de
arb1tranedades contra seus lnimigos e legou assim todo um estilo de polltlcagem
aos seus sucessores.
'
'
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a comentar eventos que só podem ser satisfatoriamente compreendidos quando se tem como fundo o sistema político.
Embora os dados demográficos atuais indiquem que a popula9áo Apinayé está aumentando, a história da tribo revela, de
modo claro, urna tendencia no sentido de sua redu9ao. E entenda-se
que o termo redu9ao nao se refere somente ao decréscimo populacional, mas também ao número das aldeias e a própria diversidade cultural que no passado existia entre índios e náoíndios. Mas talvez o fato mais importante na história da tribo
tenha sido a sua aproxima9áo dos núcleos urbanos regionais.
Assim, a proximidade física somam-se as excelentes vias de comunica~ao para ambas as aldeias, situadas cerca de 30 quiJometros de Tocantinópolis, durante . todo o ano. A facilidade ·de
comunica9áo favorece os con tatos entre indios e regionais e coloca os índios como produtores regionais de babar;u. É, pois,
o coco de baba~u que serve como o elemento básico de integra9ao
dos Apinayé na estrutura . regional.'
A produ9ao de baba9u Apinayé, entretanto, difere radicalmente da produ9ao levada a efeito pelos brasileiros da mesma área.
As principais diferen9as sao as seguintes:
a) Os brasileiros colhem o baba9u em terras que pertencem

a algum proprietário ou arrendatário de terras e ficam obrigados
a lhe vender o coco por pre~os mais baixos que os do mercado
regional (Tocantinópolis). Os índios vendem o seu coco no Pos to
Indígena, onde gozam de crédito mais elástico e onde o coco
é comprado por pre9os mais altos. Além disso, eles nao sao
obrigados a vender o babar;u no Posto. Os Apinayé podem procurar, assim, outro comprador para o seu babar;u e tem acontecido
que alguns índios tentaram comprar o coco dos seus patrícios
e revende-lo na cidade. O seu fracasso se deve mais as enormes
<lívidas dos seus parentes - que nunca lhes pagavam - do que
da capacidade de lidar com comerciantes e exportadores sagazes
na cidade.
b) Como conseqüencia do contrato entre o «dono:. da terra
e o produtor do coco, este procura colher o máximo de baba9u,
servindo deste modo aos propósitos cotherciais do primeiro. Os
7. A produ~:io Apinayé era em 1967 de cerca de 1000 quitos de baba~u por
més. Mas ela varia multo segundo o interesse dos indios.
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índios, por outro lado, estao teoricamente na sua própria terra •
e possuem um universo social que sornente ern parte coincide com
os interesses da sociedade brasileira regional. Assim, para o regional, produzir mais babac;u significa tambérn maximizar na escala
social, ao passo que para os Apinayé produzir babac;u significa
dedicar menos tempo a urna série de atividades que permitern
maximizar prestígio dentro de um universo social totalmente diferente daquele dos brasileiros.

8. A coleta de babai;u veio a ser facilitada (e até certo ponto estimulada)
para os índios quando o representante do SPl demarcou, com base num acordo verbal
com o Pe. Joáo, antigo Prefeito de Tocantinópolis, urna área que seria ex.p1orada
pelos indios. Por outro lado, cada atdeia tem urna .pequena venda que serve como
mercado para as trocas do babai;u por produtos considerados como essenciais
pelos Aplnayé, como o sal, ai;úcar, pólvora, chumbo, querosene, fumo, fósforos, etc.
O absurdo da situai;ao é que o dlnhelro produzido com a venda da produi;áo · Apinayé
é remetido para OoiAnia e nunca investido na próprla trlbo 1
·

onde valores como a reciprocidade sao atualizados. O multicentrismo que pode ser percebido como um componente fundamental
das situac;oes de contato pode, assim, se constituir num fator
bastante complexo, conforme tentei colocar em outro lugar ( cf.
Da Matta, 1974).
É isto que permite explicar por que a idéia de tirar babac;u
em escala industrial é totalmente estranha aos indios e entre nas
suas considerac;oes. Realmente, os Apinayé expressam muito claramente a opiniáo de que o babac;u é um expediente usado para
obter dinheiro. Esse modo de encarar a coleta de babac;u era,
em 1967, o foco de urna série de tensoes entre índios e o encarregado do Posto Indígena e entre índios e produtores de babac;u.
lsso era muito claro na aldeia de Mariazinha, aldeia que está
cercada por valiosos babac;uais.
O modo de conceber a explorac;ao do babac;u parece ser,
pois, um mecanismo de integrac;áo e de separac;áo do índio na
sociedade brasileira regiorial. De integrac;ao porque é o babac;u
o produto que realmente coloca os indios dentro da estrutura economica regional. De separac;ao porque o Apinayé nao produz babac;u na escala e com a motiva9áo apropriada, pois os índios nao
se deixan1 medir exclusivamente pelo babac;u que produzem co1110
é o caso dos coletores sertanejos ·do produto. A conseqüencia é que
os Apinayé transformam-se em obstáculos a produc;ao de babac;u
e a cria9ao de gado (pelas terras que ocupam).
Na década de 60, tais atitudes atingiam especialmente o encarregado do posto que, como um regional, nao podia entender
por que os Apinayé nao produziam voltados exclusivamente para
a «Civiliza9ao» ( = sociedade brasileira regional). já os índios,
em contrapartida, nao entendiam a orientac;ao mercantil do encarregado e reclamavam que nao tinham a protec;ao apropriada do
Governo. E tais relac;oes se complicavam porque o encarregado
de entao, além de ser um comprador da produc;áo Apinayé, era
também o mediador jurídico e político entre os índios e os regionais em virtude da natureza de sua func;ao.
Enquanto o encarregado operava como comprador de babac;u,
ele funcionava como um patrao capitalista, voltado para os lucros
e para a obtenc;áo de boas relac;oes na cidade com os exportadores
de coco, em geral os criadores de gado e comerciantes. Mas no
.seu papel de mediador e representante do órgao protecionista,
suas fuñ\:oes eram exatamente inversas. Agora ele tinha que se
colocar como defensor das reivindica~oes Apinayé, ·cada vez que
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Há, assirn, urna tendencia rnulticentrica no sistema economico
Apinayé ( cf. Bohannan, 1959, para a noc;ao de multicentrismo).
Mas aqui o multicentrismo é engendrado pelo contato. De um
modo geral, as atividades associadas ou orientadas para a sociedade brasileira sao cornerciais ou tendem a ter esse caráter. As
atividades aborígines, ao contrário, sao essencialrnente nao-comerciais, ernbora possam ser traduzidas numa linguagern monetária. Sen do definida como urna taref a alienígena, a coleta do
babac;u orientada para o mercado nao implica no mesmo conjunto de obrigac;oes sociais que a cac;a ou a agricultura, onde o
Apinayé é cercado por urna série de obrigac;ces sociais e a cooperac;ao entre grupos domésticos é básica. Feíta sempre por famílias
nucleares ( em geral a mae e os filhos menores) e individualmente, a coleta do babac;u nao é urna atividade onde lac;os sociais
sao necessariarnente reativados. Mas seria um erro concluir que,
por isso, a produc;ao de babac;u venha a ser um elemento tendente
a dominar a vida economica do grupo e, por implicac;·ao, os seus
valores sociais a ponto de transformá-los no sentido de um individualismo cada vez maior. Pois o que acontece é urna forte
associac;ao entre a coleta de babac;u e os valores da sociedade brasileira, de tal modo que tais valores ficam divorciados das atividades económicas tradicionais (a cac;a e a agricultura), sendo
estas sernpre tomadas como aquetas que sao realmente positivas.
A conseqüencia é urna divisao bem marcada pelos Apinayé entre
atividades necessárias, mas fortemente negativas (como a coleta
do babac;u para a troca), e as atividades necessárias, mas forte
e moralmente positivas e superiores, como a cac;a e a agricultura,
\

os índios entravam em choque com os interesses da sociedade regional.
Tal dilema - que nao deve ser exclusivo desta situa\:ao, tal
como a estudamos detalhadamente nos anos 60 - caracteriza
estes papéis inter-hierárquicos colocando o homem que o desempenha entre duas sociedades e dois interesses. E urna das solu\:óes
mais comuns para sair desta situa\:aO intolerável (onde lhes falta
todo tipo de amparo e, muito especialmente, o de urna ética profissional) é simplesmente tomar o partido dos fazendeiros-produtores de coco de baba\:U do local.
Nao é, pois, absurdo constatar um comportamento ambíguo
e inseguro de encarregados de postos indígenas, tal como acontecía entre os Apinayé. Pois a raiz do problema era decidir entre
a comunidade onde se tem prestígio, rela~oes sociais e interesses
investidos: a comunidad e brasileira a qual realmente se pertence.
E urna outra comunidade, a tribal, onde tais rela9oes existiam
apenas de modo te.nue. A primeira (Tocantinópolis) o encarregado
tomava obviamente como o núcleo de sua própria cultura, o ponto
de apoio social que o impedia de submergir social e psicologicamente na sociedade tribal. A segunda, a aldeia, era o local onde
ele se via obrigado a interagir com seres semi-animalizados e
sem nenhum prestígio. Assim, todas as vezes que ocorria um conflito entre índios e brancos, o encarregado ficava diante de um
sério problema de lealdades, cuja resolu~ao era sempre deletéria
para suas rela9oes com os índios e regionais.
No caso Apinayé isso fica ainda mais saliente porque lá o
encarregado se acha na fantástica situa~ao de ser «encarregado»
de um grupo tribal que nao possui terras formalmente demarcadas ou urna representa<;ao jurídica ou política na regiáo. O resultado óbvio é o absurdo de se ter alguém encarregado de algo que
oficialmente nao existe em termos locais. Como saída para tal
ordem de coisas, o encarregado procura obter prestígio junto a
estrutura de poder da regiáo, estrutura essa, como se sabe, interessada em eliminar e neutralizar o grupo tribal. Por oposi<;ao ao
antropólogo, ao missionário e ao médico itinerante, o encarregado
é o único que nao possui urna forte ética profissional, sendo paradoxalmente o que mais dela precisa como tao bem compreendeu
Rondon. O caso Apinayé assim indica que o único caminho possível para minorar o dilema dos papéis, que Max Gluckman ( 1968)
chama de «intercalares> no curso de urna análise inspiradora,
é reviver a ética de Rondon.
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A matriz sociológica da situa9ao de contato Apinayé, portanto,
nao parece ser diferente de outras sociedades tribais. Como já indicou Roberto Cardoso de Oliveira, ela se baseia no fato fundamental de que o contato pode ser tomado como urna situafáo
que «Une duas popula<;oes dialeticamente unificadas, através de
interesses diametralmente opostos» ( 1964: 128). A análise que
realizamos dos elementos que servem como mediadores entre os
Apinayé e a sociedade nacional (a produ<;áo de baba\:U, a ideoIogia desta produ~ao e a agencia governamental encarregada
da prote\:áo do índio) demonstram essa dial ética claramente. Cabe
agora ampliar esta perspectiva dq contato, colocando alguns aspectos que parecem críticos.
.
Nas situa~oes de conjun<;áo intercultural, o fator estrutural
parece ser constituído pelo fato de termos sociedades diferentes
confinadas num espa\:O geográfico onde o contato entre elas nao
pode ser evitado. Em outras
palavras, os componentes estrutu.
rais da situa~áo sao:
~

(a) distancia cultural e ( b) proximidade física.
A ambigüidade do contato pode ser plenamente apreciada
agora. Pois enquanto o componente (b), proximidade física ou
geográfica, gera um campo de forc;as sociais tendente a unir as
duas popula<;oes, a ac;áo do componente (a), distancia social ( ou
cultural), engendra exatamente o inverso. No caso Apinayé, como
vimos, a produc;áo de babac;u e a proximidade e facilidade de
comunica~áo entre aldeias e cidades sao f atores que unem índios
e brancos. Mas a descontinuidade cultural entre Apinayé e regionais provoca sua disjun~ao.
É preciso entao resolver o conflito colocado pelas tendencias
opostas dos dois componentes. Urna soJuc;ao possível é assumir
as diferenc;as e a proximidade física. Teríamos assim um conjunto de sociedades diferentes formando urna federa~ao, todas
como unidades do mesmo peso dentro de um sistema. É essa,
parece, a solu9áo das chamadas «áreas de acultura9ao intertribal»,
sendo seu melhor exemplo, no Brasil, o caso do Alto Xi'ngu.
Outra possibilidade, quando só existem duas populac;oes em contato, é a clássica solu~ao dada por Rivei;s para as or.ganizac;óes
duais. O que caracteriza essa solu\:áO, recordemos, é a enfase na
simetría e na igualdade entre os elementos que formam parte da
situac;áo de contato. Nestas soluc;óes, por consegilinte, a enfase
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est_á na complementaridade das sociedades em con tato ( cf. LéviStrauss, [1949}: Cap. VI e 1963: Cap. VIII).
Urna outra soluc;áo, porém, é manter a proximidade física
salvaguardando a distancia cultural por meio de urna hierarquizac;áo das rela96es entre as duas sociedades em conjunc;áo. Neste
caso, urna sociedade (a dominante) nao assume as diferen9as
culturais. Ela simplesmente as elimina por meio de urna ideologia
que toma como base a sua superioridade sobre o seu parceiro de
contato social. É isso que parece ocorrer nos casos de contato
do Brasil Central, particularmente entre os grupos tribais que
tive a oportunidade de estudar.
Nesta perspectiva estrutural, a explorac;ao económica e as
ideologias racistas sao elementos paralelos em situac;6es onde
existe um «espac;o» entre grupos sociais e onde um desses grupos
tem a . capacidade . de reduzir diferenc;as culturais a rela96es hierarquizadas. E nao custa acrescentar que é justamente nesta situac;ao que existem também as condic;6es ideais para a atividade
empresarial, pois, como colocou Barth, «grandes potencialidades
para o lucro jazem onde a disparidade de avalia~áo entre dois ou
mais tipos de bens sao maiores e onde esta disparidade tem sido
mantida porque nao existem transa~oes mediadoras» (Barth,
1966: 18).
É difícil prever qual a soluc;ao adotada em primeiro lugar,
se a simétrica (que assume as diferenc;as) ou a assimétrica (que
as dissolve) . Parece, entretanto, que a ideologia dos grupos ( ou
«times») de pacifica~áo é simétrica, procurando respeitar integralmente o índio na sua diversidade cultural, já que tais equipes
sempre apresentam urna visao mais humana do homem branco.
lsso parece ser, porém, urna func;ao da fragilidade <lestes grupos
( numericamente inferiores) que atuam de fato como mediadores
entre as frentes de expansáo e as sociedades tribais a serem
«pacificadas» ( ou, mais reveladoramente, «civilizadas»). De tal
modo que sao vários os grupos tribais capazes de expressar sua
desilusao com o período posterior ao da «pacifica9áo», quando
suas relac;oes com a frente pioneira sao rotinizadas e o respeito
dos times de pacificac;ao cede lugar a rigidez da dominac;áo
colocada pela sociedade nacional. Os Apinayé contam, com sua
perspicácia habitual, que «no início o kupén ( = estrangeiro) dá
tudo só para o índio se acostumar, depois eles passam a vender».
U ma opiniáo que desmascara a pretensa filantropia da pacificac;áo
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e poe a nu o verdadeiro papel dos pacificadores como mediadores
(que realmente sao) das estruturas sócio-economicas da sociedade nacional.
No caso dos índios Gavi6es, tudo indica que a frente pioneira
interessada na castanha adotou urna soluc;áo assimétrica, onde o
indio e sua sociedade sáo vistos como inferiores ao branco ( cf.
Laraia & Da Matta, 1967). No caso dos Apinayé, tu do leva a
crer que se houve tal ideología ela hoje nao é tao violenta. É
possível, entáo, que exista urna correlac;áo entre o valor · do produto desejado pela fronteira de expansáo e a solu9áo que ela
venha a dar para sua situac;ao de contato. Mas é também possível que existam oscila96es entre urna e outra soluc;áo, na medida em que as relac;oes entre as. duas sociedades em contato
evoluam.
O estudo das relac;oes Apinayé-Tocantinópolis e Apinayépopula~ao rural serve bem para demonstrar esse último ponto.
O homem branco é' chamado pelo Apinayé por um termo
genérico, kupén, capaz de abarcar todos os estrangeiros em contato com a tribo. Há, assim, kupén brasileiro, kupén americano,
kupén branco e preto e, e~pecialmente, kupén que gosta do índio
e que nao gosta.
Segundo os Apinayé, os · brasileiros que moram na cidade
náo gostam dos Apinayé. Os que moram em volta da aldeia, no
sertáo, podem gostar ou náo dos índios. Consistentemente com
essa opiniao, os Apinayé sempre se referem aos brancos da cidade ( = Tocantinópolis) de modo impessoal, como «O povo da
cidade» ou da «rua», raramente mencionando nomes. Os habitantes
do sertáo, ªº contrário, gostem ou nao dos índios, sao sempre
referidos pelos seus nomes.
Sao os brasileiros que moram nos povoados em volta da aldeia,
no Sao Domingos, na Raiz, na Prata, etc. que mantem contatos
sociais com os índios. ' Esses contatos váo desde pequenas trocas
e compras até visitas esporádicas, convites para festas, rixas, rela~oes de compadrio e, atualmente, jogos de futebol: um acon1ecimento que envolve diretamente apenas os jovens da aldeia,
mas que invariavelmente coloca em conta.to os mais velhos e une
as duas popula~6es. º
1

. 9. A popula~ao total destes povoados, que abs'o lutamente nao formam núcleos
populacionais compactos, era de 1052 (dados do Servi~o Nacional de Malária 1967).
Em redor das aldeias, a popula~ao era de cerca de 580 braslleiros.
10. Os Apinayé jogam sem interesse de sairem vitoriosos (rituatlsticamente?)
e os braslleiros nao entendem bem as regras do esporte. Para mim a ativldade sempre
füi m~ is rltuillizada do que jogada, embora nao tenha dados p~ra demonstrar essa
assert1va .
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Os brasileiros em volta da aldeia, portanto, possuem nomes
e sao conhecidos pelos índios. Muitos sao compadres dos Apinayé
e chegam até a acompanhar os índios em suas ca9adas e a visitálos constantemente. 11 Suas mulheres e seus filhos sao vistos como
gente que tem defeitos e qualida~e.s e por isso !1m. julga~e.nto
destas pessoas é sempre feíto com d1flculdade pelos 1nd1os. Po1s JUlgá-los é julgar urna rela9ao social na qual se está envolvido.
Mas em Tocantinópolis, com sua popula<;ao de cinco mil
habitantes, há somente urna dezena de pessoas que os Apinayé classificam dentre os que «gostam de nós» (i.é, gente que gosta de
conversar com os índios e sempre oferecem um café ou «um
agrado», na conceitua<;ao de um dos meus informantes). A cidade é assim urna unidade social vista corporativamente pelos
índios '(cf. M~ine, 1861: 122). E isso é, sem nenhuma dúvida,
urna conseqüencia do caráter comunitário das rela9oes que os
habitantes de Tocantinópolis tem entre si.
Aldeia e cidade sao vistas assim (pelos regionais e Apinayé) como duas unidades sociais apostas e, conseqüenten:iente,
capazes de a9ao corporada vis-a-vis a outra. Isso contrasta 1mensamente com o modo de vida nas chamadas povoa9oes do sertao,
onde o isolamento é a marca da vida social e onde a idéia de
comunidade existe vagamente.
Um dos problemas do índio Apinayé na cidade é qu~ ele
teme agressoes físicas e especialmente verbais por parte dos seus
habitantes. De fato, observando o comportamento do branca
vis-a-vis ao índio na cidade, nota-se muitas vezes que ele se
aproxima daquele comportamento que Radcliffe-Brown ( 1952,
[ 1973] ) denominou de «rela<;óes j acosas» (joking relationships)
que, convém lembrar, tem como seu aposto «rela<;óes contratu~~s»
(contractual relationships). Do mesmo modo, entre os Gav1oes
notei nao só a troca de insultos abertos ou disfar<;ados entre
índios e brasileiros, como também empurróes, abra<;os e lutas de
«brincadeira». A explica<;ao de Radcliffe-Brown para as situa<;óes
11 Foi essa a única área do Brasil Central onde vi brasllelros chamando
os indios mais velhos de "senhor" e "senhora". Outra ativida_de que congr~gava
anualmente indios e brasileiros era a Festa de Sáo Pedro, realizada na Alde1a de
Sáo José e patrocinada pelos Indios. Tal festa se constitula num moment<? onde
eram suspensas as rela\;oes de hostllidade latente entre indios e brancos, Já que
todos se associavam como devotos de um mesmo santo, mas dlateticamente (como
é óbvlo) resultava sempre num prolongamento de tais tensóes. Ela, assim, servia
realmente como um contexto onde tais tensóes eram "domesticadas" por urna inverslo
de papéis (os Indios é que patroclnavam urna festa de Santo e recebiam na sua
atdela principal os brancos do ser ti o e da cidade), tal como ocorre, por exemplo,
com o Carnaval do Rlo de janelro (cf. Da Matta, 1973). Em 1971 retorne! a esta
aldeia para um estudo detalhado desta festa como um ritual lnterétnlco, mas lá
chegando soube que ela havia sido suspensa.
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de «joking» é a de que a situa9áo inicial é contraditória. Segundo
·ele, o joking (ou o respeito) é urna solu<;ao para rela<;oes sociais
onde se quer manter a solidariedade social e também o respeito,
dimensoes que, tal como o contato, sáo mutuamente exclusivas, a
menos que se institucionalize um padráo para as governar.
Entre os Gavioes, a tendencia era para entrar em rela<;oes de
tipo jocoso na aldeia e também na cidade de Itupiranga, o que
revelava urna soluc;áo para eliminar as contradi9oes colocadas
pelo contato, dando enfase numa utópica simetría entre· as duas
populac;oes. E isso se devia, provavelmente, a posic;áo especial
da tribo na consciencia regional, . já que os Gavióes eram temidos
como «assassinos», «selvagens» e verdadeiras aves de rapina,
donde o seu nome ( cf. Da Matta, 1963). Entre os Apinayé,
esse tipo de rela<;áo tendia a ocorrer entre índios e sertanejos
de modo muito raro e na área da aldeia ou ao seu redor. Na
cidade, os indios expressavam um grande «respeito» pelos brasileiros, evitando a iniciativa de contatos com eles. É evidente
que esse respeito (também demonstrado ao administrador, ao médico, aos padres e as «autoridades» em geral) expressa simultaneamente um sistema de posi96es hierarquizado no qual os
Apinayé estáo inseridos e urna solu9ao para o problema de como
inanter a distancia cultural ( ou social) e a proximidade física.
Relac;oes jocosas e relac;oes de respeito parecem ser, pois, os dois
lados de situa95es de conjunc;áo, correspondente aos períodos em
que o grupo dominado tem urna maior ou menor autonomia em
termos do sistema interétnico que o absorveu.
As relac;óes entre os Apinayé e a cidade sao Iigac;oes que
apresentam a olho nu o sistema de diferenc;as que marca o quanto
falta para Tocantinópolis tornar-se urna verdadeira cidade. Sendo
assim, o índio é sempre urna ameac;a ao sistema social de um
aglomerado urbano que está constantemente clamando sua filia<;áo aos grandes centros do litoral e do interior. Mas as rela<;oes
com os sertanejos sao rela<;oes de contato que poderiam ser
·chamadas de rotinizada$. Pois enquanto a visita dos índios a Tocantinópolis é vista ainda como algo exótico e que escapa as «estruturas da ratina cotidiana» (cf. Weber, 1947:363), o encentro do índio na zona rural é corriqueiro e faz parte des tas «estruturas da rotina cotidiana».
A rotiniza<;ao da situa<;ao de contato tende, pois, a reduzir
o índio como objeto exótico, aspecto básico d~ sua estereotipia
como parte do mundo animal. Realmente, entre os habitantes de

55

'

Marabá e Itupiranga, era claro em 1961 que o índio. Gaviáo
náo passava de um animal capaz de falar urna «gíria». Em
Tocantinópolis, onde o contato é secular e rotinizado, ainda se
ouve que o Apinayé é sujo e fedorento, que é um bruto. Mas
náo é mais possível manter o mesmo ponto de vista no sertáo,
quando o índio é também um vizinho, parceiro, compadre, vendedor de babac;u. Assim, um dos problemas claramente apresentados pela rotinizac;ao do contato é a inconsistencia ideológica.
No caso Apinayé, essa inconsistencia se traduz quand? os brasileiros da área reconhecem explicitamente que os índios sabem
vi ver em comunidade melhor que os regionais; que eles brigam
menos entre si que os brasileiros; que o índio é inteligente e capaz
de inventar muitas coisas e também, que o índio come todas as
'
. .
cac;as e por isso mesmo fica situado muito mais perto do~ anima1s.
E que o Apinayé se caracteriza sobretudo como um inveterado
ladrao do gado alh~io.
Tais opinioes parecem indicar urna representac;ao muito mais
complexa do índ_io, resultado de relac;oes sociais múltiplas e... entrecortadas de tal modo que, se existem tensoes em relac;ao a
certos domínios (como, por exemplo, em relac;ao ao sistema produtivo) existe acordo em relac;ao a outros. A inconsistencia ideológica ~ignifica, portante, um maior relacionamento entre· ~ndios
e brancos e, como conseqüencia, um maior campo de manipulac;ao a disposic;ao da populac;ao dominada! ~ampo esse que d.ecorre
diretamente do envolvimento que lhe foi imposto pela soc1edade
dominante.
No caso dos Gavioes, as alternativas para o índio se reduziam,
como vimos, a desaparecer comq um real obstáculo as empresas
extrativas ou a ingressar na estrutura regional como um castanheiro de tipo especial (mal pago e sem nen hum direito porque
era índio). Esse tipo de relacionamento parece ser a expressáo
de um sistema social integrado, todo ele dominado ( ou contaminado) pelo extrativismo vegetal fundado no princípio da patronagem. Num tal sistema, existem ligac;oes diretas entre controladores de crédito, donos de castanhais e seus prepostos na f1o..
resta, castanheiros e transportadores do produto. De tal modo
que a empresa extrativa consegue ligar por elos de dependencia
e na base de relac;oes totais castanheiros e proprietários, capital
e trabalho, produtores e exportadores, o mundo da mata e a cidade
(cf. Laraia & Da Matta, 1967 e Velho, 1972). Nao há, assim,
lugar para desvíos porque nao existem papéis sociais que náo

estejam cumprindo urna func;ao em termos da estrutura sócioeconomica da frente pioneira. Neste sentido, tais sistemas sao
fechados e altamente eficientes, como ocorre típicamente nas regioes onde grassa o «bandeirantismo», para usar a expressáo de
Vianna Moog ( 1956). Aqui as inconsistencias ideológicas sao
menores, pois o contato se rotiniza no sentido de elimin.ar o grupo
tribal, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista sóciocultural. Nao era, pois, por acaso que os Gavioes eram consistentemente representados pela frente extrativa nos anos 60 como
temíveis assassinos, o que justificava ac;oes violentas cometidas
contra o grupo e seu patrimonio territorial, riquíssimo em castanhais.
Mas, quando o sistema dominante tem vários pontos de referencia, isto é, quando possui muitos agentes que disputam internamente sua hegemonía, como parece ser o caso de Tocantinópolis, o grupo dominaoQ é concomitantemente representado de
múltiplas maneiras. Assim sendo, existem inconsistencias nas
imagens do índio que correspondein as tensoes e contradic;oes internas da própria frente de expansao e que sao o resultado dos
seus múltiplos la<;os sociais com o grupo tribal. Se, por um lado,
o f azendeiro pode conceber o Apinayé como um obstáculo a sua
atividade economica, o encarregado de posto o representa como
um inocente e o missionário como um pagao a ser conquistado.
Se o produtor de babac;u diz que o índio é preguic;oso, o pequeno comprador do sertáo conhece bem suas dificuldades em
produzir a amendoa e o sertanejo que vive na sua vizinhanc;a pode
ve-lo como um companheiro de destino.
Todas essas representac;oes nao sao evidentemente fixas e
variam de situac;ao para situac;ao. Por outro lado, todas elas tem
um denominador comum, segundo o qual o Apinayé é carente de
alguma coisa, precisa de ajuda, é ignorante e, sobretudo, nao
deve ter vontade própria. Mas o fato crucial é que essas representac;oes entram em choque entre si, já que elas sao muitas vezes
inconsistentes e dissonantes. É precisamente isso que engendra a
inconsistencia ideológica e permite rotinizar o contato, situando
o índio num contexto de forc;as sociais onde ele pode ter um maior
campo de manobra. Como procurei demonstrar mais exaustivamente em outro lugar ( cf. Da Matta, 1974), parece que é essa
multiplicidade de representac;oes (multiplicidade que - e quero
dizer isso bem claramente - depende em última instancia dos
móveis economicos das frentes de expansao) que explica o cha-
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mado conservantismo de certos grupos tribais submetidos que
estao as estruturas de domina~áo regionais e nacionais.
A compara~ao entre o caso Gaviao e o caso Apinayé parece
indicar urna correla~ao entre as representa~oes do índio pela
frente de expansao e os objetivos e estrutura desta frente. Quanto
mais homogenea, mais consistente a representa~áo e, como conseqüencia, menor campo de manipula~ao para o grupo tribal. O
resultado nestes casos é, freqüentemente, a total neutraliza~ao ou
extin~ao do grupo enguanto tal, como parece ter sido o caso dos
Gavioes. O contrário parece ter acontecido no caso do contato
Apinayé, em conjun~ao com urna frente nao homogenea e com
um maior campo de manobra para manter seus valores.
Mas é preciso chamar aten~ao para o fato de que tal correla~ao parece ser válida apenas para o segmento da sociedade
nacional em contato direto e sistemático com a popula~áo tribal.
Porque, de fato, a . sociedade nacional - conforme chamou aten¡;ao Ribeiro ( 1957) - nao é de modo algum homogenea. De tal
modo que, mesmo quando a frente de expansao é altamente
consistente, é sempre possível para o índio entrar em contato com
representantes de outros setores do mundo dos brancos cujas re. .
presentai;oes sao radicalmente diversas daquelas que vigoram no
seu cotidiano. Tal foi o caso dos Gavioes em contato com missionários dominicanos, com antropólogos e agentes sanitários, todos
vindos de outras regioes. E nao é por outro motivo -que vários
grupos tribais, percebendo tal descontinuidade, classificam imediatamente os brancos com quem entram em rela~oes como os de
«perto» e os de «longe». Os brancos que estao perto sao sempre
es1nagadores e vistos negativamente, ao passo que os brancos viudos de longe sao bons ( cf. Cardoso de Oliveira, 1964: 126; Melatti,
1967: 143). A dial ética da classifica~áo se insere assim no quadro
maior e mais profundo dos interesses, rela~oes e representa~oes
que cada agente da sociedade nacional faz do índio quando entra
em contato com ele. Os de «longe» estao seguros de que tais
grupos tribais nao os amea~am e certos de que a sociedade nacional os domina. Podem, por isso mesmo, atribuir ao índio as
qualidades de «bom», «inocente», «puro», etc. Os de «perto>,
entretanto, com interesses investidos na regiao, tendem a ver o grupo
tribal como um obstáculo ao desenvolvimento de seus objetivos
sociais. Em outras palavras, para os de longe o índio já está
inserido no sistema nacional e evidentemente classificado: náo tem
poder, mas tem urna superioridade moral incontestável. E, para os
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o índio nao está ainda classificado, pois sendo urna
animal e homem, bom e ruim, estúpido e inteligente,
honesto e ladráo.
O que o estudo comparativo dos Gavioes e Apinaré par:ce
sugerir é a relativa inser~ao dos Apinayé no sistema regional ( 1nser~ao esta facilitada pela própria estrutura da frente), ao passo
que o caso Gaviáo demonstra muito mais a total incompatibilidade
da frente em os absorver.
Os Apinayé estáo, assim, situados no sistema regio.nal. ... E
muito embora se localizem no ponto final da escala de dom1na~ao,
essa situa~áo nao é inteiramente consistente, pois já existem compensa~oes para eles nesta própria estrutura. Assim, sao semi-animais, mas unidos. Se náo conhecem ·as leis, a leitura e o saber dos
brancos, conhecem a floresta e seus animais. E se nao tem o
poder das armas e dos citadinos, tem o que algun.s_ antropól~gos
ingleses chamaram de o ~poder dos traeos» : a un1ao e a sohdariedade. O sistema de vida Apinayé, deste modo, se impoe aos
regionais como inferior mas, paradoxalmente, como sendo cristalizado pela uniao que eles (os superiores em poder) nao
possuem.
O caso Apinayé pode, portanto, ser sornado a tantos outros
que, conforme demonstraram l.M. Lewis ( 1963), Mary Douglas
( 1966) e Víctor Turner ( 1969, [ 1974] ) , a falta de poder secular
come~a a ser compensada pelo poder místico. Oeste modo, os Apinayé sao admirados por sua uniao, sua inventividade e come~am a
ser solicitados por sua medicina, considerada poderosa. Tudo
indica, portanto, que o reconhecimento do chamado «poder d_os
fracos» se insere resolutamente em mecanismos de compensafao,
ao mesmo tempo que faz parte das inevitáveis conseqüencias dos
sistemas de domina~ao.
Diante destes dados, diríamos - sem medo do erro ou do
exagero - que é tendo os recursos imponderáveis legitimados
pela popula~áo dominante (as técnicas de cura, a uniao, a for~a,
o conhecimento do mato, etc.) que a popula9áo Apinayé come9a
a descobrir o seu lugar na estrutura social que os domi~a. O
caminho da integra9ao do índio a sociedade nacional seria, assim,
o caminho aberto pelo reconhecimento do «poder dos traeos», tal
como <leve ter ocorrido com inúmeros out·ros grupos tribais e com
os negros africanos que aqui chegaram como escravos. De fato,
a hipótese tem um largo alcance e o caso Apinay.é parece sugerir
que a integra~ao dos grupos dominados se faz muito mais pela
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via da compensa~ao mística (que inclui os poderes de curar e
amaldir;oar, de fazer o bom canto e a boa comida, que revela o
estoicismo capaz de enfrentar o sofrimento e a amargura), do
que propriamente pela via direta do sistema político ou económico.
Ou melhor, na medida em que o grupo se integra política e economicamente como dominado, surgem compensar;oes místicas legitimadas pela sociedade dominante. Nao é, pois, por acaso que
todas as tentativas de rebeliao e de libertar;ao realizadas por grupos
tribais ou segmentos interiorizados e dominados de sociedades
nacionais foram realizadas através de um idioma místico ou a
Jinguagem dos fracos. O poder místico dos fracos coloca nao só
o problema crítico de se inquirir sobre a integra~ao de grupos
sociais altamente diferenciados num todo complexo e freqüentemente
mal articulado, mas também a questao ainda mais crítica dos Ji.:.
mites do poder secular e dos mecanismos de compensa~ao que
sao utilizados pelos controladores deste poder.
Diria, pois, que a trajetória Apinayé dentro da sociedade brasileira seria marcada por um atrelamento maior em termos .Políticos e económicos» mas simultaneamente por urna maior autonomía em domínios tais como a arte e a religiao, áreas privilegiadas para a manifestar;ao do «poder dos fracos». E já ocorrem
síntomas deste trajeto, na medida em que esses índios passam
a ter mais influencia junto as doenr;as da regiao (curando) e produzem artesanato para ser consumido pelos grandes centros da
sociedade brasileira.
A situar;ao entre os Apinayé e a sociedade brasileira é assim
complexa e enquadrada por valores que parecem estar diretamente
correlacionados com o tipo de produto basicamente explorado na
regiao, o tempo de sua ocupar;ao e a sociología dos aglomerados
regionais, urbanos e rurais. Isso, entretanto, nao significa que é
possíve1 justificar as arbitrariedades sempre cometidas contra os
índios, sua pe rene falta de assistencia médico-sanitária e, muito
especialmente, a falta de um território seu de fato e de direito,
onde possam decidir sobre o seu futuro.
E decidir sobre o futuro significa essencialmente urna tomada
de decisao crucial: desaparecer como grupo tribal e transformar-se
em sertanejo da regiao, ou permanecer praticando um estilo Apinayé de existencia. É precisamente esse estilo que quero descrever e analisar neste livro e que passarei a estudar nos capítulos
subseqüentes.
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CAPJTULO

.J¡

A Morfología da Sociedade Apinayé (l)

QUANDO OS APINAYÉ FALAM DE . SUA PRÓPRIA SOCIEDADE, ELES

sempre destacam a aldeia como urna unidade fundamental para
suas referencias. Assim, de modo · diferente de outros grupos
tribais que, ao f alar de sua vida social, tomam como referencia
algum grupo (como urna linhagem, urna classe de idade ou ·um
cla), os Apinayé sempre . ~ invariavelmente focalizam a comunidade da aldeia.
Entretanto, a aldeia que os informantes revelam nas suas
entrevistas nao é a aldeia de cerca de 250 metros de compriínento
por quase duzentos metros de largura, onde vinte casas jazem
alinhadas em ruas (vide Fig. 3). Essa aldeia de Sao José que
aprendí a conhecer e que tem um grande declive para oeste com
capim crescendo por todos os lados; cujas casas sao diferentes
no tamanho e tipo de material de construr;ao ( oito sao barreadas
e as restantes de palha); cuja pra<;a é imperceptível aos olhos do
estrangeiro, nao é a aldeia ·que os índios representam.
A aldeia que os Apinayé sempre mencionam é urna aldeiamodelo que aspira a ser perfeitamente circular e cujas casas devem
ser todas do mesmo tamanho. Nessas aldeias, os Apinayé destacam
tres regióes ou dominios: o centro ou pátio, chamado por eles
ingó ou me-ingó (onde me = partícula que indica coletivizar;ao),
ou ipogo ( = centro); a regia.o das casas ( = ikré) ou periferia,
e a regiao que fica fora dos limites da comunidade mas que está
em contat.o imediato com ela, a savana ou chapada em sua volta,
chamada de atúk (onde ·túk = preto), ou de ikrékatuli ( katuli
= atrás). Essas aldeias, deste modo, sao concebidas como estruturas manifestamente concentricas ( cf. Lévi-Strauss, 1963 [ 1970] :
Cap. VIII), conforme revelam as figuras , 4, 5 e 6, que sao desenhos dos próprios índios.
Mas', como o leitor deve ter notado, o concentrismo dessas
estruturas é aparente e inicial, logo surgindo urna outra divisáo
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que se revela diametral ( cf. Lévi-Strauss, op. cit.). Assim, na
figura 6, o informante desenhou linhas ligando casas opostas no
círculo maior que representam casamentos possíveis e corretos,
embora nao prescritos; e na figura 4, o informante localizou os
quatro grupos cerimoniais mais importantes da sociedade Apinayé,
as metades Kol-ti e Kol-re e suas congeneres: Ikrénotxóine e
l pógnotxóine. 1
Representar a aldeia <leste modo é lugar-comum entre os
je do Norte. 2 Mas é preciso acentuar que essas represehta'roes
nao sao de aldeias totalmente abstratas. Pois quando pedi ·a o meu
informante que desenhasse a «aldeia onde estamos morando»
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Apinayé de sua sociedade com os grupos
cerimoniais mais importantes assinalados

1. No próximo capitulo farei uma exposi~lo detalhada da composi~!o e funcionamento desses pares de metades.
2. Terence Turner descreveu algumas das r cpresenta~Oes dos Indios Kayapó,
mas os desenhos nao sao reprodu~Oes de modelos desenhados · petos próprios lnf ormantes mas resumos do próprio autor (Veja Turner, 1966).
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social ( ou cultural) para o menos social ou cultural, isto é, a
chapada, a floresta e o rio, ónde vivem os peixes, os animais e
outros seres náo-Apinayé que povoam a natureza. Assim, a primeira oposii;áo é, de certo modo, conciliada pela segunda. E
realmente a figura 7, feita pelo mesmo e excepcional informante .
é ainda mais nítida a ·esse respeito, pois que ela quer ser urna
representa<;ao de todo o universo.
Como já mencionei acima, neste desenho o padrao é manifestamente concentrico, mas é preciso levar em conta também o seu
aspecto diametral. Ternos entáo um plano concentrico: togo, pátio, casas, aldeia, ro<;as, índios mansos, água, índios brabos,
civilizados, terra, céu, aldeia dos mortos e, finalmente, o sol e a
lua, com esses elementos se distribuindo do centro para a periferia
( ou de dentro para fora do desenho). E, simultaneamente, ternos

Chapada

FIG. 5 - Diagrama da Aldeia de Sáo José em 1967 feito por um Apinayé.
Devo observar que o desenho foi feito de modo induzido, isto é, por minha
solidta~áo: «desenhe esta nossa aldeia». E compare este diagrama com
o da «aldeia real» ( Fig. 3).

( isto é, a aldeia de Sáo José) com todos os detalhes do terreno
em sua volta, o resultado foi a figura 5 ! Assim sendo, as aldeias
desenhadas pelos informantes sao esquemas ou diagramas onde
se procura traduzir graficamente as áreas mais importantes da
sociedade Apinayé. Por conseguinte, essas representa\:óes tendem
sempre a opor centro/periferia e leste/oeste, tal como se observa
nítidamente no caso da aldeia da figura 6. O dualismo concentrico e diametral é simultaneamente representado no mesmo diagrama e sua separa\:áO feíta pelo contexto, isto é, pela parte do
desenho que se deseja acentuar.ª No centro do diagrama, o dualismo dominante é o diametral (entre homens e mulheres, colocados simetricamente em partes do mesmo círculo). Mas a figura
como um todo é dominada pelo concentrismo que vai do mais
3. Creio que foi precisamente essa idéia de contexto que Maybury-Lewls desejou
acentuar n·a sua famo sa crítica dos modelos dualisticos de Lévi-Strauss. Embora
con~orde com a ldéia de que os Winnebago, como os Apinayé, usam um dualismo
·concentrico ou diametral segundo o que desejam expressar, n¿(o estou de acordo
com as implica~~e s que Maybury-Lewis tira desse fato (cf. Maybury-Lewis, 1960
e Lévi-Strauss, 1960).
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as oposi~oes diametrais: homem/mulher, cru/cozido, mulher-meninos/ h<,>mens, água/ fogo e, finalmente, sol/lua. É como se o dualismo concentrico fosse destinado a permitir o estabelecimento de
grada~oes, ao passo que o diametral tende a ser aplicado para
dividir o mundo de modo mais radical. '
Os Apinayé tem um justo orgulho da forma de suas aldeias.
Eles sabem que elas hoje nao sao mais físicamente circulares,
mas sua forma sociológica - se me é permitida essa expressao
- é o círculo. Em outras palavras, mesmo Mariazinha que é
urna aldeia arruada (vide foto) é vista como circular. Ou melhor,
como comunidade ela opera como se os seus habitantes estivessem
4. Voltarei a esse problema mais tarde, no Capítulo VI.
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circunscritos num círculo. Por isso os Apinayé falam de casamentos apontando para o outro lado da aldeia, falam dos amigos
forma is ( krá-geti/ pá-krá) di zendo que eles vivem do outro lado,
indicam facc;oes apontando casas vizinhas.
A aldeia Apinayé se caracteriza, portanto, pelo que os urbanistas chamam de «legibilidade», ou seja, a facilidade com que
suas partes «podem ser reconhecidas e organizadas num padrao
coerente» (Lynch, 1960 :2). No caso je do Norte em ge~al e
Apinayé em particular, esse termo parece sumamen.te apropn~do,
pois que essas aldeias permitem «ler» nao. só arran1os eco.ló_g1cos,
dependentes do espa~o físico, ma~ especialmente urna v1sao do
mundo. A aldeia Apinayé é, pois, vista pelos índios como um
diagrama onde se imprimem e se descQbrem as rela~oes dos ?omens
com a natureza e as relac;oes dos homens com as categonas que
os governam .
. Mas os Apinayé sabem que a forma de suas aldeias nao é
perfeita. Urna das desvantagens que apontam para as aldeias
circulares relaciona-se a populac;ao . . Quando a popula~ao cresce e
o círculo tem que ser mantido, as casas ficam muito cheias e
is so faz com que elas se aquec;am no verao. Por outro lado, urna
aldeia muito grande obriga a construc;ao de círculos de casas em
volta uns dos outros e, segundo · alguns informantes, muitos índios
nao gostam de morar nas casas do círculo de fora . Quando, ao
contrário, a populac;ao diminui muito, o círculo igualmente nao
pode ser mantido. Pois tudo indica que o mínimo de casas para
manter o padráo circular é da ordem de quatro ou cinco. Com
1nenos que isso, nao se pode manter o círculo. 1
Além disso, os Apinayé contrastam a forma de suas aldeias
com a das cidades do interior que, para eles, tem seu feitio
urbano baseado em linhas de casas que correm paralelamente a
urna estrada ou a u1n rio (como é, efetivamente, o caso de Tocantinópolis e dos povoados do sertáo). Assim eles comentam que,
enquanto as aldeias dos índios tem problemas para aumentar ou
diminuir, as cidades dos kupén crescem facilmente, pois trata-se
apenas de colocar no final das linhas mais urna casa. Suas possibilidades de extensao sao, portan to, infinitas aos olhos .dos
índios. A forma urbana brasileira é considerada aberta, em oposic;ao ao padráo urbano Apinayé que é considerado fechado.
5 . Foi isso, por exemplo, o que ocorreu em 1961 com os Oavi~ es do rio Praia
Alta, Pará. Pica ndo a sua aldeia reduzida a apenas quatro casas, eles resolveram
construir urna g rande casa comum , dividida em compartimentos que correspondiam as
familias nuclea res. Era assim , pelo menos, o modo que · pretendlam viver quando
eu os revisitei em 1962 (cf. Da Matta & Laraia, 1967: 140).

67

Falar em sua sociedade, como estamos observando, implica
para os Apinayé tomar a aldeia como ponto de referencia e,
depois, fazer oposi~óes entre grupos sociais e categorias utilizando
um eixo diametral ou um eixo concentrico. A ordem social é pois
obtida pelas oposi\:6es e o dinamismo do sistema é dado pela
passagem de urna a outra dimensao antitética. Escrever sobre o
sistema Apinayé é, de certo modo, estabelecer essas divisóes e
revelar o significado das passagens de urna a outra dimensao do
sistema. Neste capítulo tentarei apresentar um desses domínios
básicos do universo Apinayé e os seus grupos sociais fundamentais,
Como se verifica pelos diagramas já apresentados e sumariamente discutidos, um desses domínios é o da periferia da aldeia,
representado pelas casas e grupos domésticos. O outro é o da
pra\:a, centro ou pátio central, representado pelos dois pares de
metades cerimoniais ( esses grupos nao-residenciais e temporários
foram incluidos na Fig. 4). O primeiro domínio, que agora irei
estudar, está associado a vida cotidiana e privada, ao passo que
o segundo está equacionado a vida cerimonial da comunidade.
1 . VIDA COTIDIANA: GRUPOS SOCIAIS

'

Os dois grupos melhor definidos na vida cotidiana dos Apinayé
sao a família nuclear ou elementar ( composta de marido, mulher
e filhos) e a família extensa uxorilocal ( composta por um casal,
os maridos e filhos de suas filhas), an1bos geralmente relacionados
a urna casa. Nao há casas sem pelo menos urna família nuclear,
embora haja casas sem famílias extensas. Como conseqüencia,
homens e mulheres solteiros nao tem o direito de construir casas
para si próprios. Como nao existe nenhuma estrutura erigida
no centro da aldeia, destinada a servir de residencia permanente
para os homens ou rapazes solteiros, como é o caso entre os
Kayapó ( cf. Turner, 1966), os rapazes a serem iniciados apenas
residem por algum tempo com sua classe de idade durante certos
períodos, na época das inicia\:óes.
Tanto em Sao José quanto em Mariazinha existem mais
casas ocupadas por famílias extensas do que por famílias nucleares. ' A base da composi\:aO de urna família extensa é a residen6. Em S!o José existem J 1 famílias extensas contra 9 familias nucleares; ao
passo que em Marlazinha a proporc;ao é de 7 familias nucleares para 8 familias
extensas. N!o há dúvlda que, em comparac;ao com outros Tlmblra, esses números
sao altos, provavelmente Indicando urna individualizac;áo das familias nucleares.

68

cía uxorilocal para os homens, que assim deixam seus lugares em
seus grupos natais para os maridos de suas irmas. Oeste modo,
enquanto a familia nuclear é um grupo onde pai, mae e filhos
ligam-se uns aos outros de modo simétrico e complementar, na
família extensa o lado. feminino é básico, pois é ao redor dos
la\:OS mae-filha que o grupo é formado. Por outro lado, a família
nuclear é a unidade básica de reprodu\'.ªº e produ\:ao entre o~
Apinayé. Assim sendo, esse grupo tem direitos de usufruto sobre
um peda~o de terra que é preparado e cultivado essencialmente
pelo marido e pela mulher, visando sobretudo os seus filhos.
Esse grupo portanto tem, ao menos na área económica e sexúal,
direitos exclusivos sobre certas atividades de seus . membros. O
marido deve produzir para sua esposa e a esposa deve cuidar
dos interesses do marido e colher produtos de sua ro~a para
todo o grupo. E ambos devem ser sexualmente fiéis um ao outro.
. As ro~as Apinayé se situam sempre nos declives próximos dos
ribeiroes, local onde existe' mata ciliar e portanto terra fértil para
a agricultura. O local da ro~a é escolhido pelo homem ou pela
mulher. Essas ro~as sao feítas segundo os moldes clássicos da
agricultura de queimada e derrubada, tao comuns nos sertoes
do Brasil. A derrubada, queimada e o corte das árvores de grande
e médio porte sao feítos por toda a aldeia. Aqui, o Capitao é o
principal instrumento de congrega~ao da f or~a de trabalho dos
homens ativos da comunidade, e muitos fuxicos e mal-entendidos
estao f adados a nascer da utiliza\:ªº da for\:a de trabalho da
aldeia em benefício de uns poucos. 1 O trabalho de cercar, limpar
o mato mais curto ( encoivarar, na linguagem brasileira da regiao)
e capinar é realizado pelos membros da famíJia nuclear ou pela
família extensa em conjunto, em grupos. O mesmo ocorre com
o plantío da ro\:ª· A colheita, porém, é sempre feíta na maioria
das vezes pelas mulheres. Tal como ocorre entre os Krikati ( cf.
Lave, op. cit.: Cap. 111), as ro~as Apinayé também sao um local
onde se pode buscar isolamento. Assim, elas servem para ocultar
casais ou grupos da família que querem comer sem serem perturbados pelos seus parentes. As ro~as pertencem as mulheres,
que as utilizam com maior freqüencia e diariamente. Em caso
de divórcio, os homens deixam a casa e a ro~a para a ex-esposa,
retornando a residencia materna ou a casGt de alguma irma, caso
a mae esteja morta. É também comum que um homem plante um
7. No capitulo destinado ao sistema político descreverel essas

detathes.
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pedac;o de sua roc;a para seu sogro porque, como dizem os
índios, «um homem gosta de pagar para o homem que lhe deu
o iprom ( = esposa)».
Em geral, os Apinayé plantam de novembro até o fim de
janeiro, deixando o comec;o do verao ( amgró) para limpar, derrubar e queimar, pois assim a queimada se realiza no meio do
verao. Há, igualmente, épocas apropriadas para a plantac;ao de
certos produtos. Em outubro plantam amendoim e fumo, em
novembro, dezembro e janeiro, batata, milho e mandioca. Já
a construc;ao e reparo das casas é realizado preferencialmente
de abril até maio, pois depois <leste mes o calor aumenta muito
e o risco de fogo é grande. As casas sao sempre construídt:ts
com a ajuda dos parentes e a família extensa é aqui urna unidade
básica de trabalho. É também no verao que sao realizados os
festivais e os casamentos.
A par de um· pedac;o de terra para cultivo, a família nuclear
possui um espac;o dentro da casa, nas residencias onde o regime
é o da família extensa. É neste espac;o que dormem os seus membros. O grupo pode entao manter-se separado dos outros membros
da residencia, já que os Apinayé sao muito conscientes dos problemas causados pela vida em comum. Assim, diz-se que essas
famílias nucleares que vivem juntas tem piam ( = respeito, vergonha, distancia social) urnas das outras e por isso elas precisam de espac;o para manter sua vida privada na comunidade
da casa.
A família extensa, porém, nao pode ser definida por nenhum
tipo de propriedade, material ou imaterial, que ela possua qua
grupo social. De fato, ela só se define por algumas atividades.
Sao, em geral, os membros de urna família extensa que vao
cercar urna roe; a, derrubar um pedac;o de mata ou f azer urna
cac;ada. Sendo tarefas em que o número de pessoas é importante,
a famíJia extensa lanc;a mao de todos so seus membros e pode
executar a tarefa sem recorrer a outros grupos. E mais importante
que isso é o peso que essa unidade pode ter no caso de manobr1s
políticas ou no apoio a alguns dos seus membros, especialmente
se o grupo tem muitos homens casados e ativos e se ele é bastante
unido. É claro que o problema aqui depende essencialmente das
relac;oes entre as famílias nucleares dentro da residencia comum
e isso é urna func;ao de vários fatores, entre eles o da autoridade
doméstica. De fato, os Apinayé estáo alertas para esse problema
e eles mesmo dizem que quando se vive numa casa com muita
gente, tudo depende muito dos velhos, isto é, do sogro e da sogra.
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Em Sao José, as famílias extensas tendem a operar como
unidades, especialmente na esfera política. Mas embora os membros mais velhos de pelo menos dois grupos domésticos <leste
tipo sejam bastante firmes com relac;áo a autoridade doméstica,
ainda assim eles nao podem garantir a operac;áo automática
do grupo como urna unidade. Os velhos, sogros e cunhados,
sao e devem ser respeitados, mas se há abusos é sempre possível
para o jovem casal sair da casa e constituir sua própria residencia,
geralmente ao lado da casa original. Assim, a autoridade .dentro
da família extensa parece estar baseada no consentimento, nao
havendo prescric;áo de autoridade ou poder nas maos de pessoas
situadas em posic;oes rígidamente · definidas. Parece claro que
a possibilidade de desligamento que .tem a família nuclear é facilitada pela sua natureza como um grupo produtor de , recursos
naturais. Possuindo urna roc;a desde a sua formac;ao ( isto é,
desde o casamento), a família nuclear pode ter também urna
casa, embora isso nem semp-re seja vantajoso porque morar numa
casa com muitas pessoas significa também ter sempre o que
comer.
Por conseguinte, a família extensa Apinayé nao tem urna estrutura de autoridade doméstica rígidamente definida. De fato,
um dos maiores problemas da pesquisa foi o de procurar determinar se havia autoridade prescrita dentro do grupo doméstico
e tudo indica que a lideranc;a da casa depende de vários fatores. ª Entre eles é fundamental a idade e o tempo de residencia
do marido. Assim, jovens maridos que estao entrando na casa dos
seus afins tendem a se comportar tímida e respeitosamente vis-avis a seus sogros e cunhados. Na medida, porém, em que o seu
casamento se estabiliza com a vinda de filhos, seus cunhados
deixam o grupo doméstico onde entraram e seus sogros envelhecem, sua posi~áo dentro da casa muda e o marido passa a ocupar
8. Fui orientado para esse problema no curso de urna anállse comparativa do
mito da origem do homem branco (Mito de Auké) entre os Canela e os Krahó
(cf. Da Matta, 1973) . A trama do mito é tal que um menino (Auké e futuro
homem branco) precisa ser eliminado da sociedade humana por ser urna fonte de
desordem. No caso Canela quem o elimina (e, portanto, terla autorldade doméstica
sobre ele) é seu tio materno e o marido da máe de Auké náo aparece no mito
(urna solur;áo tipicamente matrlllnear). Mas no caso Krahó o marido (pai de Auké)
existe e quem elimina a criam;a é o seu avo materno, um aflm numa estrutura
matrilinear, o que colocou o problema de rever a aplicar;áo do termo "matrilinear"
entre tribos como os Canela e Krahó. A solur;áo Krahó é portanto bastante diferente.
Posteriormente constatei nos dados de Nimuendaju urna enorme oscllar;áo para a
autoridade doméstica dos Canela ( cf. Nimuendaju, 1946: 84, 125). De fato, entre os
Canela, como entre os Apinayé, náo existe urna estrutura de autoridade definida
na familia, ficando essa área aberta para várias posir;?íes. Asslm, eu finallzei o
meu artigo (escrito em 1964) dizendo que os Timbira evltavam urna definir;áo da
autorldade doméstica, ponto hoje confirmado por dados Krikati e Krahó (cf. Lave, 1967
e Melatti, 1970).
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urna posic;ao de comando e domínio. É preciso, entretanto, enfatizar que isso é o que normalmente ocorre num ciclo de desen~olvimento ideal. Pois há casos de velhas sogras e sogros que
ltderam o grupo doméstico (e até mesmo facc;oes, como veremos
~o Cap. V) e casos de maridos com suficiente prestígio para
hderarem o grupo doméstico antes mesmo de terem filhos ou
netos.

\

A vant~g~m de te~ ~ma estrutura doméstica aberta é que 0
gru~o domestico const1tu1ndo urna f amília extensa ganha a capac1dade ~e- poder ~~sorver indivíduos com diferentes personalidade~ e pos1c;oes soc1a1s. A desvantagem, sempre mencionada pelos
Ap1n.a~~ com qu~".1 d.iscuti este assunto, é a de que existe a
poss1b1hdade de 1n1ushc;a especialmente na distribuic;ao de carne.
Es~es !trito~ sao motivados porque os maridos reclamam que seus
pa1s nao estao rec~bendo carne em suficiente quantidade, nao estao
rec:bendo carne com a freqüencia que deveriam receber, ou nao
estao recebendo nenhuma carne. Pois quando um Apinayé obtém
carn~ de cac;a, essa carne deve ser distribuída entre os parentes
cons1de~ados do mesmo sangue e com os quais se tem obrigac;oes
ca~egéncas, como os membros da família original de Ego: seus
pa1s e, em alguns casos, irmaos. Mas quando a f amília extensa.
é muito grande e a cac;a é pequena, as chances dos pais e irmaos ·
do marido receberem diminuem consideravelmente. Depois de
ª.lgum tempo, especialmente se o homem é jovem e ainda nao tem
f1lhos, seus parentes mais próximos comec;am a dizer que ele
os esqueceu e que os está sovinando ( fazendo ontxú).
Outra, fonte de. atritos, tambérn relacionada a distribuic;ao
d~ carn:, e que muttas vezes os maridos reclamam dizendo que
nao estao recebendo su~iciente comida de suas sogras ie que os
outros membros mascuhnos do grupo doméstico nao estáo trabalhando como deviam. A conseqüencia de tal ordem de reclamac;ao é muito clara: ela significa que o reclamante está sustentando
toda a f amília extensa com sua fo re; a de trabalho. Quando isso
ocorre, ou melhor, quando um dos maridos está convencido de
que isso está ocorrendo, ele simplesmente intensifica as suas vis~t~s a casa.. de sua mae e passa a comer lá. A mensagem dessas
v1s1tas fr:quent,es é clara para os índios. Etas indicam que 0
homem nao esta sendo bem tratado na casa de seus afins e assim
tem que ir p~ra sua casa materna a fim de comer alguma coisa.
O resultado e um bom número de comentários e rumores.
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É evidente que essas dificuldades sao engendradas pela regra

de residencia uxorilocal para os homens, f azendo com que cada
marido tenha duas residencias e dois grupos de referencia ao
casar-se. Esses problemas, assim, expressam de certo modo a
passagem de um grupo . a outro, período crítico em que um homem
pass a da f amília nuclear original ( ou f amília de origem) para
a família de casamento. • E isso tem relac;áo com o problema da
autoridade doméstica precisamente porque a familia extensa nao se
constituí num grupo bem marcado, com limites e urna área· de atividades bem definida. Assim, essa transic;ao a que um homem
está sujeito nao se faz num só lance, como ocorre em muitas
outras sociedades. Nestes casos, marido ( ou mulher) sao seccionados, por assim dizer, de sua casa natal e incorporados na casa
das suas esposas ( ou de seus maridos). Entre os Apinayé, essa
incorporac;ao é gradual e depende em grande parte da estabilidade
aos lac;os filiais. Pois na medida
dos lac;os conjugais, em oposi~áo
.
em que um desses lac;os aumenta sua for~a, o outro automaticamente diminui. Entretanto, e esse é o ponto para o qual desejo
chamar atenc;áo, essa enfase nao é feíta automaticamente. Isso em
parte depende do fato de que a unida de matrimonial entre os
Apinayé é a aldeia. Assim, casa-se na aldeia onde se tem os
·pais. Outro fator é que a família extensa é um grupo que opera,
como estou tentando demonstrar, residualmente e nao tem fronteiras bem demarcadas. Assim, a organizac;ao interna de urna família extensa Apinayé depende sobretudo do mútuo entendimento
entre pais e filhas e os maridos dessas filhas. Mas o tamanho
do grupo, as personalidades das pessoas implicadas no grupo e
vários outros fatores, como fartura, penúria alimentar, etc., podem
trazer problemas. A ambigüidade da estrutura interna da família extensa está, assim, correlacionada a falta de urna posic;ao de
lideranc;a fixa dentro do grupo e isso parece ser urna fun~ao
da autonomia das familias nucleares como grupos básicos na
produc;áo e reproduc;áo social.
A família extensa e · a família nuclear, portanto, embora se
entrelacem e sejam grupos muitas vezes associados, nao se .contaminam mutuamente. Isto é, elas nao sao vistas como unidades
mutuamente exclusivas, com urna absorvendo necessariamente a
~

9. Estou usando "familia de origem" e "familia de casamento" no mesmo sentid·o
de J. Campbell, antropólogo de quem estou tomando esses termos (cf. Campbell,
1964:42).
.
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outra. io Ao contrário, elas mantem entre si áreas de a~ao distintas e bem determinadas. Oeste modo, a família nuclear tem
terras e um espa~o para si nas casas, ao passo que a família
extensa opera em áreas mais difusas - pode-se mesmo dizer, residuais. Com isso as duas unidades tendem a ser complementares.
Urna expressao dessa complementaridade é o fato de que os
Apinayé nao possuem conceitos para nenhum dos dois grupos
mencionados acima, que só podem ser referidos por circunlóquios
verbais raramente utilizados. Os Apinayé nao falam em famílias
extensas como grupos de parentesco em potencial, nem falam das
famílias nucleares como unidades destacadas desses grupos. Eles
se referem simplesmente as residencias ou as casas. Cada casa
(ikré ou nhór-kwán = morada, residencia) tem urna família
(nuclear ou extensa), sendo concebida teórica ou formalmente
como urna unidade social politicamente independente ou potencialmente independente.
A conseqüencia dessa enf ase na residencia é que existe um
nítido destaque da linha materna (as casas passam de mae para
fil ha), mas nao sao encontrados grupos unilineares de descendencia. Isso ocorre porque as f amílias nucleares sao semi-in dependen tes da família extensa. Cada marido tem autoridade sobre sua
esposa, embora essa autoridade - como já mencionei anteriormente - nao seja dada automaticamente com o casamento. Do
mesmo modo, o tio materno e o pai da esposa come-;am a perder
autoridade sobre ela, no momento em que o casamento da mo~a
se toma mais e mais estável, especialmente depois que tem filhos.
Nestas circunstancias, o grupo só permanece unido e só pode
operar como g rupo em virtude do consentimento dos seus membros adultos. Se o grupo doméstico tem um personagem capaz
de influir sobre todos os seus membros, entao ele pode operar
como grupo. Em geral, como vimos, esse papel é exercido pelo
casal mais velho da casa e seu desaparecimento é sempre apontado
pelos Apinayé como um dos motivos básicos da cisao final da
família extensa. Mas se tal nao acontece, um dos maridos pode
perfeitamente exercer a posi~ao de lideran~a dentro do grupo.
A falta de urna estrutura de autoridade claramente definida
nao significa que os Apinayé nao tenham seu comportamento
10. Essa absor~a o da familia nuclear pela familia extensa, Inexistente entre os
Apinayé, mas existente em outras sociedades, é utilizada por Marlon Levy Jr. e Fallers
num Inteligente a rtigo destinado a Indagar se a fam ilia nuclear é universal. Em
sociedades onde a fam ília nuc!ear é um grupo sem Importancia, llnhagens ou etas
unilineares passam a ser as unidades básicas , sendo o grupo chamado de nuclear
totalmente absorvido (cf. Marlon Levy Jr. & Fallers, 1959) .
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regulado dentro de urna residencia. Regras elaboradas de e!iqueta
cumprem esta fun\:ao e elas, como se pode esperar, estao basicamente orientadas para os parentes ligados pelo casamento,
área onde tensoes podem surgir com mais freqüencia.
Antes de interpretar essas regras, porém, é preciso considerar
como sao concebidas ás casas Apinayé.
No diagrama da aldeia, todas as casas esta~ ligadas atr.avés
do pátio central e todas tem o mesmo peso social. Como d1zem
os Apinayé, elas sao atpen burog ( . ig~ai~, sem:lhantes ).. Neste
nível, pode-se mesmo dizer que os ~p1naye na~ estao representando
as casas de um ponto de vista físico e material, que ~l:s ~hamam
de ikré, mas os nhór-kwán, isto e, as morada.s, residencias, um
aspecto que nada tem a ver com o lado material d~s casas. e .se
refere a um espa-;o puramente social" que c~da fa~íha te!11 dtr~1to
a ter e que é passado de mae a filha. As.sim, sen~ _POss.1ve~ d1zer
que urna parentela ( ou kindred) poden a ter vanas ikre, mas
apenas um nhór-kwán, isto é, apenas um lugar a ocupar na
aldeia.
o diagrama 8 revela bem o que acabo de me?cionar. Pois
0 desenho do informante nao indica casas com mu1ta ou pouca
gente, nem aponta as famílias extensas ~u as fac~oes formadas
por conjuntos de casas que estao. relac~onadas por parentesco
e residencia. O diagrama, como figura ideal que p~e~ende ser,
apenas mostra a aldeia e s.uas ca~a.s como ~rupos so~ia1s capazes
de a-;ao independente. Assim, a un.1ca rela\:ao que .existe entre as
casas é urna rela~ao formal, dada igualmente no diagrama: o caminho e a pra~a central. Observa-se também que o informante
assinalou em cada casa a posi~ao das suas portas. Há u?1a
porta diretamente ligada a um caminho radial e outra ~ue se h.ga
aos fundos. Por conseguinte, a casa - como a aldeta - fica
motivada em termos de um lado cotidiano e privado (o lado da
porta de trás) e de um lado cerimonial e público, dos caminhos radiais ( ngó prú) que levam ao pátio. De modo coerente com ess~s
divisoes, os Apinayé chamam a parte da casa que dá para o pátao
de ikré kapeme ( = frente da casa) e a parte dos fundos de
ikré katúd-lé.
Nos rituais é a parte da frente que é toma~~ ~orno refer~ncia.
já a parte de trás é utilizada para as tro~as dianas d_e comida e
é lá que os Apinayé plantam árvores fruttf~r~s e constro~~ suas
latrinas (imitando claramente alguns brasileiros
reg1ao) ·, ~
parte da frente da casa pertence a aldeia e está .hgada ao patio

?ª
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caseiro ou quando se faz urna reun1ao. Em geral, é nesta parte
vazia da casa que eles tem alguns bancos. Em contraste com esta
parte da casa estao os quartos, chamados de ikré itóme (onde
itóme = fechado). Creio que o nome indígena dá urna idéia da
compartimentalizac;ao das famílias nucleares dentro da casa, pois é
neste local que os membros desse grupo dormem ou guardam os
objetos que consideram preciosos e pessoais, como miss~ngas, espingardas, pólvora, roupas, fotografias, espelhos, etc .

2. VIDA COTIDIANA: DINAMICA E ETIQUETA
•

centr~J. Assim, enquanto a parte dos fundos está numa área
marginal, na.s fronteiras da sociedade Apinayé, a parte da frente
da casa esta totalmente imersa no sistema social.
.~as isso nao é tudo. Pois a parte interna das casas também
se div~de ~m _pequenos compartimentos ( ou quartos), que entre
?s Ap1nare sao bastante visíveis, especialmente quando a casa
~ construida de barro. Todas as casas tem urna área diretamente
ligada ~ porta da ~rente ( i.é, a porta que se abre para a prac;a
da alde1a). Essa area corresponde a nossa sala de visitas e
~. c?amada ikré kap.rú (onde kaprú = vazio). É nela que se recebe
v1s1tas e onde se ftca quando se está executando algum trabalho

Como essas divisoes tem, obviamente, conseqüencias sociais, elas
sao reforc;adas e reafirn1adas por um conjunto de regras de eti~
queta, conscientemente expressas pelos Apinayé, se bem que difícilmente seguidas a risca. Assim, diz-se que para se entrar num
quarto tem que se pedir licenc;a ao dono da casa (marido ou
mulher que es ti ver presente). E numa casa habitada por várias
famíJias nucleares, o sogro pode entrar na sala, mas nao entra
nos quartos dos genros sem pedir licenc;a. Como também nao
apanha nada dos genros sem falar com eles. Do mesmo modo,
nao se deve pedir nada em outra casa exceto água e fogo.
Essas regras de etiqueta · regulam também outras relac;oes
sociais. Assim, urna mulher deve servir a todos de urna casa
sem distinc;ao, isto é, sem tirar o melhor ou maior pedac;o para
seu marido em detrimento do marido de suas filhas, que cac;ou
o animal e tem direito a ser servido generosamente. A distribuic;ao
da carne e da comida f ica a cargo da mulher, pois é ela quem sabe
para quem dar e quanto deve dar para cada parente. O marido deve
fazer sugest6es e quando essas sugest6es sao sistematicamente
ignoradas, há atritos entre ele e a mulher. Isso, porém, como
vimos, é mais freqüente quando a sogra entrega a comida. E,
neste caso, como se pode suspeitar, as regras sao bastante con1plexas. Assim, o marido cac;a. Entrega a cac;a para sua esposa .
Esta entrega para sua mae que chama as outras pessoas da casa
para comer. Só as mulheres servem. Os homens ficam sentados
aguardando sua porc;ao. Se a sogra está presente, ela deve comec;ar
a servir. Primeiro tira um pedac;o para o homem que matou o
anima1. Os mais novos devem ficar calados, ao passo que ('
genro nao dirige a palavra nem aos sogros nem aos cunhados.
Os meninos sao servidos por último porque a melhor parte deve
set dos adultos.
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E evidente que essas regras visam regular sobretudo as rela<;óes entre os maridos e os pais da esposa. Assim se diz enfaticamente que um homem nao fata com seu sogro ( imbré-geti~
ref.*), com sua sogra (papan-gedy, ref.) e com seu cunhado
(irmao da esposa: imbré, ref.). Com a irma da mulher (papani,
ref. e voc.) é possível conversar, mas com o cunhado e, especialmente, com o sogro e sogra só se fala depois que o casamento
tem estabilidade e depois que o hornero adquiriu urna posi<;ao
mais firme na casa onde entrou como marido. No início do casamento, portanto, é a mulher que serve como mediadora entre 0
homem e os seus afins. Ela é o elo que liga duas esferas demarcadas pelas divisoes físicas entre as f amílias nucleares e pelas
divisoes sociais e de comportamento entre os membros das várias
famílias elementares de urna mesma casa. Ela, porém, nao está
sujeita, vis-a-vis aos seus afins, ao mesmo conjunto de regras que
se aplicam ao seu marido. Isso no seu caso seria redundante
em vírtude da regra: de residencia uxorilocal, já que ela nao deixa
sua casa natal. Entre ela e seus afins, portanto, existe sempre
urna distancia física que nao precisa ser sublinhada por meio de
regras de cerimonia.
Todas essas divis6es de campos sociais e regras de evita<;ao
expressam o fato de que a família nuclear forma urna área social
potencialmente independente. Por conseguinte, é possível interpretar as rela<;óes evitativas entre os afins como urna maneira de
resolver os seguintes problemas: (a) o fato de a família extensa
Apinayé nao ter autoridade doméstica rígidamente definida; (b)
o problema de terem os homens mudado de residencia após o
casamento e de que essa integra<;ao na casa dos afins é gradu3l
e dependente dos la<;os entre marido e mulher; (c) o fato de
o marido mudar-se rompe com a unidade do grupo de siblings
( = de irmaos e irmas) e também com a unidade das rela<;6es entre
mae-filha que tendería a ser privilegiada na forma<;ao do grupo
doméstico.
Como conseqüencia de todos esses fatores, especialmente de
(b), o homem fica num período crítico quando está mudando
sua orienta<;ao social de urna a outra residencia. É, pois, óbvio
que esses fatores sejam muitas vezes incongruentes. Isto é, eles
muitas vezes expressam tendencias ou orienta<;oes sociais opostas.
Por exemplo: o (b) indica que o grau de cometimento do homem
do grupo doméstico da mulher é gradual, mas o ( c) faz com

*

ref. = termo de referéncia.
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que ele tenha que assumir certas responsabilidades em relac;ao
a sua esposa.
O jogo destas for<;as é difícil de ser controlado. Assim sendo,
as rela96es entre os representantes destas forc;as e campos sociais sao definidas pelo .termo piám. Piám é a qualidade que define
certas rela<;óes, como as entre sogros/genro e genro/cunhado.
Sao vários os componentes da expressao. Um deles é traduzido
pelos índios como respeito ou vergonha. O outro se faz presente
na frase, ouvida muitas vezes: «quando um homem nao tem mais
piám para o sogro ou sogra, entao come<;am as brigas». De fato,
é quase um axioma sociológico el}tre os Apinayé o fato de que
para urna relac;ao social operar bem é preciso urna certa dose ~e
piám. É preciso existir urna certa dose de respeito e vergonha
- de distancia social - entre os parceiros de urna rela<;áo, para
que direitos e deveres sejam respeitados e ela possa funcionar. Em
cer~as áreas do sistema social essa distancia tende a desaparecer.
Assim, diz um informante:· <<Entre pais e filhos nao precisa haver
piám, porque eles foram criados juntos». O mesmo ocorre entre marido e mulher, depois que o casamento se tornou estável. Ter piam,
por conseguinte, é urna espécie de índice sociológico para um mínimo
de separa~ao que deve existir nas rela<;óes sociais. De um lado, a
palavra indica respeito; de outro, indica conjun<;ao, ou melhor,
orienta~ao para a rela~ao social na medida em que os parceiros
da rela~ao conduzem suas a\6es de modo recíproco. Eu tenho
piám para o meu sogro porque nós estamos em campos sociais
distintos e porque, ao mesmo tempo, eu quero mostrar a ele que
nós podemos viver juntos sem problemas. Note que esses sao os
ingredientes estruturais das situa\6es associadas ao qu~ RadcliffeBrown chamou de «joking» ou «avoidance» ( cf. Radchffe-Brown,
1952: 91 [ 1974: 115] ) .
Mas aqui eu pretendo orientar a análise no sentido de campos sociais, em vez de concentrá-la, como faz Radcliffe-Brown
e seus seguidores, em rela~óes sociais vistas como elos diádicos.
Nesta perspectiva, é muito claro que toda a etiqueta de evita<;ao
e separa~5es vigentes na casa Apinayé é um mecanismo destinado
a controlar tendencias opostas colocadas pela regra de residencia
uxorilocal, bem como um modo de se dar enfase a campos sociais
que, embora relacionados, sao mais ou menos independentes.
'
Quando a família nuclear nao está separada na sua própria
casa, ela fica separada social e especialmente da família extensa pelo
conjunto de regras descritas acima. Do ponto de vista do marido,
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a separa<;ao se expressa pelo conjunto de rela96es evitativas que
podem ser interpretadas como regras destinadas a mediatizar a
sua mudan<;a residencial. Nao falando, pois, com os pais e irmaos
da sua esposa, o marido intensifica os la<;os com sua mulher e
filhos dentro da casa. Com isso, os la<;os maritais sao refor<;ados,
fazendo com que os la<;os entre sua mulher e seus pais e irmáos
fiquem mais tenues e sejam socialmente 1nenos importantes que
o la<;o marital. É claro que, ao fazer isso, ele também está segregando os la<;os que possui com seu grupo natal. É por isso que
os Apinayé sempre dizem que os irmaos estáo muito unidos
antes do casamento (pois tem o mesmo sangue - kábro atpen
burog), mas depois eles ficam mais desligados uns dos outros.
Do ponto de vista do marido, entáo, a separa<;ao de campos ou
domínios entre a família extensa e a família nuclear é expressa
em termos sociais, urna vez que a residencia matrilocal faz corn
que, os la<;os com os seus pais e irmaos sejam fisicamente cortados. Na perspectiva da mulher, ao contrário, a separa<;áo dos seus
afins é física e mais ou menos automática. Primeiro, porque é
o seu marido quem vem residir com ela. Segundo, porque ele
vem sempre de urna casa situada no «outro lado da aldeia>>.
Assim, a mulher, muito menos que o homem, tem o problema de
cooperar com seus afins.
Essa separa<;áo de campos rompe com a continuidade da
família extensa, inibindo sua matrifocalidade e, conseqüentemente,
o seu funcionamento como um grupo de parentesco com urna estrutura de autoridade rígidamente definida, condi<;áo fundamental
para sua opera<;ao com linhagem matrilinear e uxorilocal. Assim,
em vez de o grupo de parentes do marido e de o grupo de parentes
da mulher ficar dividido verticalmente, em termos de duas linhas
e dois grupos organizados por descendencia matrilinear (e como
segmentos que «dao» e «recebem» homens), eles ficam confun- ·
didos e sao estruturalmente identificados.

Para os Apinayé, o principal componente ideológico da familia
nuclear é que esse grupo é considerado como um grupo natural.
A f amília nuclear é, assim, reificada na natureza e os la<;os estabelecidos entre os seus membros sao definidos como parte e
parcela do mundo físico. Isso significa que a família elementar

se distingue de outros grupos sociais porque ela é vista comoprofundamente relacionada ao corpo humano, sua genese, composi<;ao e funcionamento.
Do mesmo modo que nós, os Apinayé estao plenamente conscientes de que o corpo· humano é constituído de órgáos separados
entre si, cada qual com urna fun<;ao. Esse conhecimento nao é
fornecido por autópsias, como ocorre com outros grupos tribais,
como, por exemplo, os Azande da África ( cf. Evans-P~itchard,
1937). E tudo indica que o corpo humano e suas partes internas
é conhecido por analogía com o corpo dos animais ca<;ados e · esquartejados pelos índios. Oeste modo, os Apinayé sabem que dentro
do corpo existem ossos, veias, substancias e vários órgáos. Minhas
discussoes com eles revelaram que ·o corpo humano é dividido
em várias partes. Internamente, eles distinguem a língua ( ontó),
o corac;áo ( amdjóro), o pulmáo (baga kríti), o fígado ( bá), o
estómago (tú), o pancreas..{?) (ankré), os rins (kukatíre arína),
a bexiga ( ótxó) e o que eu assumo ser a vesícula biliar ( batxó)
que, segundo eles, «tem água verde dentro». Desenhos de alguns
informantes (o melhor deles está reproduzido na página que segue,
fig. 9) reveJam um complicado padráo de liga<;6es· entre essas·
várias partes do corpo, mas a estrutura é simples. Pois o corpo é
sempre desenhado como urna linha que se prolonga de cima para
baixo, is to é, da cabec;a (onde se localiza a língua) até as partes
genitais, embaixo, onde os indios localizam o penis e o escroto
(respectivamente, txóto e grénikó). Eles sao também muito claros
em rela<;áo as func;6es de alguns desses órgáos, dizendo que os
situados em cima (o corac;ao, pulmáo, fígado, estomago e pancreas) precisam de «muita água para apurar o sangue». Já os
órgaos genitais precisam de menos água. Tudo indica que a presen<;a ou ausencia de água é fundamental na classificac;áo e no
funcionamento do corpo humano, segundo os Apinayé. De fato, sua
fisiología parece estar baseada na a<;áo de urnas poucas substancias fundamentais para a forma<;áo, manuten<;ao e extinc;ao do
corpo humano como eleme~to capaz de operar socialmente. Dentre
essas substancias, a água (kó), o sangue (kábro), o leite materno
(kó-kagó = água branca) e esperma (hóko) sao básicos. Quando
os Apinayé falam do que acontece com a água ingerida, eles
dizem que ela é transformada em sangue por urna série de órgáos.
Beber muita água aumenta o sangue. Conseqüentemente, os velhos,
as pessoas magras e as criancinhas que bebe~ pouca água tem
pouco sangue e a pele seca. O mesmo ocorre com a comida ingerida,
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O corpo humano de acordo com um Apinayé (Grossinho)

"

sempre medida em termos da água e sangue ( quando se trata de
carne) que contém.
Em relac;áo aos órgáos genitais e seu funcionamento, os Apinayé, como os outros Je, sao precisos em relac;áo a urna série de
processos naturais. Eles correlacionam a falta de menstrua\:ªº
( = kábró) com a gravidez. Dizem que a placenta (kratí) é o
«.companheiro do neném» e a enterram após o parto. Sabem das
modificac;óes no seio e ventre feminino durante a gravidez e só
explicam o aparecimento do leite a partir da maternidade. .
A par destas no\:6es bastante familiares, os Apinayé dizem
que nenhuma mulher pode ficar menstruada sem ter tido rela\:6es
sexuais. É o defloramento que provoca o início da menstruac;áo e
é a menstrua9ao que indica a presenc;a ou ausencia de gravidez.
Esta noc;áo tem conseqüencias importantes, pois implica que o
homem complementa a fisiología da mulher num dos seus aspectos
mais básicos. ~em a intervenc;áo masculina, a mulher nao poderia
ter · um mecanismo fisiológko que serve para marcá-la por toda
a vida e que é parte de sua natureza.
É lógico, portanto, que os indios concebam a formac;ao de
um novo ser humano como urna conseqüencia direta da intervenc;áo de substancias masculinas e femininas. Casando-se com urna
mulher virgem, o homem primeiro provoca nela o fluxo menstrual, indicativo do defloramento. Em seguida, quando o seu
esperma se mistura com o sangue menstrual feminino, ela fica
grávida. A crianc;a é, entáo, formada em parte pelo pai e em
parte pela máe. Alguns índios dizem que o pai dá os ossos (que
sao brancos como o esperma), a carne e a pele; ao passo que a
mae dá o sangue. Outros dizem que a máe dá mais porque o
sangue menstrual é maior que a quantidade de esperma <loada pelo
pai. Essas opinioes nao sao unanimes e entre eles nao há nenhuma
indica\:ªº de urna transmissáo de partes do corpo ou de substancias místicas que seriam prerrogativas do lado materno ou paterno.
Urna vez que houve um encontro entre o sangue menstrual da
mulher e o esperma do homem 11 , um ser humano está potencialmente formado. Digo potencialmente para ser fiel a noc;áo Apinayé
de que a concepc;ao de um novo ser é sobretudo um processo . que
implica em ac;óes físicas e sociais. Primeiro, como vimos, é preciso
que um hornero e urna mulher copulem ( f ª\:ªm baguní) constantemente; depois, é preciso que eles fo-rmem urna unidade em
11. Crelo que os Apinayé nao especificam as condicoes deste encontro. Mas esse
problema precisa ser melhor Investigado no campo. Se essas condlcoes nlo existem,
a menstruacao pode multo bem ser vista como urna espécie de aborto.

82

83

\

-0posi<;áo a outros grupos sociais. Expliquemos os dois pontos em
detalhe.
A noc;áo de que é preciso copular muito para formar um
novo ser humano tem conseqüencias sociais. Ela traduz um ideal
social dos Apinayé, o casamento monogamico, onde mari~o e
mulher cooperam social e economicamente, além de agirem
.como urna agencia de socializac;ao dos imaturos. Copu_l~r
constantemente para formar a crianc;a significa ter urna un1ao
sistemática com o sexo feminino. É a cópula constante que faz
com que a crianc;a cresc;a e se desenvolva no ventre materno.º
Os Apinayé dizem que quando o marido morre ~om a mulhcr
grávida de pouco tempo, a crian<;a pode nascer mu1to frac~ e na
maioria das vezes criar-se com dificuldade. Por outro lado, e possível que dois ou mais homens sejam genitores de urna crianc;a,
desde que todos tenham copulado com sua mae dur~n.t~ sua gravidez. Mas embora os Apinayé reconhec;am essa poss1b1ltdade, eles
nao Ihe dáo muita importancia, dizendo sempre que o pai (pater}
é que deve ser o genitor. Eles assim dáo enfase a uniáo permanente entre o hornero e a mulher, ao mesmo tempo que parecem conceber o papel de pater e genitor como homólogos.
Por outro lado, essa maneira de encarar a gravidez e a formac;ao da crianc;a como processo nao se limita sornen.te ao contato
fisiológico direto. As·sim sendo, nao ba~ta qu~ mando e mulher
tenham relac;oes sexuais freqüentemente. E preciso que eles formem
urna unidade devotada ao bem-estar da crianc;a (en tao um feto),
o elo que verdadeiramente condiciona e materializa essa uniao.
É essa unidade - que anuncia a formac;áo da família nuclear como
grupo potencialmente autónomo - que é consubstanciada n? q~e
os Apinayé chamam de piangrí e que significa resguardo, ev1tac;ao
ou precauc;áo.
Entre os Apinayé há essencialmente dois tipos de precauc;oes.
Urna delas diz respeito ao comportan1ento social do indivíduo: seu
modo de talar, sua gesticulac;ao; numa palavra, seu comportamento
como membro de um grupo. Essas sao as precauc;oes implicadas
quando duas pessoas estáo envolvidas numa relac;áo onde existe
muito respeito, vergonha ou distancia social ( = piam). Como
exemplo típico <leste tipo de precauc;áo, podemos citar as relac;oes
com os afins. U m outro caso desse mesmo tipo de evitac;áo ou
precauc;áo social é o do comportamento de um homem ou mulher

vis-a-vis aos seus amigos formais. Mais tarde iremos abordar e
elaborar essas relac;oes com maiores detalhes. Por ora, vale dizer
que entre amigos forma is ( krá-geti/pá-krá) existe um elo bastante
cerimonioso. Essa é a relac;áo que, para os Apinayé, existe maior
iJUantidade de piam. Assim, um homem ( ou mulher) tem que
respeitar o seu krá-geti ( ou krá-gedy no caso feminino) de modo
total e exemplar. Se ele, por exemplo, estiver pronto a matar urna
pessoa e o seu krá-geti ( ou krá-gedy) interferir, dando-lhe conselhos, o projeto tem que ser abandonado. Se por acaso éle ficar
com raiva do seu amigo formal, poderá ficar cego de um olho
ou com balotas pelo corpo. Entre os. Apinayé, por conseguinte, essas
rela~oes cheias de piam tem um conteúdo que pode ser chamado
de místico, característico, segundo Leach, das rela<;oes de afinidade
(cf. Leach, 1961: 19).
O segundo tipo de precauc;áo parece possuir um conteúdo
inte.i ramente diverso. A enfase é menos num lac;o místico entre
marido, mulher e filhos e mais numa rela<;ao por incorporai;áo onde
se acentuam la<;os de substancia entre as pessoas. As precauc;6es
relacionadas ao processo biológico da forma<;ao de urna crianc;a
implicam, assim, em a<;oes sociais racionalizadas por urna infraestrutura biológica.
E aqui, os Apinayé distinguem tres tipos de evitac;ao. O primeiro é chamado - como vimos acima - piangrí, urna palavra
que parece ser composta de piam ( = respeito, vergonha ... ) e do
afixo grí. O segundo é chamado amnía angrí ( sendo amnía um
reflexivo e a expressao podendo ser grosseiramente traduzida como
«O resguardo que eu f ac;o para mim mesmo»). O terceiro é muito
parecid0 com o segundo e é chamado amní kábro iangrí (onde
kábro
sangue). Há, portan to, urna diferenc;a fundamental entre
esse grupo de expressoes. O primeiro é usado para o resguardo de
parto, cobrindo também as evitac;oes post-partum; os dois últimos
para as precauc;oes que devem ser observadas quando se mata um
inimigo (os Apinayé chamam esse tipo de evitac;ao de «resguardo
de crin1inoso») e quando urna mulher fica menstruada, daí a men~ao
ao sangue (kábro). De fato, o resguardo de criminoso e de menstruac;áo sao definidos como sendo «reflexivos», isto é, urna pessoa
-0 faz orientada para si própria. Já o resguardo de parto (e postpartum) implica numa orientac;ao típicamente coletiva, para o filho
que vai nascer, para o marido e para a tnulher. Estudemos inicialmente o que há de comum em todos esses casos de resguardo.
Vimos, linhas atrás, que o sangue é urna substancia vital entre
os Ap.inayé. Sem sangue nao há vida animal .ou humana e onde

=

J2. A ·Cópula constante pode ser urna manelra do homem eq~llibrar sua con-

tribuic;~o . biológica ao feto , já que os Apinayé sabem que a quant1dade de esperma
doada pelo homem é · men or do que a do sangue menstrual.

.84

85
' 1

há sangue existe sempre a possibilidade de movimento, agressao,
vontade e vigor. Os velhos e criancinhas, porque tem pouco sangue,
sao seres cuja agressividade é baixa, cuja vontade é fraca e o
vigor é quase inexistente. É que os velhos e crianc;as estao situados em pontos extremos da escala da vida humana: os primeiros
perto do mundo dos morfos porque estao no fim da vida, os segundos muito perto da natureza porque sao recém-nascidos. Para
os Apinayé, o processo de envelhecimento é marcado por urna
perda gradual de sangue. Sangue e água, como fluidos vitais, sao
voláteis e tem a capacidade de escapar do corpo. Normalmente, a
saída do sangue (que traz o secamento da pele e a morte) é
gradual. Mas, em casos de cortes, o sangue pode escapar de modo
violento e assim urna pessoa morre. Em 1962, um homem seccionou
acidentalmente urna veia do pé com um machado enguanto cortava
lenha. Perdeu muito sangue. Quando estive na sua casa para os
curativos, observei que os índios nao deixavam que os cachorros
lambessem seu sangüe. Posteriormente, quando estava recuperado,
ele nos revelou: «Naquele dia, quase perdi meu me-karon ( = imagem, sombra, alma)!» É que a «alma» 13 deixa um corpo sem
sangue, embora os Apinayé digam que as almas também tem sangue,
mas um sangue fraco, descorado, esverdeado (gran-gran = verde
e amarelo), um sangue «vegetal». 14 Há, pois, urna idéia de enfraqueciment<J gradativo do sangue, correlacionado a perda gradativa da vida. Assim, a equac;ao alma = sangue é plausível. De
modo concomitante, pessoas com muito sangue sao pesadas (como
as mulheres) e nao podem atualizar o ideal masculino de ligeireza
e rapidez. É por isso que, nas iniciac;oes, os jovens novil;os (peb)
també1n se sujeitam a urna dieta alimentar e muitas vezes fazem
escarificac;oes para tirar um pouco de sangue ( cf. Nimuendaju,
1956: 57).
Quando se pergunta aos Apinayé por que eles fazem resguardo - de criminoso, de menstruac;áo ou de parto - eles
dizem que é por causa do sangue. No caso da precauc;ao pela
morte de um inimigo, o sangue indica precisamente a substancia
vital que foi tirada do morto e que contaminou o assassino. É
13. Em outros contextos é posslvel traduzir me-karon mais precisamente por
imagem . E como tudo tem urna lmagem, tudo tem um me-karon. Há, asslm, a no~ao

de que existe um mundo real e um mundo felto de lmagens. Só que os Apinayé,
como antiplatonistas que sao, dizem que o mundo real é melhor do que o seu duplo,
pois todas as imagens sao mals tracas e mals efémeras que a realidade concreta.
14. O que é totalmente coerente com a concep~áo de que, depois de passar algum
tempo na aldeia dos mortos, as almas finalmente morrem e a alma-da-alma entra
num toco de pau ou em corpos de animais que, mortos, fazem com que elas
desapare~am na natureza. Esses animais sáo caracterizados por terem pouco sangue
e nlo slo comidos pelos indios (cf. também Nimuendaju, 1956: 108).
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que o sangue, como ficou implicado linhas atrás nao é somente
def!nido como um líquido. Ele é um fluido que possui um cheiro
mu1to forte e que, sendo volátil, contamina o matador, fazendo
com que no seu corpo exista mais sangue (e mais alma) do
15
~ue o normal.
Urna ·conseqüencia disso é que a alma do morto
f1ca também próxima do criminoso e isso causa loucura. Para
descontaminar e equilibrar o matador é preciso desfazer a rela9ao
social estabelecida com a vítima. É para estabelecer essa des~ontinuidade que os Apinayé fazem o resguardo do morto.' E para
1sso comem sobretudo muita pimenta misturada com um tatup~ba (ap.txete em Apinayé, Euphractus s. flaviaramus). Pois a
pi menta e. quente e af asta o me-karon do morto que gosta . de
lugares fnos. E o tatupeba comido· vinga-se comendo o cadáver
do morto mais depressa, o que liquida os seus fluidos contaminadores. Esse tipo de precauc;áo é, assim, realizada para que
urna descontinuidade seja. ~obtida entre matador e morto, como
se a morte provocada pelas a~6es de um homem (o matador)
estab~l~cesse urna relac;ao de substancia indesejável entre ele e
sua v1tima. Esse resguardo é feito somente pelo matador.
. No caso da menstruac;ao, diz-se que o resguardo deve ser
fe1to porque a mulher está fraca7 pois está perdendo muito sangue.
Nessas condic;oes, ela fica reclusa: deve permanecer dentro de
casa e nao participar de trabalhos normais. Ninguém deve copular ou mesmo se aproximar dela, pois ficaria com o corpo
quente (como a mulher, o sangue é quente) e muito fraco e sem
vontade. Ela d.eve, ~o?retudo, ficar afastada das roc;as porque
o seu olhar sena suficiente para atrair formigas-de-fogo (vermelhas como o sangue) que comeriam todos os vegetais plantados.
Sua dieta inclui comidas bastante coz idas (como o beiju) e exclui
carne de certas ca~as consideradas ondui ( = feias, pesadas)
c~mo a. paca (grá em Apinayé, Coelogenis paca), que tem o
pelo mu1to mole e provocaría a queda dos cabelos, e especialmente
as q?e vivem. pr~ximas da água (como peixes e o jaboti kapran em Ap1naye, Testudo tabulata). Se ela come esses animais
poderá. perder muito sangue, pois, como vimos, há urna rela~áo
entr~ ag~a = sangue. Quando urna mulher. casa-se virgerri, o
mando fJca também submetido as mesmas restri~6es, especialme.nte quando da primeira menstrua~áo d.a mulher (et Nimuendaju, 1956 :60). Por outro lado, é esse cuidado com o sangue,
h 15. P oi Patrick Menget quem apontou para mim a importancia ·desta rela~ao entre
~a:1r~,iba 1m~ e AslatnguXel e o seu caráter volátil. Segundo ele, eta é também corren te
r os o
o
ngu (onde. Menget fez seu trabalho de campo).
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sua perda e evapora<;áo que prescreve o uso das «varinhas de
co<;ar», hoje caindo em desuso entre os Apinayé ( cf. Nimuendaju,
1956 :60).
O resguardo da menstrua<;áo, assim, implica - em certos
casos na participa<;áo de um parceiro e numa enfase nos
Iac;os entre marido e mulher, unidos após a cópula com elos
de substancia comum, o sangue.
Tendo em vista a no<;áo de sangue entre os Apinayé, é
possível especular que sua perda no caso da menstrua<;áo indica
urna fuga de substancia vital para a mulher, bem como urna contamina<;ao do responsável por essa perda. Isso é consistente com
a idéia Apinayé de que o resguardo é feíto pelo homem porque
ele «fica devendo sangue». A mulher, <leste modo, estaría sujeita
a recorrentes perdas potenciais de sua substancia vital e, por
conseguinte, de parte de sua alma. É por isso que os Apinayé,
como os Kayapó, consideram a menstruac;áo como urna doen<;a
(kané). Os Kayapó só admitem a menstrua<;ao como normal no
caso de a mo<;a ser solteira. Nas mulheres casadas, isto é, mulheres que tem urna relac;áo de procria<;ao permanente com um
homem, esse estado é considerado anormal e deve ser evitado
por meio de certas drogas ( cf. Bamberger, 1965).
O resguardo mais elaborado, entretanto, é o do parto. Este,
além de implicar na participac;ao explícita do marido e da mulher,.
continua após o nascimento da crianc;a e se prolonga pela vida
afora, sendo observado todas as vezes que os membros da família
nuclear estáo doentes. O resguardo de parto é feíto durante dois.
meses pela mae e por quatro meses pelo pai. A razao para o
tempo menor da mulher é explicado porque ela deve amamentar
o filho e precisa comer para «acabar de formar o menino». 1-loje
em día, essas evitac;6es sao pouco observadas e alguns informantes mais moc;os chegam a dizer que nao agüentam um grande
resguardo como se fazia antigamente. Mas resguardos de dois
meses foram observados por nós em pessoas mais velhas. Tradicionalmente, contudo, o homem ficava cerca de vinte días sem
tomar banho (entrar na água fria do ribeirao faria o sangue subir
para sua caber;a e provocaría a queda dos cabelos) e permanecía
em casa, junto com a mulher, fazendo servir;os muito leves.
Os Apinayé sempre apresentam a crianc;a como ponto central para esse tipo de resguardo. Aqui, como em outras áreas
do sistema social, a no<;áo de processo é fundamental. Pots a
crian<;a é feíta aos poucos e, mesmo depois de nascida, ela <leve
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crescer gradualmente. Por causa disso, comentou um informante,
«O resguardo é feito para segurar o sangue do menino que é ainda
muito fraco». As crianc;as novinhas ( karó-re), que «nao veem e
nao sabem de nada», tem pouco sangue e esse sangue deve aumentar vagarosamente. 11 Neste período de verdadeira transic;ao
da natureza para a sociedade, os pais sao os responsáveis por esse
aumento. Na concepc;ao Apinayé, portanto, o resguardo só é
abandonado quando a crian<;a atinge a idade de dois ou tres
anos (prin-re), quando já está durinha e comec;a a andar, ·atividades sintomáticas de que o seu sangue (e sua alma) «estao garantidos». A formac;ao do corpo tjepende do aumento gradativo
do sangue e o aumento do sangue é básico na formac;ao da
alma da crianc;a, sua imagem física. e social. E sao os pais (os
genitores para ser mais preciso) os príncipais responsáveis por
esse aumento, pois de todas as pessoas da aldeia sao eles os
únicos que possuem todas as liga<;6es com a crian<;a, um ser
ainda submerso na natureza. Oeste modo, quando se pergunta
a um Apinayé por que ele evita certas carnes e comidas, a resposta mais freqüente é: «OS pais nao comem ca<;a porque o menino
ainda nao comeu. Ele está muito novo, só conhece leite materno,
ainda nao conhece cac;a. Por isso a gente também nao come!»
Assim, pai e máe nao comém carne de tatu porque isso provocaría coruba (inflama<;ao) no corpo do filho. Nao comem veado
porque sua carne é cheia de sangue e isso ocasionaria a morte
do menino ( seu sangue aumentaria de modo demasiado rápido).
Peixe f aria o menino ficar com diarréia. Macaco levaria o menino
a nao dormir de noite (como os macacos). Sariema ( breke , em
Apinayé, Microdactylus cristatus) levaría a loucura ( é urna ave
que se movimenta sem parar). Se comer rato, o menino passa a
noite querendo beber água porque rato gosta da água, etc. Há
certos animais, porém, que comidos pelo pai somente afetam o
filho. Oeste modo, se o pai comer caitetu (amgr6-re, Apinayé;
Dicotyles tayassu), o filho fica louco e morre, mas a mae nada
sofre. O mesmo ocorre se o marido comer anta ou coatí que faria
o filho ter diarréia, mas· nada de mal traria para a mae. já
a ema, ao contrário, se comida pelo marido, afetaria somente a
16. Simultaneamente, sua alma também está fraca. isto é, ainda nao está totalmente
segura no c~rpo, o que pode ser interpretado soc!ologicamente como urna indica~áo
de que a cnan~a alnda _nao . tero urna 1magem social, somente adquirida mais tarde,
quando recebe nomes cerimoniais. Sabe-se, portanto, que as crlancinhas podem perder
suas almas facilmente quando se assustam. Quedas e surras Inesperadas podem
conduz_lr a es.se estado que tem que ser sanado com ajuda do vaiangá (curador).
Cf. N1muenda1u, 1956.: ~10 para esse mesmo problema. No próximo capitulo apresentaremos urna descri~ao dos nomes entre os Apinaiyé.
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mulher, nao o menino. A mulher, porém, sempre afeta o filho e
nao o marido. Essa assimetria indica provavelmente que o la<;o
biológico entre mae e filho nao termina com o parto e é levado
a efeito durante o importante período do aleitamento. O marido
é, assim, nao só responsável pelo bem-estar do filho, como
também pelo bem-estar da mulher.
De qualquer modo, o resguardo obrigatório entre os membros
da família nuclear nao termina após o parto. Ele se prolonga
por toda a vida. Assim, caindo doente o pai ou a mae, os filhos
fazem resguardo, do mesmo modo que os irmaos devem fazer
resguardo uns para os outros e os pais para os filhos. Nesta
sociedade, nao se encontra a assimetria que Maybury-Lewis surpreendeu entre os Xavante, onde o filho nao pode prejudicar
a saúde do seu pai. O mesmo ocorre com os Kayapó ( cf. respectivamente Maybury-Lewis, 1967 :66 e Turner, 1966 :xvii).
A teoría dos resguardos Apinayé expressa urna noc;ao de que,
em certas ocasi6es,· o ser humano se torna particularmente vulnerável a certas influencias. Comer em demasía certos animais
ou vegetais provoca doenc;as porque a pessoa pode ficar contaminada pela alma ou sangue dos alimentos ( cf. Nimuendaju,
1956 : 11 O). Para que o doente volte ao normal, é preciso entáo
separá-lo da espécie animal ou vegetal ingerida e que está causando a doenc;a. O resguardo é urna das técnicas fundamentais
para reordenar a fisiología do doente e separar dele certas características do animal ou vegetal que foram anormalmente absorvidas. Perder sangue ou fazer perder sangue ( quando se mata
urna pessoa) é também causa de Jiminaridade. Do mesmo modo
que nas doenc;as, há perda de substancia vital e como o sangue
é o repositório da alma (imagem física e social da pessoa), o
indivíduo fica particularmente predisposto a contraír doenc;as e
desaparecer. De um ponto de vista geral, portanto, essas idéias expressam e traduzem sempre urna comunicac;ao mal feíta entre o
domínio social e o natural (onde vivem os espíritos e os animais). u Sociologicamente, elas sao fundamentais na delimitac;áo
de fronteiras entre pessoas e grupos de pessoas, porque marcam
as fronteiras onde se passa de urna relac;ao social a urna relac;ao
de substancia.
17. Essa situa~ao é reproduzida nos mitos que podem ser definidos como narrativas
de eventos onde alguém passou de um a outro dominio do cosmos Aplnayé. Urna
das condi~óes para essa passagem é a solidao. Urna outra é um desllgamento do
grupo social e urna orienta~ao pessoal quando alguém só procura satisfazer os
seus próprios lnteresses. Os presságios Apinayé revelam, a meu ver, essa passagem
de modo muito nítido, como tente! demonstrar em outro lugar. Cf. Da Matta, 1971.
E para os mitos, Da Matta, 1970, 1973.
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A teoría das doenc;as Apinayé identifica claramente o doente
com a planta ou animal ingerido impropriamente, do mesmo modo
que a morte violenta identifica o assassino com o assinado, pois
que o perigo é o de ter dois me-karon junto de um mesmo carpo.
Toda a ac;ao terapeutiéa do resguardo é feíta para separar esses
campos perigosamente conjugados. Sua a\ao é a de estabelecer urna
descontinuidade entre seres que nao podem e nao devem estar
relacionados substancialmente. O mesmo pode ser di to em . relac;ao
ao fluxo menstrual que coloca a mulher periodicamente em contato
com a natureza e provoca a perda de seus fluidos vitais.
Mas, na gravidez e no parto, tudo se passa ao contrário.
Aqui é preciso nao deixar que a crian9a volte a natureza e se
transforme em sangue novamente. Trata-se de «Salvar» um ser
humano potencial do mundo natural. Por isso a ac;ao do resguardo de parto é dupla. Primeiro, ela visa estabelecer, como nos
outros casos, urna descontinuidade entre a crianc;a e a natureza:
daí as evita~6es de certos animais considerados ondui. Depois,
ela visa manter o novo ser huma.no potencial em contato com
certos membros da sociedade humana, aqueles que sao responsáveis por sua transi~ao da natureza para a cultura. A urna ª\ªº
descontínua, soma-se entao urna a9ao que objetiva provocar urna
continuidade entre um certo número de pessoas: os país (mediadores entre natureza e sociedade porque formaram o corpo da
crian\a) e os filhos naturais, por eles engendrados.
A descontinuidade que notamos no resguardo de parto é da
mesma natureza daquela das outras precau\6es. Deixa-se de comer certos anima is e de se fazerem certas a'róes (como trabalhos
pesados, que causam suor ou perda de água do corpo) que reteriam a crianc;a ou a mulher em contato com o mundo natural.
Pois esse contato provocaría sua morte ou um comportamento
social nao controlado socialmente (caso das doen'ras, onde alguém procede como o animal que lhe está f azendo mal). Sua
continuidade, porém, é obtida pela identifica\:ªº entre os responsáveis pela concepc;ao da crian\:a. É essa identifica\ao que parece
ser o elemento crucial numa análise estrutural das evitac;oes Apinayé e é ela que possivelmente explica a sua importancia sociológica.
Nesta perspectiva, percebemos que o pai nao come certos animais e evita certo tipo de comportamento nao porque ele queira chamar atenc;áo sobre si mesmo, ou estabelecer, como quería
Tylor, sua própria linha de descendencia ( cf. Tylor, 1889). Mas,
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ao contrário, máe e pai deixam de comer certos alimentos porque
a crian<;a ainda nao os come. Assim sendo, a chamada «couvade>
náo seria urna imitac;áo da mulher pelo marido, nem um complexo de crenc;as mágicas destinadas a fazer face a ~Ita
tal idade infantil, como quer Fock (1960:143); mas, 1sso s1m,
urna «imitac;áo» do filho pelo marido e pela mulher. 18 E mesmo
assim, sabemos que a fórmula nao é suficiente, porque entre os
Apinayé (como entre os outros je), as precauc;6es de parto sao
apenas urna das evita96es destinadas a separar terapeuticamente
domínios mal-misturados. E o corolário disso é a enfase nos
limites de grupos e campos sociais. Assim, quando um dos membros da família nuclear fica enfermo, os pais e irmaos deixam
de comer certas coisas que o doente nao pode também comer.
O tema da identificac;áo e da divisao está presente também aqui,
chamando atenc;áo para a natureza substantiva e assim incorporada da família ~lementar.
Vista sob um prisma estrutural, portanto, a «couvade:. como o totemismo - se dissolve. Ela, como o seu comparsa
etnológico, deixam de ser fenomenos puros e se reduzem como
demonstrou Lévi-Strauss ( 1962) a mecanismos sociais fundamentais. Num e noutro caso, como acabamos de verificar, esses quebra-cabe<;as nada mais sao do que modos sociais de delimitar e
consubstanciar grupos, categorías e relac;6es sociais.
P ode-se dizer, entao, que a família nuclear é um grupo
definido por intermédio de relac;6es de substancia, pois é nesse
grupo que o sangue materno e o fluido seminal paterno se misturam, se coagulam e onde seres humanos sao formados. Sob esse
ponto de vista, a família elementar é urna verdadeira fábrica de
produc;ao e de reproduc;ao social. Em outras palavras e mais cosmologicamente, pode-se dizer que o domínio da família nuclear
é o domínio da transformac;ao de produtos naturais em comida
e de sangue e esperma em seres potencialmente humanos.
Ver a família nuclear Apinayé deste modo é importante
porque sabemos que, como todos os grupos sociais, ela também

m?r-

18. Lévi-Strauss desenvolve este mesmo ponto no seu La Pensée Sauvage, p. 258.
O leitor, porém, irá observar que o mestre. francés está colocando um po_nto de vlsJa
geral - para nao dizer um excelente palpite - enquanto que eu estou interpretan o
um s istema específico. Além disso, discordo de Lévi-Stra.uss quando ele diz que
na América do Sul "o marido toma maiores precau-;óes a inda do que s ua mulher,
porque em virtude das teorias indígenas sobre a concep~lio e a gesta~ao, é mals
partlcu'larmente a sua pessoa que se confunde com a do filho" ( 1962b : 258) . Estou
inclinado a suspeitar, a partir dos dados fornecid os pelos Jé e de outras an!llses
mais recentes de outras sociedades tribals do continente sul- americano, que esta
identlfica~áo entre o pai e o fllho deve ser rara. Isso seria devido A auséncia de
grupos unilineares de descendéncia e a Importancia social da familia nuclear que por
meio destas evitai;oes é separada do grupo maior que, muítas vezes, forma a próprla
comunidade de aldeia.
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tem um ciclo de desenvolvimento. Ela nasce, como vimos, docasamento. E o casamento entre os Apinayé nao é definido em
termos de categorías prescritivas. As esposas sao sempre definidas ( ou redefinidas) como distantes, nao relacionadas a um dado·
Ego masculino. Mas como a família nuclear está fundada em
rela96es genéticas, de sangue, urna vez que o casamento torna-se
estável, o elo, que era puramente social, transforma-se numa relac;áo biológica. Como conseqüencia, os Apinayé sempre -piz_e m que·
a mulher tem o mesmo sangue do marido. Pois marido e mulher
ficam «tranc;ando» suas substancias vitais ou, mais poeticqmente,
«eles dormem no mesmo calor», isto é, dormem entrela9ados e·
des te modo fabricam urna autentica transforma9ao das.. r.elac;6es.
sociais em rela\6es biológicas. Os filhos do casal sao a prova concreta dessas rela\6es sociais reificadas na natureza e a família
elementar o núcleo de substancia do qual partem outras rela96es:
que · igualmente podem ser: ~ reificadas como rela<;6es de sangue~
É preciso, porém, chamar aten9ao para o fato que essas relac;6es.
náo tem o mesmo peso. Assim, em ·vez de se ter todo um grupo
definido como possuindo o mesmo grau de substancia, como é o
caso de algumas sociedades com linhagens unilineares, tem-se·
rela\6es que vao ficando mais tracas e mais tenues, na. medida
em que se vai afastando da família nuclear. O diagrama da página seguinte é urna tentativa de traduzir essas noc;6es visualmente. Nele, natureza e cultura ( ou sociedade) sao duas áreas
postas em contato pela família nuclear. O mesmo ocorre entre·
as categorías parentes/afins que, como as anteriores, nao estáo·
localizadas geograficamente no esquema. Assim, o que se pretende representar é o fato de que a família nuclear, ou melhor, as:
rela96es permanentes entre um homem e urna mulher, sao rela96es que abrem urna brecha nas fronteiras do social e colocam
em comunica9ao natureza e cultura, parentes e afins. Dentro do
domínio da família nuclear, o sinal positivo indica urna forte reJa9áo de substancia entre os seus membros. As rela96es negativas.
que partem da família nuclear, para cima e para baixo, indicam
o enfraquecimento gradual destas rela96es definidas como sendo·
de sangue pelos Apinayé. Des te modo, só se faz resguardo para
os membros da família elementar, os outros ficam de fora. Como
disse um informante : e eu transcrevo corrigindo a linguagem «OS:
parentes que pelo sangue faz a gente ter resguardo é -só o pai,
a máe, os filhos e os irmaos. Para neto ( c1assificado com o sobrinho cruzado entre os Apinayé e todos os je do Norte) já ná<>
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Segregar;áo de áreas do sistema de relac;:óes Apinayé em
termos de lar;os de substancia e cerimoniais

há mais resguardo. Em caso de doen<;a grave, a família próxima
(i.é, nuclear) tem que guard_a r resguardo, e comer somente o
que o doente comer. Nao há resguardo para os netos e sobrinhos
porque o sangue está fraco e de longe. Só se faz resguardo para
um sobrinho ( óu neto), quando ele perde a mae e entao a gente
cria ele no peito. Mas se a gente pegar a crian<;a depois que ela
mamou, nao faz resguardo».
Dentre outras explica<;oes Apinayé escolhi a declara<;áo trans~rita acima porque ela real<;a o importante problema da identifica<;áo
-estrutural e traduz um aspecto essencial da ideologia da vida
·cotidiana Apinayé, qual seja: a gradafáo que existe e que é
possível estabelecer entre os la<;os sociais. Pois as familias elementares Iigam-se entre si por meio de rela<;oes que sempre podem
ser justificadas fisiologicamente, mas que vao perdendo sua eficácia
biológica e social na medida em que se afastam do grupo tomado
como referencia, um grupo elementar. De modo concomitante,
sao as rela<;oes entre pais e filhos e entre irmaos as únicas que
implicam em obriga<;6es categóricas. Um filho deve ~empre ajudar
seu pai e sua mae, bem como seus irmaos em várias situa<;oes.
Por isso, todas as vezes que se ca<;a, a carne deve ser dada para
úS pais e depois para os irmáos e irmas. Do mesmo modo, é sempre
possível dizer que um avo (geti) ou um tio ( também geti) tem
o mesmo sangue, desde que as rela<;5es entre Ego e a pessoa
que ocupa essa posi<;ao genealógica sejam socialmente poderosas.
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Mas há fatores nao-biológicos que interferem na familia nuclear. O mais conspícuo é a regra de residencia uxorilocal que,
separando os irmáos do mesmo sexo, pode provocar urna interrup<;áo de seus contatos sociais, que eram intensos quando
eles viviam na mesma casa. Por outro lado, tudo indica que as
diferen9as fisiológicas ent!e homem e mulher se expressam nas
rela<;oes entre irmáo e irmá que ficam separados pela regra de
residencia matrilocal e por sua natureza fisiológica básica já
que a mulher (e irmá) tem mais sangue que o homem (o irmáo),
sendo mais pesada e mais fraca que ele.
A defini<;áo da família nuclear pelos Apinayé permite., assim,
estabelecer um núcleo de pessoas relacionadas por substancia
comum e, em seguida, todo o conjunt~ das outras rela<;oes que se
afastam deste grupo elementar. Com isso, se pode operar com as
rela<;oes sociais em termos de gradafóes, ou de rela~oes que
tem mais ou menos sangue e, por isso mesmo, estáo mais próximas ou mais distantes de .urna dada pessoa. Essa possibilidade
abre grandes possibilidades de manipular o sistema de classificac;áo de pessoas, especialmente em rela<;áo aos parentes situados
em volta da familia nuclear ( ou marginais a ela). Tal manipulac;ao é feita utilizando os lac;os sociais, mas limitando-se aquelas
r~la<;oes (e aquelas pessoas.) com as quais é possível racionalizar obriga<;oes em termos fisiológicos e substancialmente.
No sistema social Apinayé, existem rela<;5es que podem ser
traduzidas e justificadas em termos puramente fisiológicos (como
as vigentes na familia nuclear) e as relac;oes que sao estritamente
sociais ( ou cerimoniais) e que nao podem ser expressas pela metáfora ou reifica<;áo fisiológica. Todas, é óhvio, sáo relac;oes sociais, mas algumas e apenas algumas sao traduzíveis numa linguagem natural.
Como resultado, o sistema Apinayé é dividido em dois campos
comple1nentares: o campa das rela<;oes domésticas, reificadas em
termos de substancias comuns que unem os seus membros; e o
campo das relac;oes «sociais» ou cerimoniais, reificadas em tern1os de obrigac;oes rituais e políticas. Esses dois campos se cortam na vida cotidiana, mas a sua concep<;ao como sendo dominios divididos e separados é fundamental para urna interpretac;áo do mundo social dos Apinayé.
É, entáo, fundamental que tais grupos e rela<;oes cerimoniais sejam descritos, pois é nela que la<;os estritamente sociais
sáo estabelecidos e é nela que se fundam as relac;oes e o domínio
que serve como contrapartida as conexoes engendradas pela família nuclear.
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CAP/TULO 111
A Mor/ ologia da Sociedade Apinayé:
os Grupos Cerimoniais

,

No CAPÍTULO ANTERIOR TENTEI APRESENTAR OS GRUPOS SOCIAIS
-responsáveis pela vida diária dos Apinayé. FamíJias nucleares e
·famílias .extensas matrilocais domiciliadas em casas na periferia
da aldeia sao os grupos diretamente responsáveis pelo estabelecimento do que pode ser chamado de o continuum da vida diária
.da tribo. Hoje, sao esses os grupos que tendem a dominar cada
vez mais a vida social Apinayé, na medida em que o contato e o
.atrelamento dos índios a sociedade brasileira regional enfraque.cem a sua vida cerimonial.
A ideología desses grupos, como vimos, é baseada numa
«<infra-estrutura» biológica que, coerentemente com as atividades
-cotidianas, apresentam-se conceitualizadas também num continuum.
Urna continuidade manifesta em rela<;oes de «sangue» ( ou «ver,dadeiras = kumrendy) que vao ficando mais tracas e mais tenues
.a propor~áo em que se deixa um grupo cujo paradigma é a família
nuclear, tomado como o núcleo dessas rela<;6es. É na família
.nuclear onde come<;a urna continuidade biológica entre os membros da sociedade Apinayé, continuidade que se atenua quando a
pessoa se afasta do grupo nucleado e considerado responsável pela
·forma<;ao do seu corpo. Como conseqüencia disso, existem dificuldades para se estabelecerem limites de parentelas (kindreds),
pois como dizem os próprios Apinayé: «O sangue se espalha por
toda a aldeia!»
Mas pari passu a essas rela<;oes, existem outras, manifes-tamente reconhecidas pelos índios como rela<;6es nao-biológicas,
rela<;6es onde o sangue nao pode ser mais tomado para racionalizar efetivamente o relacionamento entre pessoas porque elas
nao estáo mais contidas no campo da família nuclear. Sao essas
.as reJa96es que vou chamar de «sociais» ou cerimoniais, mantendo-me fiel a concep<;ao expressa pelos Apinayé. Nao que os
indios tenham urna visao limitada das rela<;6es sociais, pois todas
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. implicam obvian1ente em elos socíais. Trata-~e si~plesmente_
um sistema de rela9óes 1 dividido em duas dimensoes essenc1a1s,
que cortam o sistema em duas partes: urna formada por pes~~as
relacionadas biologicamente ( ou meJhor, onde o substrato .fts!co
tem proeminencia na justificativ~ d_o~ la<;os); e outra, ~ons!1tu1da
por pessoas ligadas por J_a<;os so~1a1s onde, o elo b~s1co e urna
rela<;áo formal ou cerimon1al que e ~ª~ª- apos ~ nasc1mento. A~
bas porém sao fundamentais na deftni<;ao do sistema de rela<;oes
Api~ayé, p~is há sempre sangue e. elos. sociais unindo. as · partes
do sistema entre si. A lógica do d1mens1onam:nto. ~o s1~tema repousa na maior ou menor enf ase_ das rela<;oes biol~gicas, implicadas, como diz Melatti ( 1970, t.973)., .na reprodu<;ao; ou nas
rela<;6es sociais, implicadas nos cen~onia1s.
No próximo capítulo, devotarei a esse problema maiores explica<;6es. Por enquanto é apenas necessário 9ue se . t~nha em
mente o contraste que parece existir entre a vida cotidiana : .a
vida cerimonial dos Apinayé: Assim, os índios associam o dom1n10
público ou cerimonial da sua ordem social a pra<;a ou c~n.tro da
aldeia (vide diagramas). Por outro lado, os grupos soc1ai~ responsáveis por sua vida ritual sao domina~os pela absol~ta 1gualdade já que eJes tem que ser sempre do1s e ambos sao fundamentais para quaisquer atividades coletivas. D~ste. modo, enq.u~nto
a vida cotidiana decorre dentro de urna continuidade de vISitas,
fuxicos, trabalhos nas casas e ro<;as, em trocas informais de carne
.e informa<;oes, atividades qu~ se repet~~ e .nª? provoca?1 u~a
parada no flux o da vida social, o dominio publico ?u .cenmonial
decorre num contexto de nítidas separa<;6es; desconttnu1dades que
necessariamente separam indivíduos e grupos sociais da área privada e provocan1 o seu realinhamento numa outra orde?1 de_ rela96es e campos sociais. Esta é a área onde, por ass1m dizer,
tu do faz ·sentido na sociedade Apinayé. Isto é, onde tu do é estereotipado, formal, integrado e teórico. Nao é, pois, p?r acidente
que os índios preferem conceber e talar ~e su.a. soc1edade descrevendo com certa prioridade os seus cenmon1ais. Na verdade,
Já é tempo de conce1tuar melhc;>r o . uso que

fa~o da expressao "sistema . de
ou sistema de rela~oes" <re1atwnsh1p S}~st_em). Ao fazer uso deste conce~o,
estou tentando seg uir J\<\aybury-Lew1s e uma tradt~ao de estudos de termos e rela~oes
de parentesco nascida com Kroeber e Hocart ( 1909, 1.1969) ) ( cf. Hocart,_ . 1937)
q ue pretende descrever e analisar esse dominio como um instrumento d_e class1f1ca~ao
de r ela~oes e posi~oes sociais. Com isso, como aponta Maybury-.Lew1s, pretende-se
libertar a expressao s istema de parentesco _das ~uas C?nota~óes b10l~gl~as e gen~a 
lógicas. Pois há sistemas de termos que sa~ sattsfat~n.amente traduz1ve1s numa l!nguagem genealógica, mas há outros que sao retratan.os a tal tipo. de tradu~~o,
ao nível da análise sociológica. Por outro lado, todo sistema gen~a l óg1co ( ou ass1m
definido) sofre distor~óes vindas de áreas que na~~ tem a ver com a trad.u~ao das
su as rela~oes em termos de genealogías ou consangumeldade ( cf. Maybury-Lew1s, 1965).
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lendo-se as descric;oes de Nimuendaju para os Canela e Apinayé
( t 946, t 939-1956), nao cabem dúvidas d~ .que. aquele antropólogo tomou este domínio e o descreveu e p~1v1leg1ou como se~do a
própria estrutura social de ambas as tnbos, como sugen em
outro lugar ( cf. Da Matta, 1967).
Visto através dos seus cerimoniais, o sistema Apinayé é sempre concebido como composto de gr~pos e rela~6es sociais descontínuas cujo estabelecimento se realiza por me10 de regras bem
definidas. Enquanto no domínio privado um individuo pode encontrar dificuldades para dizer onde termina o seu grupo de parentes, pois as relac;oes sao baseadas numa contin.ui~ad_e bio~ógica,
no dominio cerimonial nao há dúvidas quanto as d1stinc;oes e a composic;ao dos grupos ou das relac;oes sociais, Lá que o co~traste
entre elas é parte integrante de sua concepc;ao como unidades.
Oeste modo dado o nome de certos individuos, os Apinayé
dizem com ~egutanc;a a que metade cerimonial perte~c.e o seu
portador. Ao passo que é muito mais difícil separar ~1tidamente
as parentelas de urna mesma aldeia ou mesmo da tnbo.
Realmente na área doméstica o que parece distinguir um
grupo de pare~tes de outro é a prática social, com a res.idencia
sendo um fator proeminente destas separac;oes. Em teona, porém, é sempre possível relacionar um grupo com outro, desde q~e
se tome como referencia um «parente pivot». No caso das unidades cerimoniais, porém, os grupos sao distintos conceitual e praticamente, nao havendo gradac;óes entre eles e a passagem. de
um a outro implicando em mudanc;a de nomes ou de amigos
forma is.
Neste capítulo, por conseguinte, vou apresentar os grupos
sociais responsáveis pela vida cerimonial da tribo, discutindo especialmente os seus principios de incorporac;ao. O leitor irá por
certo observar a falta de informac;ao de primeira mao, especialmente no que diz respeito aos cerimoniais. De fato, com~ já. tornei
claro na introduc;ao deste trabalho, foram poucos os ntua1s que
observei e a vida cerimonial Apinayé está em franca decadencia.
Entretanto, entre os Apinayé ainda persistem os grupos cerimoniais e é ainda possível discutir com os indios os modos de
incorporac;ao a essas unidades. Embora eles nao sejam tao ativos
como eram outrora todos os membros da sociedade Apinayé
'
pertencem a eles e podem descrever os responsáveis pela sua incorporac;ao. É preciso nao esquecer que nesta parte do trabalho
estou interessado em estabelecer um conjunto de regras sociais
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que podem persistir mesmo quando sua aplicac;ao deixou de ser
observada. Por outro lado, nao se deve também esquecer que
o desuso de certas práticas sociais sao indicativas de condic;óes,
potenciaJidades e, conseqüentemente, da natureza do sistema social.
1. GENERALIDADES

Os Apinayé sempre se referem aos seus grupos cerimoniais pelos
seus próprios nomes e nao é facilmente que o informante revela
em termo geral para · essas unidades. Assim, eles sempr~ falam
dos seus pikiyé-re ou pikizé-re ( = partido, divisao) mencionando
os seus nomes e raramente utilizando o termo acima assinalado.
A palavra kiyé que, para Nimuendaju, designaría um , ~onju~to
de grupos especiais cuja func;ao seria a de regular matnmon1os,
nao foi entendida pelos informantes (cf. Nimuendaju, 1956: 26).
Por outro lado, essas divisóes sao invisíveis na vida diária dos
Apinayé. Em outras palavras, grupos de trabalho nas r~c;as e
casas, bem como facc;óes políticas sao formadas e reorganizadas
de acordo com rela96es ad hoc entre famílias nucleares. Esses
grupos sao muito mais dependentes de fatores contingenciais como
a residencia e freqüencia de contatos, troca de for9a de trabalho
e alimento, do que pela filiac;ao a um grupo cerimonial determinado. Tive a ocasiao de observar índios justificando sua conduta em termos de rela96es de parentesco, mas nunca constatei o
1nesmo com base em filiac;ao comum num sistema de metades.
Assim tudo indica como veremos mais claramente a seguir,
'
que os' grupos cerimoniais
sao utilizados num plano que pode ser
chamado de classificatório. Isto é, urna área onde posi~óes (e
relac;oes socia is) sao reorganizadas em termos de unidades e
elos sociais discretos e complementares por defini~ao.
Os grupos cerimoniais Apinayé, assim, nao regulam casamento e nao servem prioritariamente como agentes de recrutamento
para unidades de ac;ao política. E aqui ternos alguns pontos em
comum com os outros je do Norte, com exce~ao dos Kayapó, cujas
casas dos homens servem como elementos básicos para o alinhamento das facc;6es dentro da aldeia ( cf. Turner, 1966: Cap. 111) .
O que caracteriza os grupos cerimon\ais Apinayé parece ser
a sua total separa9ao da esfera cotidiana e dos grupos que regulam essa esfera, como a outra face da mesma moeda. Assim,
entre vida diária e vida cerimonial existem relac;oes complemen-
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tares em vez de serem áreas que se interligam e se contan1inam
mutuamente como ocorre com os Kayapó e com os Akwe-Xavante
( cf. Maybury-Lewis, 1967).
Atualmente, dado o atrelamento da sociedade Apinayé ao sistema económico regional, esses grupos perdem dia a dia a sua
importancia sociológica. Mas isso nao inutiliza a concepc;ao acima
de que os índios ainda pensam na sua sociedade como constitu ída dessas unidades cerimoniais (veja, por exemplo, o diagrama n9 4). O que está acontecen do com os Apinayé é urna reduc;ao
das relac;oes sociais. De relac;oes múltiplas (que implicavam num
possível equilíbrio entre os dois domínios) a relac;oes cada vez
mais contaminadas pelos elos formados na residencia e ativados
na vida diária da aldeia.
O domínio cerimonial da sociedade Apinayé se divide em
dois pares de grupos e sao duas as relac;6es que permitem o recrutamento para essas unidades.
2 . GRUPOS E RELA~oES CERIMONIAIS: O PROBLEMA

DO DUALISMO E AS METADES KOLTI E KOLRE

\

Todos os indivíduos Apinayé de ambos os sexos pertencem a um
desses grupos que lhe sao transmitidos com os nomes. Algumas
vezes, em virtude do recebimento de dois grupos de nomes, um
indivíduo pode pertencer as duas unidades ao mesmo tempo. Isso,
ao contrário do que pode ser imaginado, nao traz nenhum problema
de divisao de lealdade ou personalidade aos Apinayé. Pelo contrário, eles tomam essa possibilidade de escolha como urna vantagem e desde que o indivíduo duplamente filiado escolha o seu grupo
durante um cerimonial, ele tem todas as prerrogativas do grupo
escolhido. Como esses grupos só entram em plena atividade nos
festivais, a dupla filiac;ao nao é um problema e a definic;áo da
filiac;áo fica relegada a urna decisáo contextual.
Chamo esses grupos de metades, seguindo Nimuendaju e outros porque tal é a ideología que os índios utilizam para conceitualizar essas divis6es. Os Apinayé, como todos os outros je,
concebem o universo como urna totalidade fechada onde todos
os seus elementos sao ordenados dois a dois, uns ' em oposic;áo
aos outros (veja a figura nQ 7, por exemplo). Para os Apinayé,
colocar o universo em ordem é engendrar antiteses entre os seus
elementos. Em oposic;ao ao dualismo cristáo, familiar a todos nós,
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os Apinayé nao ordenam elementos de modo relativo isto é eles
náo dáo énfase explícita ao papel de urna unidade 'como ~endo
anteri~r, p~oeminente, suficiente ou mais importante que a outra.
I ~so s1gn1f1ca que os Apinayé procuram evitar urna hierarquizac;ao dos termos postos em oposic;ao, como ocorre, por exemplo,
no caso do dualismo que é parte da Teologia Católica Romana.
Neste caso, como sabemos, Deus e o Di abo ( ou o Bem e o Mal)
estáo em oposic;áo complementar apenas quando se trata de interpretar certos aspectos da vida humana. Mas, na realidade · Deus
náo só é o criador supremo e a fonte de todas as coisas' como
'
também é Ele o objetivo final da evoluc;ao do homem e do cosmos.
Assim sendo, pode-se dizer que o · dualismo cristáo é um dualisn10 hierarquizado, relativo, náo-dialético
.
'· ou ' na Iinguagem de
Lévi-Strauss e Robert Hertz, um dualismo concéntrico ( cf. LéviStrauss, 1963 [ 1970] : Cap. VIII e Hertz, 1960: 96).
_P or outro lado, é sabido que o dualismo cristáo, exatamente
por ser c?n~ebido ~?mo párte integrante da divindade suprema
que~ em ultima anahse, o engendrou, criando Lúcifer, gera um
c?~Junto de problemas de ordem moral e religiosa. De fato, a hist~na das chamadas heresias maniqueístas da Idade Média pode ser
v~sta como urna tentativa de assumir e interpretar, de modo radical, o . probJe~a ló~ico e filosófico fundamental colocado por
um duahsmo h1erarqu1zado ou concéntrico ( cf. Runciman, 1960:
Cap. , VII e Weber, 1963: 144). Nestas doutrinas maniqueístas,
~onvem lembrar, o Bem e o Mal sao concebidos como criac;6es
1ndependentes, paralelas, já que é inconcebível imaginar que a
fonte de todo o Bem (Deus) possa ter sido também a fonte de
todo o Mal.
. É evidente 9u.e_ esse é um problema para os teólogos e histonadores da rehg1~0 . Entretanto, nao se pode deixar de apontar
que numa perspectiva estrutural o maniqueísmo se coloca como
urna soluc;áo lógica para um problema de classifica\:áO. Em outras
palavras, o modo adotado por essas varia\:6es doutrinárias foi o
de assumir o dualismo Bem/ Mal de modo integral. E neste sentido
~ problema do maniqueísmo é o problema perene de todo o dualismo, qual seja: como integrar urna divisáo em dois elementos
aparentemente descontínuos, como o Bem e o Mal , numa totaIidade.
2

t 2.d Minha compara~ª~º do dualis~o Apinayé com o dualismo cristao e maníqueísta
pre en e c~ama r aten~ao para do1s pontos. P rimeiro, que 0 problema tem um
~specto l~g1co (estrutural) que nao pode ser Ignorado. Sob esse aspecto 0 dualismo
e urna tecnlca ou um modelo lógico capaz de resolver o probleri1a de
nir d ·
elementos num a totalidade organizada e coerente. Por outro lado, em t~mos ~~
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O dualismo Apinayé se aproxima do dualismo cristao e do
nlaniqueísta, segundo o contexto e o nível focalizado. A primeira
vista, tem-se a impressao de que o dualismo da tribo é relativo,
como o dualismo cristao. De fato, para os Apinayé, Sol e Lua
sao as duas entidades masculinas que criaram a ordem universal
e humana quando resolveram descer para a terra, entao imersa
no caos. Entretanto, os índios sempre mencionam o Sol como
o principal elemento: foi ele quem teve a idéia de vir para a terra
e é ele quem, em geral, tem preeminencia nas a9oes do mito que
relata a criai;áo do mundo segundo os Apinayé. É sempre o Sol
quem inicia as a~oes que logo em seguida sao contrariadas ?ºr
Lua. Mas quando se toma o mesmo mito de um ponto de vista
mais geral, verifica-se que é inconcebível a existencia de Sol sem
a existencia de Lua, do mesmo modo que na sociedade Apinayé
é impossível ter-se a metade Kolti ( associada ao Sol e por ele
criada), sem se ter o grupo Kolre (associado a Lua e por ele
criado). Pode-se, pois, dizer que o dualismo Apinayé é maniqueísta
quando as entidades em oposi~áo sao focalizadas de um ponto
de vista geral. Mas quando se observam os modos de interai;áo
das entidades, nota-se que etas tendem a urna hierarquizai;a?, com
a preeminencia de Sol e, conseqüentemente, do grupo Koltt (que
tem as prioridades rituais). Mas, mesmo aqui, ainda há polaridade
e complementaridade, pois a metade Kolti se caracteriza como o
grupo líder e a Kolre como o grupo complementar, dos seguidores. ª E como só há dois grupos, as relai;oes entre eles (e entre
Sol e Lua), mesmo quando se trata de urna área tendente a hierarquiza9ao, é a seguinte:
Sol
Kolti
Líder

Lua
Kolre
Seguidores

A hierarquiza~ao é assim mais um modo de relacionar outra

vez os dois grupos ( ou elementos) antiteticamente separados,
do que urna técnica de marcar a superioridade absoluta de um
sobre o outro. De qualquer modo, quero chamar aten~áo para
que Weber chama de teodicéia (cf. Weber, 1963: Cap. IX), o dualismo surge como
urna doutrina capaz de assumir desvíos de comportamento (os a tos chamados . de
pecaminosos numa linguagem teológica) de urna maneira radical. Neste sentido
seria possivel e importante discutir o dualismo Apinayé como teodlcéia.
.
3. Este é outro aspecto capaz de revelar as potencialidades de um sistema class1ficatório dualistico. Pois a fórmula é tao rica nas suas posslbllidades que eta permite
expressar, dependen do do contexto, complementarldade e hlerarquia.
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o fato de que os grupos Kolti e Kolre bi-seccionam a sociedade
Apinayé e com isso reduzem a diversidade das familias, dos grupos
residenciais e dos individuos a urna dualidade que tende a assumir
urna forma complementar. Por causa disso, é possível falar em
dois grupos que de fato só podem existir como urna unidade.
Assim, eu chamo esses grupos de metades, isto é, unidades complementares.
Tal modo de descrever os grupos Kolti e Kolre é re~lmente
a maneira mais correta de traduzir as noi;oes Apinayé, quando
dizem: «Kolti e K olre sao atpen burog» ( = identicos, de mesmo
peso, iguais).
Como se pode imaginar pelos dados apresentados acima,
essas metades remetem imediatamertte ao universo Apinayé e
servem como paradigmas para urna série de oposii;oes cosmológicas. Assim, ternos as clássicas equa~oes:
.-

l1
f

Kolti

·Kolre

Sol
Día
Homem
Fogo
Veráo
Direita
(Norte)
Nascente
Chapada (campo)
Vermelho
Buriti (tem frutos vermelhos)
Seca
Animais «mansos>
Anta
Certos

Lua
Noite
Mulher (mais Meninos e Velhos)
Agua
Inverno
Esquerda
(Sul) 4
Poente
Mato
Preto
Baba~u (tem muito no inverno)
Ch uva
Animais .:brabos>
Ema
Errados

Essas oposu;oes podem ser estendidas ou contraídas. Assim
é possível come~ar com quaisquer pares e por extensao chegar
aos outros. Sol/ lua e Kolti/ Kolre servem como elementos cata4. O simbolismo esquerda (apké)/direita (ipogrum) é encontrado entre os Aplnayé.
A associ a~ao do Norte e Su! com a Direita e a Esquerda , respectivamente, explica
a dire~ao dos inlciandos durante suas marchas diárias para a aldeia, como também
algumas dire~oes utilizadas nos rituais. Assim, os Kolti sempre march.am para o
Dlreita) , ao passo que os Kolre sempre vao para o Sul (
Esquerda) .
Norte (
lsso pode explicar a associa~ao que faz Nimuendaju entre Kolti = Norte, Kolre
Sul,
nao verificada no nosso trabalho de campo (cf. Nimuendaju, 1956: 24, 37, 55, 103
e 109). Acredito que quando se faz essa equa~ao, isto é, quando se observa que o
Norte
Dlreita e Sul
Esquerda, pode-se descobrir as mesmas associa~óes em
outros grupos J~ do Norte. Foi o Prof. Evon Z. Vogt de Harvard quem chamou
minha aten~ao para esse problema que ocorre do mesmo modo em Chiapas, México.

=

=

=

=
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Üsadores para pares de oposi¡;óes mais concretas ou mais abstratas
(cf. Lévi-Strauss, ·1962a; Cap. V). De modo coerente com isso,
o esquema acima vai dos elementos mais concretos: como .a
divisáo dos animais em «mansos» e «brabos» e a oposi¡;áo entre
a anta (Tapirus americanus) e a ema (Rhea americana). Aos
mais abstratos, como a oposi~áo entre tipos de conduta antitéticas,
traduzidas grosseiramente por nós como certo/ errado.
Este sistema classificatório tem basicamente duas vantagens.
Primeiro, ele permite - como já implicamos linhas atrás fazer urna radical redu~áo na realidade empírica, reunindo numa
só fórmula entidades, elementos, objetos e seres humanos. Isso traz
a possibilidade de se poder ordenar os animais. De dar ordem
as cores por n1eio de. um eixo que as polariza como mais . próximas ou mais afastadas do vermelho e do preto; ordenar a
periodicidade estacional, fazendo com que ela entre em harmonia
com as outras partes do cosmos. Numa palavra, o sistema integra
a ordem humana e social a ordem natural por meio de redu¡;6es.
Ele assim, como já indicaram Henri Bergson e E.E. Evans-Pritchard, proporciona a todos os elementos do mundo real um sentido humano ( cf. Bergson, 1935; Evans-Pritchard, 1937).
A segunda vantagem, cuja importancia sociológica é capital,
é que essas oposi~óes permitem focalizar certas características
do mundo real, deixando outras de lado. Assim, quando os Apinayé estáo orientados para a divisáo Kolti e Kolre, eles estáo
dando enfase a um certo número de tra~os distintivos que pertencem as pessoas reunidas nestes grupos. Em vez de tomarem
as divis6es em residencias, famílias nucleares ou grupos de a~áo
política, como componentes que sepáram e unem indivíduos (tal
como acontece, como vimos, na vida cotidiana), eles focalizam
os nomes e as rela~6es implicadas na sua passagem. O sistema
social fica, entao, orientado para urna dicotomia entre grupos e
pessoas essencialmente diversa daquela que ocorre cotidianamente.
A divisao Kolti e Kolre, como conseqüencia, realinha rela\:6es
sociais em termos de princípios que atravessam toda a sociedade
Apinayé e assim levam a orienta~áo dos seus membros para as
dimens6es mais universais e coletivas do sistema. Como aponta
Víctor Turner, esse é também o mecanismo utilizado pelos Ndembu
de Zambia; pois, do mesmo modo que os Apinayé, os Ndembu
3

\

5. A anta representa poder, fon;a , generosidade. Está equaclonada aos homens
e os ajudou no roubo do fogo da on~a (cf. Nimuendaju, 1956: 117). A ema é o animal
mais próximo das muthe res, pois segundo os Apinayé etas fazem os machos chocarem
os seus ovos.
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ritualizam as rela~oes categóricas de sua sociedade em pares opostos e, com isso, . transferem conflitos vigentes entre os grupos
incorporados para categorías sociais polarizadas ( cf. Turner,
1968: 139).
O mesmo ocorre com o sistema de metades Apinayé quando
a divisáo em Kolti e Kolre orienta as a¡;oes sociais da comunidade
para categorias mais radicais e universais, como a oposi~áo entre
sexos, idade e status marital.
Muitas vezes, as metades Kolti e Kolre aparecem como os
times destinados a trazer toras para a aldeia, num jogo que é
característico de todos os grupos je do Brasil Central. Assim
diz Nimuendaju: «As turmas competidoras sao formadas pelos
homens e mo~as das duas metades Kolti e Kolre. A corrida é
feita pela mesma maneira que entre os Timbira Orientais e
Xerente, do lugar da confec~ao das toras para a pra~a da aldeia»
(Nimuendaju, 1956:86). A corrida, assim, sempre come~a de
fora · para dentro da aldeia .. .Os Apinayé também faziam, segundo
o mesmo autor, corridas «sem grande ostenta~áo quando um
grupo de homens volta(va) para a aldeia, depois de qualquer ·
trabalho comum» ( 1956: 86). Em ambos os casos, portan to, a divisao em _times expressa a necessidade de se terem dois grupos
competidores, ressaltando-se o ato físico da corrida ( ou da competi¡;áo mesma) e nao no seu resultado. As corridas de tora, des te ·
modo, seriam urna atividade situada entre o rito (que leva a
conjun~áo) e o jogo, que leva a disjun~ao. (Cf. Lévi-Strauss, 1962:
46-47). Em entrevistas com os Apinayé sobre esse problema,
eles indicaram que algumas corridas provocavam comentários sobre
o time vencedor e perdedor, mas também indicaram explícitamente
que o 'ideal era quando os dois times chegavam juntos no pátio. s
É possível entáo que se tenha a corrida como jogo ou como rito, ·
segundo vários fatores.
A ocasiáo, porém, onde essa divisáo em metades Kolti/Kolre
é essencial, é durante as duas fases dos ritos de inicia~ao dos ·
jovens Apinayé. Pois aqui nao só se tem a forma~áo de times
de corridas ' como também
o uso de urna série de dimensóes
.
que distinguem os dois grupos entre si, marcando as diferen_~as
próprias de cada unidade. Logo que os jovens iniciados sao
separados de suas casas maternas, na primeira fase das inicia6. Em 1966 eu obtive um mito da origem das tribos Timbira onde o episódio
da separac;áo de cada um dos grupos era explicado como sendo decorrente de urna
corrida de tora. A luta inlciou-se porque o time perdedor náo se conformou com
a derrota e os comentários decorrentes dela. Ao menos neste .caso o aspecto esportivo
superou o aspecto ritual.
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c;oes (peb-kaág, onde kaág = falso, de imitac;ao), essa divisáo
comec;a a ser imediatamente focalizada. Eis algumas das áreas
onde um contraste entre os grupos é estabelecido:
a) Na escolha dos líderes das iniciac;oes, cujos nomes sao
sempre associados aos Kolti ou Kolre.
b) Na escolha de distintivos tanto na forma de cavilhas para
as orelhas e lábios, quanto na forma de testeiras com duas pontas. Quando o homem é Kolti as pontas desses distintivos é
vermelha, quando ele é da metade oposta, elas sao pretas.
e) No estilo de canto e danc;a, em que cada metade tem
modos especiais de cantar e danc;ar, e tendo os Kolti sempre a
preeminencia nos rituais e nos esportes.
d) Na posic;ao especial ( em termos de direc;ao e espac;o)
de cada grupo no seu acampamento, situado a leste da aldeia.
Assim, os «peb» pertencentes a meta de K olti sempre tomam o lado
Norte, da direita; e os Kolre sempre tomam o caminho do sul,
da esquerda.
e) Como conseqüencia, em todas as atividades coletivas, os
«peb» sempre ficam repartidos em Kolti e Kolre. E até as n1o<;as
associadas a essas metades e a esses rituais sao filiadas num
ou noutro grupo.
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na captura das bolas. 1 Assim, após um período em que as metades estavam diferenciadas, elas voltam a formar urna unidade
expressa em propósitos rituais semelhantes.
O segundo momento é quando na festa final do segundo período das iniciac;oes os «·peb» correm com toras nao mais divididos
em Kolti/Kolre, mas contra os membros da classe de id~de imediatamente superior, homens casados ou uyapés ( cf. Nimuendaju,
' 1956: 56-57). A festa de graduac;áo dos iniciados é, assim, a
expressáo de duas ordens de fatores:
a) A reduc;ao das diferenc;as entre Kolti/Kolre, que formam
urna unidade de idade e de posic;áo social contra os homens casados e maduros da aldeia.
b) Concomitantemente com isso, o estabelecimento de urna
nova dicotomia, agora marcada pelas oposic;oes: homem casado/ homem solteiro, homem m.aduro/ homem entrando na maturidade
e no casamento. Há, portanto, urna . transferencia de divisoes sociais entre membros de urna mesma classe de idade, para urna
divisao natural, em classes de idade. Divisao que, convém acentuar, é também marcada por urna ·série de fatores sociais, já que
em muitos casos a corrida quer .colocar em competic;ao ritual os
homens que tem poder político contra aqueles que irao, um
dia, possuir esse poder. A corrida expressa de modo dramático
a dialética da recomposic;ao física e social da aldeia. E o rito
de passagem nada mais é do que a sua expressao.

Essas diferenc;as marcam os grupos de inician dos fazendo
com que eles adquiram um caráter incorporado temporário (o que
é facilitado pelo uso de emblemas, locais de reuniao, estilos de
canto e danc;a, etc.). Entretanto, é preciso acentuar que a divisao nunca é levada as suas últimas conseqüencias. Em outras
palavras, entre Kolti e Kolre nao há separac;ao total, mas complementaridade. Pois as ac;oes rituais dos Kolti sao complementadas
pelas ac;oes rituais dos Kolre, como se os Apinayé quisessem
indicar a necessidade intrínseca de cada grupo para a realizac;áo
do rito. lsso é claro em dois momentos desses rituais de iniciac;áo.
O primeiro é quando os iniciandos fazem um jogo-ritual chamado
de peny-tág onde pequenas bolas de látex sao atiradas de um lado
para o outro na segunda fase das iniciac;oes ( cf. Nimuendaju,
1956: 50ss). Para a prática deste rito, os iniciandos ficam divididos nas metades Kolti e Kolre, mas toda a enfase da passagem
dessas bolas de um para outro lado é urna maneira de reunir
numa totalidade esses dois grupos. Sua tarefa consiste, como é
colocado explícitamente no ritual e no mito que lhe serve de texto,

Num dos seus artigos devotados ao entendimento dos ritos de
passagem, Victor Turner sugere que, nesses períodos, a sociedade
pretende chamar atenc;ao de seus membros para certos aspectos fundamentais do sistema social ( cf. Turner, 1967: Cap. IV).
No caso Apinayé, o uso intensivo da dicotomia Kolti/ Kolre, neste
período, indica que essa divisao é um dos aspectos cruciais do
sistema social. Oeste modo, a desproporcionada enfase colocada
em emblemas, locais de reu_niao e estilos de canto e danc;a desses
grupos, serviría como urna expressáo de um princípio básico do
sistema Apinayé, a saber: o dualismo e a complementaridade que
permeia o sistema social.
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7 . O mit o é o de Tetxóar é ( 0 Perna de La n~a ) e u m dos motivos ma is salientes
da história é a sua tra n sf orma ~ iio num cra nio rolador (Krá-grogród-re ) que ataca
pula ndo os ant igos Apinayé (cf. Nimuenda ju, 1956: 131 ) . No rito mencionado a cima ,
o cranio rolador é simbolizado pelas bolas de látex . T enho a impressao, contrariando
Nimuenda ju , de que o tema aq uí é o de que os n ov l ~o s devem ser leves, e a lertas
( 1956: 51-54).

A passagem da vida diária a vida cerimonial Apinayé, portanto, corresponde a urna transferencia de enfase em diferentes re1ac;6es e grupos sociais. Num plano ritua1ístico e ideal as metades
Kolti e Kolre seriam tao importantes quanto as casas e as famílias
nucleares nela localizadas. E a passagem expressa no ritual corresponde a passagem da casa materna para relac;oes sociais com implicac;oes públicas muito mais importantes.
Vejamos agora quais as relac;oes sociais que permitem a um
indivíduo Apinayé a sua incorporac;áo numa ou noutra dessas metades.

3. OS NOMES E AS METADES KOLTI E KOLRE

\

Como já observamos no início da parte anterior, há entre os
Apinayé urna ass~ciac;ao entre os nomes pessoais e as metades
Kolti e Kolre. Cada metade tem um repertório de nomes que lhe
é próprio e, dados certos nomes, é sempre possível dizer a que
metade o indivíduo pertence. Em várias ocasi6es tentei colher
com diferentes informantes, todos os nomes das metades Koltl
e J<olre, mas depois de algum tempo verifiquei a enorme dificuldade
de tal tarefa. Um homem ou mulher Apinayé pode fornecer urna
lista de dez ou mais nomes que pertencem a urna ou outra metade, mas depois de algum tempo eles simplesmente indicam que
os nomes acabaram. Estou certo, porém, de que o problema merece
atenc;ao mais detalhada e mais profunda porque a teoria dos nomes
e as regras de nominac;ao dos Apinayé indicam um repertório
finito de nomes. As implicac;oes sociológicas desta característica
serao discutidas posteriormente.
Os nomes Apinayé sao conjuntos de nunca menos de quatro
palavras, cada qual possuindo um significado independente. Muitos
nomes sao traduzíveis, outros possuem apenas um sentido socio~ógic? .que indica o direito do desempenho de certos papéis
cenmon1a1s. Por outro lado, há nomes que ilnplicam varia¡;6es,
como é caso do exemplo citado por Nimuendaju, em que o nome
Tamgaága (que dá direito a um cerimonial elaborado com troca
de esposas e maridos entre os membros da aldeia) aparece, no
momento de sua transmissao formal, tendo as seguintes variac;óes:
Tamgaá-ti, Tamgaá-glú-ti, Tamgaá-rerég-ti, Tamgaá-rátém-ti,
Tamgaá-rái-ti ! ( 1956: 21).
Os nomes que implicam em papéis cerimoniais sao chamados
de «nomes grandes» ( itxí máati, onde máati = grande) em opo108
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s1c;ao aos «nomes pequenos» (itxí kakríte), cujos portadores nao
estao abrigados a tomar parte em certos festivais. Como conseqüencia disso, os «nomes grandes» implicam, como entre os
Kayapó, na mobilizac;ao do grupo de parentesco do seu portador
( ou portadora), pois sao os paren tes que devem organizar a festa
do recipiente de ta is no mes grandes ( cf. Turner, 1966: 170). A
diferenc;a básica entre o sistema de nomes Kayapó e o Apinayé,
porém, reside no fato de que na primeira tribo os nomes grandes
nao remetem a nenhuma divisao em metades ou grupos .cerimoniais; ao passo que, na segunda, esses nomes grandes sao invariavelmente associados a urna das metades mencionadas acima. Certos
nomes grandes entre os Apinayé · sao, pois, usados como substitutos das metades Kolti e Kolre, como é o caso dos nomes
Vanmen/Katam. Todos os nomes · grandes Apinayé implicam em
papéis cerimoniais e em sua associac;ao com o sistema de metades
Kolti e Kolre, o que nao ocorre no caso Kayapó onde os nomes
grandes indicam apenas urna transcendencia de um grupo restrito de pessoas, pois suas festas conduzem a atividades que envolvem todo o grupo local.
Eis alguns nomes grandes Apinayé com os seus respectivos
papéis cerimoniais ( cf. Nimuendaju, 1956: 21-25) :
Kolti

Kolre

Papel cerimonial

Tegatóro

Raraké

Sao sempre os líderes das iniciacóes.

Amdyí

Koko

Sao mocas associadas aos «peb» nas
iniciacóes.

Konduká

Konduprin

Tem o direito de exigir comidas para
as suas festas.

Pánti

Ngrére

Obriga o pai (pater e nao genitor,
como veremos mais adiante) a organizar urna festa para a qual urna
roca tem que ser feíta. Quando o
milho plantado estiver maduro, convidam-se os habitantes de todas as
aldeias e nesta ocasiao é licito o
o intercurso extramarital.
·

Como se verifica, os nomes indicados acima tendem a operar
como títulos e como papéis sociais. Neste sentido eles formam
grupos de nomes, tendo como característica a sua associac;ao
direta com o conjunto de metades. O sistema de ·nomes Apinayé
109

l
tem, pois, semelhan9as e diferen9as dos sistemas vigentes entre
os Kayapó e os Timbira Ocidentais (Krahó, Canela e Kríkati).
De modo semelhante aos Kayapó, os Apinayé possuem a divisao
entre nomes «grandes» e «pequenos», mas a diferen9a é que os
nomes grandes Apinayé sao contaminados pela divisáo em metades, o que nao ocorre com os Kayapó. De modo semelhante aos
Timbira Ocidentais, seus nomes formam grupos, mas esses grupos
de pessoas de mesmo nome náo se separam das metades e assim
nao tem a importancia dos grupos de nomes daquelas tribos,
onde eles formam um sistema paralelo de metades ( cf. Nimuendaju, 1946: 77ss., Melatti, 1970 e 1973, Lave, 1967: Cap. V).
Por outro lado, entre os Kayapó urna crian9a muito nova nao
pode receber nomes cerimoniais. Se isso acontecer, acredita-se
que a crian9a morreria porque os nomes cerimoniais sáo nomes
perigosos ou agressivos ( cf. Turner, 1966: 171). Entre os Apinayé (como de resto entre os Timbira de Leste), os nomes nao
sao cercados por tais conjuntos de cren9as místicas. Assim, logo
que nasce um indivíduo Apinayé, ele recebe um conjunto de
nomes. Muitas vezes isso pode ocorrer mesmo antes do nascimento, quando o nominador transmite o seu nome estando a mulher
grávida, assegurando com isso urna rela9áo especial com a crian9a
e seus país. Isso explica os casos de homens com nomes femininos e vice-versa ( cf. Nimuendaju, 1956: 19). A única proibi9áo
existente, e a mais importante, é a de que os país verdadeiros
(pam e ná kumrendy), is to é, os genitores, náo podem dar os
seus nomes para os seus filhos. Como os Apinayé indicam de
modo daro, isso nao «daría certo, pois eles já fizeram o corpo
da crian9a».
Os nomes, como já indicamos linhas atrás, sao transmitidos
em conjuntos e sao combinados segundo o número de pessoas
que transmitiram o seu nome para urna dada crian9a. Isso indica
a possibilidade de urna cornbina~ao de nornes formados de vários
conjuntos que nao seriarn fixos. Isto é, ernbora o conjunto de
nornes seja finito e associado as rnetades K o/ti e K olre, a sua
transmissáo e organiza9ao em conjuntos de quatro, cinco até oito
ou nove nomes, indica um número inesgotável de combina9óes.
Essas combina9óes, por sua vez, seriarn suficientes para servirem
como instrumentos de individualiza9ao, pois segundo a circunstancia de sua transmissáo, cada homern ou mulher teria um certo
conjunto de nomes que indicaría alguma coisa sobre o repertório
de nomes da aldeia e sobre as pessoas que lhe deram os nomes.
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importante apontar essa possibilidade porque os nomes que
colhi no campo sugeriam várias combina~oes. Se cada Apinayé
tivesse apenas um nominador, talvez esses conjuntos de nomes
adquirissem urna certa rigidez e indicassem imediatamente todos
os papéis sociais de um indivíduo. Mas como pode ocorrer que
urna mesma pessoa tenha mais de um nominador, esses conjuntos estáo sempre mudando e se recombinando. Há, pois, conjuntos de nomes, bem como permuta<;óe~ e?t.re e~ses conjuntos,
o que alarga imensamente o seu poder 1nd1v1duahzante. .
Os Apinayé, porém, nao sao computadores em miniatura.
Assim, em vez de serem conhecidos por todos os seus nomes,
cada Apinayé é conhecido e chamado por apenas um deles. Do
conjunto de nomes, entáo apenas um é usado cotidianamente~ ~i
cando os outros temporariamente relegados a um plano secundario.
l\i\odernamente, quando os cerimonais estáo caindo em 'desuso e
raramente o grupo se divide segundo as suas metades, há mesmo
dificuldades na lembran<;a de todos os nomes, especialmente se o
informante é jovem. Do mesmo modo, há casos em que os pais
nao sabem todos os nomes dos seus filhos. «Pergunte a quem
lhe deu o nome», dizem eles ao antropólogo perplexo. É que
para nós os nomes estao associados a grupos discretos, as nossas
«famílias» tendo cada «família» o seu conjunto de nomes; ao
passo qu~, entre os Apinayé (como entre os outros Timbira),
os nomes sáo propriedades das metades cerimoniais. Assim, eles
sao usados muito n1ais para unir e, conseqüentemente, classificar
as pessoas do que para separá-los, como acontece entre nós.
É exatamente porque os nomes operam como classificadores
que os Apinayé utilizam a redu<;áo apontada acima. Assim, em
vez de usarem todos os nornes de um indivíduo, eles usam apenas
um, tirado do conjunto dos seus nomes. Por outro lado, quando
eu colhia os nomes, observei que os índios diziam os seus nomes
e depois mencionavam também quem os havia dado e quando
seus nomes eram utilizados como termos de tratamento, isto é,
apontavam os seus nomes e os contextos em que eles eram usados.
Embora eu nao tenha anotado todos os nomes Apinayé, estou certo
de que isso ocorre com todos eles. Deste modo os informantes
sempre se referiam aos nomes usados dentro da casa, quando · «eu
era molinho» e os nomes utilizados nos cerimoniais, durante ou
depois das inicia<;oes. Assirn, cada nome é utilizado de acordo
com urna área do sistema onde o individuo está atuando. Antes,
porém, de descrever e analisar este aspecto do sistema de nomes
Apinayé, é preciso f alar de sua transmissao.
É
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4. A TRANSMISSAO. DOS NOMES.

paterna, avó materna e paterna, mulher do irmáo da máe.
tamtxúa = todos os recíprocos das posi~óes acima,
isto é, filhos do irmáo, filhos do filho e
da filha, filho da irmá do marido, filha
da irmá do marido.

em trinta casos de nominac;ao· onde foi possível verificar ·ptecisamente a posic;ao genealógica do nominador/ nominado, verificou-se que eles pertenciam a categoria geti ( ou tui-re), mas
apenas quatro entre eles eram tíos maternos. Significativamente,
todos esses casos eram de transmissao de nomes em ' informantes mais velhos, homens que já possuem netos. É pois
possível que a flexibilidade da escolha de um geti e de · urna
tui-re tora de certas posic;óes apontadas como ideais, esteja relacionada a depopulac;ao decorrente do contato com a sociedade
brasileira regional e, concomitantemente, com o desuso dos cerimoniais. Mas, pelo menos no caso Apinayé, há evidencia para
se suspeitar que a estrutura do sisten1a permite, por sua própria
natureza, essa flexibilidade e variac;ao genealógica.
Isso porque existe a figura de um «arranjador de nomes».
Assim, quando se pergunta a um Apinayé quem deu nomes para
tal ·crianc;a, ele sempre se. refere ao arranjador de nomes, que é
o pai adotivo ( ou de criafáo, como qizem os índios) ou máe adoliva
(pam e nii kaóg) do menino ou menina. Essa tendencia a apontar
o arranjador de nomes é por certo responsável pelo sistema de
transmissao de nomes descrito por Nimuendaju que é inteiramente
discrepante do padrao dos outros je do Norte (cf. Nim.uendaju,
1956: 19). De fato, quando da minha primeira estada no campo,
também cometi o mesmo engano de Nimuendaju e anotei -os pais
adotivos ou de criac;ao como os nominadores. O resultado, como
se pode deduzir, foi urna estrutura de transmissao de nomes totalmente anómala, já que todos os irmaos do pai: adotivos,
putativos, classificatórios ou reais eram nominadores, o mesmo
acontecendo do lado feminino. Na minha segunda estada .entre
eles, conseguí corrigir esse erro e descobri que em termos de
categoria ( em oposic;ao a genealogia) o sistema Apinayé nao
diferia estruturalmente dos outros Je do Norte, pois os nomes
sempre passam, como vimos, de um geti para um tamtxúa e de urna
tui ou tui-re para urna tamtxúa. ª

Os Apinayé, como os outros Timbira e Kayapó, podem muitas
vezes indicar o tio materno e a tia paterna como, respectivamente,
o geti e a tui que sempre transmitem o nome para seus tamtxúa,
tomando essa posic;ao genealógica como a ideal na passagem dos
nomes. Mas urna verificac;áo genealógica indica urna .grande variac;áo dessas posic;oes que nem sempre sao seguidas. Por exemplo,

s. Estou distinguindo categoria de genealogía do seguinte modo: geneatogla se
refere a urna posi~áo analítica sempre demonstrável em termos de um esquema que
pode ser percebid-0 ou náo pelos nativos, já que todo sistema terminológico admite urna
tradu~áo genealógica. Categoria é o que os membros da sociedade fazem das posi~óes
genealógicas. Asslm pode ocorrer que urna categorla tenha apenas um tenue ou
mesmo nenhum componente genealógico, ou que o componente genealógico náo seja um
elemento crucial na sua interpreta~áo sociológica . Tudo Indica que esse é o caso
em certos sistemas com troca matrimonial prescritiva. Estou, ·assim, seguindo a
formu l a~áo de Maybury-Lewis e outros quando ele equaciona a abordagem genealógica
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A transmissao de nomes entre os Apinayé nao implica somente
em nominador e nominado, como ocorre entre os outros ·Tiinbir'a
( cf. Nimuendaju, 1946: 77, Melatti, 1970 e 1973, Lave, 1967:
Cap. V) e Kayapó ( cf. Turner, 1966: 171); mas em nominador,
nominado e numa terceira posic;ao: a daquele que vai buscar ou
«arranjar» o nominador. Os nomes, entretanto, passam sempre
das categorías geti ( ou keti) para um tamtxúa no caso masculino
e de urna tui ( ou tukatui, ou tui-re) para urna tamtxúa no caso
feminino. Quando um homem recebe um nome de um geti, ele
passa automaticamente a chamar esse geti de id-krii-tum, sendo
por ele chamado de id-.krá-dúw. Essas expressoes significam, respectivamente, minha ( = id) cabec;a ( = krá) velha ( = tum) e
minha cabec;a nova ( = dúw), numa simbolizac;ao evidente da
uniao, identidade e solidariedade que deve existir entre pessoas
que tem o mesmo nome ( cf. Nimuendaju, 1956: 21-22). No lado
feminino isso nao acontece, demonstrando a pouca importancia
dos nomes e das mulheres como transmissores de direitos de
incorporac;ao a grupos cerimoniais.
As especificac;oes genealógicas dessas categorías sao as seguintes:

LADO
MASCULINO:

LADO
FEMININO:

\

geti

= tio

tui ou tui-re

= tia

materno, avó materno e paterno, e marido de tia paterna.
tamtxúa = todos os recíprocos das posi~óes acima,
isto é, filhos da irmá, filhos do filho e da
filha, filho do irmáo da mulher, filha do
irmáo da mulher.

•

••

•

•
1

¡
•
•

•

Resumindo, o sistema de transmissáo de nomes entre os
Apinayé difere do sistema vigente entre os Timbira de Leste nos
seguintes aspectos:
1. A transmissáo de nomes náo é feita diretamente e nao
implica numa ligac;áo entre nominador e nominado sem intermediários.
2. Existe urna figura intermediária na passagem dos nomes,
já que a crianc;a é primeiro adotada e é o seu pai ou máe adotivo
quem vai procurar o seu nominador.
O último ponto aproxima o sistema Apinayé do sistema
Kayapó, onde também a figura de um pai adotivo é funda~ent~I
na introduc;áo da crianc;a na Casa dos Homens durante os ntuats
de iniciac;áo ( cf. Turner, 1966: 145). A diferenc;a é que, entre
os Apinayé, os nomes incorporam a crianc;a a urna metade e nao
a urna Casa dos Homens, inexistente entre eles.
De modo semelhante aos Timbira de Leste, por outro lado,
os nomes Apinayé dáo direitos de incorporac;áo a grupos cerimoniais. Mas: (a) esses grupos nao se diferenciam e sao parte
de um sistema de metades • e (b) eles passam indiretamente
de nominador a nominado. Além disso, enquanto os nomes entre
os Kayapó sao elementos que operam residualmente no sistema
social, sendo apendices dos rituais de iniciac;ao ( cf. Turn:r,
1966: 169), entre os Timbira de Leste e Apinayé, os nomes sao
básicos na classificac;áo e incorporac;ao de indivíduos num sistema
de metades que é, na realidade, o ponto central das diferenc;as
entre grupos durante os ritos de passagem.
Mas como ocorre entre os Timbira de Leste e os Kayapó,
os nomes Apinayé sao passados prescritivamente de um geti ( ou
tui) para um (a) tamtxúa. Isso indica que embora existam diferenc;as estatísticas em relac;ao a posic;ao genealógica do transmissor de nomes, a categoría permanece a mesma e quanto a
ela nao há escolhas.
\

( ou formal) como etics e a abordagem categórica ou sociológica como emies ( cf.
Maybury-Lewls, 1965: 21 t ) . Por outro lado, ná~ vejo .entre essas abordagens ui:na
contrad1~áo lns uperável como querem alguns, po1s acredito que etas, como ei:n Lmgüistica, se completam e sao momentos de um mesmo processo de entend1mento.
(Cf. também Needham , 1962).
9. Os Apinayé tém certos nomes grandes, como lreti, Tapklid, Tamgaága e Amdyág
que nao possuem parceiros na metade oposta. Atuando sós em certos cerlmonlals, .eles
formam grupos, a maneira dos Timbira e também dos Kayapó. ~as mesm.o aqu1,. o
nome é assoclado a urna das metades, pois todos eles sao Ko/t1. Cf. N1muenda1u,
1956: 21-25.
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Esse ponto me parece importante porque ele revela que as
possibiJidades de variac;áo na terminología de parentesco dos Je
do Norte pode ser motivada pelos diferentes resultados da aplicac;ao de urna mesma regra. Assim, embora todas essas sociedades possam ter urna mesma estrutura de nominac;áo ( ou melhor,
urna mesma regra de nominac;ao), variac;oes nas diferentes posii;oes genealógicas que podem transmitir nomes (porque estao
dentro de urna mesma categoria), no peso relativo dos .nomes
como instrumentos de classificai;áo de pessoas e do peso relativo
de certas unidades sociais, pode levar a diferentes resultados terminológicos. No próximo capítulo, ·esse problema será abordado
detalhadamente. Por enquanto, basta repetir que urna mesma regra
pode provocar resultados sociológicos ·diferentes, do mesmo modo
que urna regra ou código gramatical engendra um número diverso
de senteni;as. Assim, embora se possa ter urna mesma regra de
nominac;ao entre os Ramkokatnekra (Canela), os Krikati, os Krahó,
os Kayapó e os Apinayé, as diferenc;as na aplicac;ao dessas regras
podem provocar distorfoes genealógicas distintas em cada caso. A
conseqüencia disso é urna terminología de parentesco aparentemente diversa que possivelmente pode ser interpretada pela mesma
regra ou código cultural. Sem se ter em mente essa li~áo da
Lingüística transformacionista, nao é possível explicar diferenc;as
específicas existentes entre os grupos Je do Brasil Central, já
que, num plano geral, todas elas utilizam - como já apontou
Lévi-Strauss em 1952 - um mesmo repertório institucional.
Tomemos como ilustrac;ao alguns exemplos de transmissáo
de nomes entre os Apinayé. Eles certamente servirao para clarificar o processo de nominac;áo e para revelar alguns aspectos
fundamentais do sistema de rela~oes da tribo.

CASO 1 :

6
Santana

=º·------¿,
l
l.
¿

Os nomes da filha de Santana

Dionísio
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As relairoes entre a máe de Santana e de Dionísio sáo geneaJogicamente obscuras. Mas elas, como enfatizam os informantes,
sáo «ifo-ti ( irmás) ». Como conseqüencia, Dionísio é irmáo putativo de Santana; ou seu irmáo kaóg ( = falso) como dizem
os Apinayé. Quando a mulher de Santana ficou grávida, Dionísio
apresentou-se como arranjador de nomes da futura crianira e chamou a máe de Santana, tui-re da menina, para que ela lhe transmitisse os seus nomes. Como se verifica, embora tenha sido Dionísio quem escolheu o nome, a nominadora é urna tui-re.
CASO

Kágro e Alcides sao irmáos putativos. Assim, Alcides chamou um dos seus pam-kaóg (pai de imitairao ou de cria<;áo)
para nominar o menino (Pedro Viado).

CA so

4: Os nomes do filho do Miguel

2: Os nomes do filho de Candido

A=Ó
1

Cflndido

Miguel

0

1O

~

1
Urna irmá da máe do Candi do resolveu a dotar o menino a
ser nominado ( filho do Candido). Nao importa que esta mulher
seja urna tui-re do menino. No momento em que a ado<;áo foi feíta
- em cornum acordo com os pais da crian9a - as rela96es foram
redefinidas como rela<;óes máe de criafáo-filho de criafáO. A mulher entáo passou a ser irrná do Candido. Ela, deste modo, chamou sua irrná máe do Candido e esta transmitiu seus nomes ao
menino. Esse caso mostra como rela<;oes sociais podem ser redefinidas para propósitos de nomina<;áo. E note que a redefina<;áo
aqui implicou no estabelecimento de um elo que corta as gerairoes.
Por outro lado, o caso indica a transmissáo de nomes de urna
mulher para um homem.
CA so

Sebastiio

Sebastiáo chamou o seu pai (que é também pai do Miguel)
e este deu os nomes ao · seu neto, filho do Miguel. Esse caso
indica como os nomes podem ser transmitidos dentro de urna
mesma paren tela que, no caso acima, forma parte de um mesmo
grupo residencial. Este caso é bastante comum entre os modernos
Apinayé e é recorrente entre os outros Timbira.

CAso 5: Os nomes do filho do Pennino

~

1

o

3: Os nomes do filho do Kagro

Ó=~

\

1-------,

Pedro Viado
Alcides

6

6

Permino
Kágro

Cindido

1
6.
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Este caso é interessante porque ele pode ser tra9ado genealogicamente com certa precisáo. Permirio e Candido redefiniram suas rela96es que sao cruzadas, em rela~óes paralelas.
Assim, eles se consideram irmáos. Isso se deve em parte a distancia genealógica entre eles, bem como a necessidade social,
mais importante que os elos genealógicos, de estabelecerem urna
rela9ao mais firme ( Permino faz parte de urna fac~áo muito forte
e Candido de um grupo oposto). Assim, Candido adotou o filho
do Permino e chamou o irmáo do seu pai para nominá-lo. Sao
fatores como esses que provocam distor96es genealógicas entre
os Apinayé.
5. OS NOMES E SUAS RELACOES SOCIAIS

As rela96es entre país e filhos adotivos ( ou entre nominados e
arranjadores de nomes) devem ser cordiais como as rela96es entre
filhos e genitores. Essas rela96es de «criai;ao», porém, nao sao
definidas num plano estritamente formal. Pois há, de fato, urna
série de obriga96es entre pais e filhos adotivos. Assim, os pais
kaóg podem «acabar de criar» a crian9a, caso seus genitores
morram e nao existam outros parentes próximos. Isso depende
das rela96es entre eles e os genitores do órf ao. Como o ideal é
que os pais adotivos sejam irmaos da mae ou do pai da crian9a
(como ocorre no caso n9 4), isso nao é um problema difícil. Por
outro lado, sáo os pais adotivos que pagam e recebem indeniza~oes
em caso de divórcio com n1o~a virgem ou adultério. Em casos
de crimes ( furtos e assassinato), sáo eles que ten1 a principal
obriga9áo de obter o pagamento estipulado, seja dando os bens
ou mobilizando toda a parentela do ofensor. Sao eles também
que tem a obriga9ao de confeccionar enfeitos para cerimoniais,
especialmente aqueles relacionados con1 os amigos formais (krá,..
geti/ pá-krá). Os Apinayé dizem explícitamente que sao os pais
adotivos que devem interferir todas as vezes que seus filhos se
acham implicados em disputas. Sáo eles que devem operar como
intermediários porque assim, afirmam, tudo pode ser resolvido com
mais calma e satisfatoriamente para as duas partes. Como colocou um informante, quando os país verdadeiros entram nas
disputas, «O negócio sempre acaba em briga». Eles sáo, portanto, verdadeiros mediadores entre a área doméstica, tipificada
aqui pelas rela96es entre filhos e genitores e a área pública. Isso
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.indica urna mudan~a de enfase das rela~oes de sangue e paternidade biológica para as rela~oes implicadas na paternidade social.
A diferen9a entre os pais adotivos e os geti (krá-tum/tui) - os
nominadores e incorporadores em grupos cerimoniais - é a de
que os pais adotivos agem nos bastidores e suas a~oes se dao
num campo muito mais jurídico do que cerimonial. De modo
concomitante, suas rela96es com seus «filhos:. nao sao tao formalizadas, como ocorre com as rela~óes nominado/nominador. 1 º
As rela96es entre nominador/nominado sao muito mais ritualizadas. Ainda hoje se consegue observar o aspecto jocoso dessas rela~oes, quando o sistema social perde muito dos seus tra~os
distintivos. Assim, é comum ver-se algum geti brincar com · o
seu tamtxúa mencionando, especialmente se ele é muito mo~o, as
suas amantes que geralmente seriam mulheres casadas ou muito
velhas. Essas alusoes ao comportamento sexual dos tamtxúa (idkrá:..fum) sempre provocam .. risos e embara~o na crian~a. A mey
ver, o aspecto jocoso dessas rela~oes expressa o conteúdo contraditório nelas implicado. De um modo geral, esse conteúdo pode
ser caracterizado da seguinte maneira:
l . Entre nominador e nominado há urna forte rela~ao ritual,
pois ambos tem o mesmo nome e, assim, desempenham os mesmos papéis cerimoniais e pertencem a mesma metade. Isso significa
que, com os nomes, obtém-se continuidade social, pois eles substituem as pessoas físicas, suas portadoras, quando essas desaparecem. Alguns Apinayé sao muito conscientes quanto a esse
aspecto da transmissáo de no mes e quando f alam dela dao enfase
especial ao fato de que passar seus nomes para muitos jovens
garante de algum modo sua sobrevivencia social.

2. Entre nominador e nominado há também urna certa distancia social. Muitas vezes porque eles vivem em casas diferentes,
quase sempre porque seus grupos residenciais tem interesses di10. É cur_ioso observar que Nimuendaju percebeu a importancia dos pais adotivos
entre os Apinayé, mas ele viu a rel a~áo como referida aos kiye e nao investigou mais
de~alhadamente o s.eu papel. Assim, dlz Nlmuendaju: " ( ... ) já descrevi como as
crtan~a s recém-nasc1da¡ ou mesmo a ntes de nascer, recebem o nome dos seus tios
ou ,~ias matern~s, de acordo com ~s metades. De maior Importancia, porém, sao
os país de. ~nai;;lio" , que cada cnani;;a recebe logo depols de nascida, lsso pela
~rdem d?S kzye. E~ se,, tratando de menino, o tio paterno procura os pais e declara:
Vou criar vosso hl.ho l Tratando-se de menina, será •Criada pela tia materna, que
lhe deu o nome ou 1rmli dest~. Esse compromlsso de criar os sobrinhos, as mais das
ve.zes 1;1;110 deve ser tomado literalmente, ao pé da letra, se bem que aos "pais de
cnai;;lio cabe sempre urna parte da responsabllldade pela crian~a" (cf. Nlmuendaju,
1956: 83). Os exemplos que del de transmlsslio de nomes e de ado~áo revelam
como essas relai;;óes sao muito menos formalizadas e como etas· nada tém a ver
com urna ordem exogamica, dos chamados kiye.
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vergentes nos negócios ·da aldeia, inv~r~avelmente porque estáo ·,
em gerac;oes alternadas . ou numa pos1c;ao estruturalmente equ1...:··
valen te (sao irmaos.'de sexo diferente do dos pais de Ego).

Algumas implicac;oes desse sistema de transmissao de nomes
é importante. Em primeiro lugar, o processo de incorporac;áo de
um novo membro nas metades Kolti e Kolre nao se realiza diretamente. Isso, como vimos, traz urna grande possibilidade de escolhas e variabilidade de relacionamento. Por outro lado, a figura
dos pais adotivos cria urna troca simbólica de pais (e filhos).
Assim,' após a enfase inicial nos genitores, nas relac;oes de sangue
e nos membros da família nuclear (isso é o que o resguardo simboliza), há um deslocamento ou transferencia de enfase para os
aspectos sociológicos da paternidade (com os irmáos do mesmo
sexo do pai e máe senda en/atizados como pais adotivos e arranjadores de nomes) e, finalmente, depois da transmissao de norries,
out ro deslocamento para urna pessoa situada fora da família nuclear, numa categoria marginal: um geti ou tui-re (os nominadores). A saída de urna crianc;a do grupo nuclear, portanto, é feita
de ·modo gradativo, como· no esquema:

As relac;oes jocosas, portanto, como indica Radcliffe-Brown
( I 952: Caps. IV e V), sao um modelo adequado para ordenar esses ·
conjuntos de fatores sociais conflituosos, tal como ocorre entre
os outros Je do Norte.
Um fator que afirma o caráter formal dessas relac;oes e 'vem
apontar de modo claro o papel de mediador dos geti (krá-tum)
é o fato de os instrutores das iniciac;6es terem justamente esse
título. Oeste modo, durante os ritos de passagem mais importan- ·
tes, aqueles relacionados aos jovens, o grupo fica simboli~a~e~te
dividido entre krá-tum/ krá-duw ( tamtxúa). Esse aspecto e basteo
porque ele mostra como o sistema Apinayé difere do Kayapó ·
onde, nesta mesma · ocasiáo, é um pai adotivo quem assume o
papel ritual principal que, entre os Apinayé, é desempenhado pelos ·
krá-tum. Assim, entre os Kayapó, a divisáo interna da Casa ·
dos Homens é simbólica e modelada nas relac;oes pai/ filho, enquanto que entre os Apinayé a divisáo dos g~upos m~s~~lin~s,
que se reuniam temporariamente dur~nte os nt~s de 1n1c1ac;ao,
é a expressao das relac;oes entre nom1nador/ nom1nado. Isso, por
outro lado, revela as diferenc;as cruciais entre os pais adotivos
dos Kayapó e Apinayé (cf. Turner, 1966: Cap·. IV, parte 111).
Há pelo menos um cerimonial onde as relac;oes pais-filhos
adotivos é realc;ada. É o rito destinado a trazer de volta a alma
das crianc;as quando estas estao sofrendo a sua perda acidental.
Nesta ocasiáo, logo após a colocac;ao da alma perdida n~ corpo
da crianc;a pelo vaiangá (medicine-man), urna velha tui-re. da
crianc;a chicoteia, com urna vara comprida, todos os seus pa1s e
máes adotivos que, por falta de cuidado, deixaram que sua alma
se perdesse. Do mesmo modo e mutatis muta~dis, a ,cerimo?ia
do marimbondo expressa a identidade entre get1/tamtxua. Ass1m,
quando urna crianc;a é mordida por um desses insetos e chora
muito, um dos geti (o que mais se identifica com a vítima, pro-·
vavelmente o seu nominador) vai quebrar o ninho dos marimbondos. Para tanto, ele recebe um pagamento dos pais e maes
adotivos do menino, pagamento que consiste em comida ?" missangas. Segundo um informante, ele faz isso «para ficar do
mesmo jeito que o menino (atpen burog) !»

A figura acima pretende revelar, visualmente, as relac;oes
básicas que un1 indivíduo Apinayé adqüire na sua · trajetória
para a maturidade, ao mesmo tempo que procura indicar
domínios ou áreas sociais onde cada urna dessas relac;6es .tem
um papel crítico. Assim:

120

.121

III

6. AINDA OS NOMES: UMA COMPARACAO

l. Familia nuclear, área essencialmente doméstica onde as

relac;oes sociais sáo expressas em termos biológicos (vide Cap.
11). Essa área faz a mediac;áo entre tudo aquilo que escapa das
fronteiras da sociedade Apinayé (e que eu chamo de natureza)
com tu do aquilo que é controlado pelas suas regras (cultura ou
sociedade). É aqui que o corpo da crianc;a é formado e preliminarmente mantido pelo resguardo que, como vimos, simboliza e
é o modelo dos componentes fundamentais deste domínio.
1l. Essa é a área dos pais de criac;áo de um dado Ego. Ela
está em contraste com a dimensáo 1, pois é aqui que se processam
mediac;oes de disputas em que Ego está implicado; e é aqui que
se inicia a trajetória de um Apinayé para a ampliac;áo de seus
lac;os sociais. Mas esse domínio também contrasta com 111, pois
as relac;oes em 11 náo sáo muito formalizadas. A esfera dos «arranjadores de nomes» é essencialmente urna esfera jurídica e política, semipública (ou semi-ritual) e também semidoméstica. Note-se, neste sentido, que os irmáos paralelos dos pais ( irmáos
que tem o mesmo sexo do pai ou da máe; o tio paterno ou a
tia materna) de Ego masculino ou feminino nao sao diferenciados terminologicamente dos seus país. Assim, a dimensáo mesmo
sexo do meu pai ou mesmo sexo da minha máe é um elemento
básico na estrutura dos termos de parentesco Apinayé.
111. O Ego entra neste domínio, conduzido pelos seus nominadores. Deste modo, a esfera 111 é representada pelos seus
geti/tui, do mesmo modo que a esfera 1 e a 11 contem seus pam

e ná. Vemos aqui de modo claro como a passagem de um sexo
para outro equivale estruturalmente, no sistema Apinayé, a passagem de gerac;oes. Assim, os tios cruzados sáo identicos aos
avós, e todos sao unidos por um denominador sociológico comum:
sáo nominadores reais ou potenciais do Ego masculino ou feminino. A esfera 111 é o limite real da parentela Apinayé. E as
relac;oes ali estabelecidas e confirmadas sáo relac;oes que fazem
a mediac;áo entre o Ego e o restante da aldeia, a área dos náoparentes e dos inimigos em potencial.
\

Na medida em que se passa de 1 para 111, amplia-se o grau
de formalizac;áo das relac;oes do mesmo modo que se chega perto
dos limites efetivos da parentela. De modo concomitante, vai-se
de relac;oes fortemente marcadas pelo sangue (na esfera I) para
relac;oes típicamente sociais ( ou cerimoniais), na esfera 111.
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Gostaria ?e finaliza.r esta parte tentando desenvolver alguns pontos
comparattvamente, Já que essa é urna instituic;áo fundamental entre
todos os Je e, especialmente, entre os Je do Norte.
. Primei~amente, é preciso retomar alguns problemas já men~1onados. Vimos que os nomes Apinayé eram transmitidos em conJUnt~s,. que esses conjuntos podiam ser formados de combinac;oes
de v.anos nomes (e, portan to, de outros conjuntos) e que eles pertenc1am ou estavam associados as metades Kolti e Kolre. Assim
e.m~ora. seja possível ~ue o repertório de nomes Apinayé sej~
f1n1to, e bastante provavel que suas combinac;oes sejam imensas.
Is.so já seria urna soluc;ao para o problema fundamental colocado
por todo sistema de nominac;áo, qual seja: ou o nome «é urna
marca de identifica~áo que confirma, por aplicac;áo de urna regra
a filia~áo do indivíduo nomeado a urna classe preordenada (u~
grupo social num sistema ·de grupns, um status-natal num sistema
de st~tus) »; ou «O nome é urna criac;áo livre do indivíduo que
nome1a, e que expressa, por meio daquele que nominou um estado transitório de sua própria subjetividade:. (LévÍ-Strauss,
1962b: 240). De acordo com esta colocac;áo de Lévi-Strauss as
c~mbina~oes verificadas nos nomes Apinayé seriam já urna s~lu
~ao par~ o problema lógico apontado acima, isto é, classificar
ou nominar? No caso Apinayé, a soluc;áo seria nominar-classificando. Isto é, cada indivíduo teria um conjunto de nomes que
Ihe atribuiría papéis no seio de grupos sociais e, também urna
comb.i~ac;áo única e pessoal desses conjuntos de nomes, que ~áo se
repehna. É evidente, porém, que contra esse argumento há duas
objec;oes: primeiro, a dificuldade em lembrar todos os nomes
.c?njunt?. Segun.do, o fato de que ele só ocorreria quando o
1n_d1v1duo ~1vesse do1s ou mais nominadores. Embora isso acontec;a,
nao acreditamos que tal seja a regra geral.
Urna outra solu~áo para o mesmo problema, que parece
ser realmente adotada p~los Apinayé (e talvez pelos outros Je
do Norte), é a de chamar o indivíduo por· apenas um nome, deixando os seus outros nomes em esquecimento. Essa soluc;áo ocorre
também entre nós e entre os Krikati (cf. Lave, 1967: 156).
Tomemos um exemplo: numa família cu jo sobrenome· é Rocha
existe~ tres indivíduos, Pedro, Joáo e José Rocha. Se o sobre~
no~e e usado como forma de enderec;o, é possível haver confusao entre os tres. Assim, usa-se apenas o ·primeiro nome, ha-
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vendo um «esquecimento» do segundo. Mas isso nao é tudo. Segundo o contexto, pode-se usar o sobrenome ou o primeiro nome.
Assim, Joao Rocha pode ser conhecido em casa como joaozinho
(que estabelece urna diferen<;a entre ele e seu avo, também chamado Joao) e no escritório ele pode ser chamado e conhecido
como Rocha, já que lá nao existe ninguém com esse sobrenome.
Por outro lado, usa-se Joao Rocha por extenso somente em situa<;6es formais. Quando, por exemplo, Joáo Rocha recebeu o seu
diploma de doutor ou quando ele foi multado pela polícia.
Entre os Apinayé, os informantes mencionam que os seus
nomes podem ser divididos em partes. Há nomes formais que só
seriam usados como formas de endere<;o quando o informante
estivesse em algum papel cerimonial. E é possível que os nomes
de «dentro de casa» sejam apelidos, embora eu esteja inclinado
a acreditar que estes «nomes» sejam sinais que servem para marcar
contextos onde urna. pessoa é mais ou menos classificada como pertencente a um grupo cerimonial. Nomes como Kapran gri (jaboti
pequen o), Kambóta ( noite), Bokrái, Xukaxuro (pinicador), « Peb»
grire, etc. sao nomes mencionados por alguns informantes como
sendo usados dentro de casa. Isso indica que urna crian<;a pode
ser chamada por um nome antes de ser investida formalmente
em todos os nomes da série que lhe pertence. É por isso que
falamos no uso de um nome com os outros ficando numa área de
fundo. Os primeiros seriam os nomes usados no cotidiano, os
outros no contexto da esfera cerimonial.
Estou me aventurando nessa sugestáo de equacionar nomes
e contextos, porque essa pode ser muito bem a solu<;ao adotada
por grupos tribais onde os nomes possuem, como é o caso dos
Timbira, um claro poder classificatório. Por outro lado, essa so.;.
lu<;áo mostra até certo ponto (e paradoxalmente) a fragilidade das
especula<;5es de Lévi-Strauss em rela<;ao aos nomes próprios ( cf.
Lévi-Strauss, 1962a: Cap. VI). Porque urna sociedade pode muito
bem ter nomes que operam como instrumentos de classifica<;ao e
isso nao excluí a possibilidade do sistema prover «apelidos» ( ou
nomes de «dentro de casa», como colocam os Apinayé) que
servem fun<;oes individualizadoras. Nesta perspectiva, o problema
nao é o de apontar, como faz Lévi-Strauss, que os nomes servem
em maior ou menor escala como instrumentos de classifica<;áo.
Mas o de saber o que um dado sistema de nomina<;ao pode revelar
em rela<;ao a estrutura social da sociedade que o adota. Tenho
a impressao de que o primeiro problema . (colocado magistral-
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mente por Lévi-Strauss) é importante, mas que deve ser ·deixado
para os filósofos. No nível sociológico, como tentei indicar tomando o caso Apinayé como exemplo, falar em classiftca<;ao em
oposi<;ao a individualiza<;ao é dizer muito pouco da estrutura social, a nao ser de urna maneira periférica e sugestiva.
Quando Lévi-Strauss, portanto, enfrenta o problema·: nomeestrutura social, ele fica num nível muito geral, terminando por
propor urna divisao em sistemas sociais onde os nomes seriam
expressoes de urna enfase em posi<;6es socia is ou em sistemas
de rela<;6es sociais. O . problema, porém, é saber como é possível
ter-se posi<;oes sem rela<;oes e rela<;oes sem posi<;oes. Por que
só é possível, como Lévi-Strauss mesmo ensina em outros ,lugares,
diferenciar posi<;oes quando se contrastam essas posi<;6es. E para
se estabelecer contraste, fazem-se relac;oes. Do mesmo· modo, só
se pode descobrir rela<;oes quando se descobrem posic;oes. 11
. Diante desses problemas, prefiro tomar as formula<;oes de
Ward Goodenough e tenfar aplicá-las aos Je, finalizando esta
parte (cf. Goodenough, 1965).
O ponto de partida de Goodenough é o contraste entre o
uso de nomes próprios em duas sociedades da Oceanía por ele
estudadas. Na primeira, Truk, o número de nomes é igual aos
números de indivíduos, sendo estes sempre referidos pelos seus
nomes. Até mesmo crianc;as chamam seus país por nomes próprios.,
nao usando termos de parentesco. Como conseqüencia, «em Truk,
todos os indivíduos tem um nome pessoal distinto que ele nao
compartilha com ninguém - morto ou vivo - e ele espera ser
chamado por todos em todas as ocasioes por esse nome» ( cf.
Goodenough, l 965: 267). lsso significa que, en1 Truk, os nomes.
individualizam.
Na segunda sociedade estudada, Lakalai, ocorre exatamente o
oposto. Os indivíduos tem mais de dois nomes, quase todos dividem seus nomes com alguma outra pessoa, os nomes confundem sexo e idade; e termos de parentesco freqüentemente
substituem os nomes como formas de endere<;o. Por outro lado,
cada pessoa tem vários tipos de nome. Inicialmente, ganha-se um
nome «que pode ser chamado primário (la-isa-la sessele, «Seu
nome próprio ou verdadeiro»). «Ele também pode ter, continua
Goodenough, um nome secundário ( la-to~i lavula) e um nome
de defecac;ao» ( op. cit. 268). Além disso, existem regras com. 11 . É com base_ nos mesmos argumentos e, portanto . por .extensa.o , que eu
d1scordo da formula«;ao de Jean Carter Lave para o problema dos nomes • entre os
Krikati (veja.:se Lave, 1967: Cap. 5 e 6).
·
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plexas de transmissao de nomes, havendo nomes que tem que
ser transmitidos para o primeiro filho, independente do seu sexo.
Isso provoca o que Goodenough chama de ciclo de nomes ( 1965:
268, 269). Os nomes, pois, nao sao usados livremente e há insti tuic;oes que proíbem o uso de nomes pessoais. Por exemplo,
se um homem tem um filho chamado pelo mesmo nome do seu
sogro, ele nao usa aquele nome para chamar seu filho, mas u~
.apelido ou nome secundário ( 1965: 271). Os nomes em L~kalat
Iembram os nomes Timbira, sendo utilizados como mecanismos
<le classificac;ao.
Goodenough, porém, náo permanece num nível geral, aponiando as fun<;6es lógicas dos nomes. Sua discussao, ao contrário,
procura relacionar os nomes com a estrutura social. Assim, em
Truk, os nomes sao usados individualmente porque naquela sociedade já existem institui<;óes (grupos corporados de descendencia unilinear) que classificam as pessoas na maioria de suas
.a<;oes sociais. De fato, em Truk, há pouca possibilidade de escolhas individuais, tendo a pessoa sempre que operar tomando
·como ponto de referencia as linhagens matrilineares ( 1965: 272).
Assim, ele concluí: «A par dessas considera<;oes, infiro que os
nomes e os modos de chamar um Truk, compensam de outro modo
.a supressao da individualidade do sistema social» ( 1965: 273).
Em Lakalai a situa<;áo é oposta. Nesta sociedade, há um número grande de escolhas devido ao fato de o sistema nao ter
nenhuma institui<;áo classificadora como ocorre em Truk. Assim,
a lideran<;a é baseada em senioridade e nao na posi<;áo do in<livíduo corno 111en1bro de urna linhagem que sao cundeveloped>
( 1965: 270). Em Lakalai, portanto, cada um tem que conquistar
.as suas posic;oes no sistema social, sendo este essencialmente
.aberto a escolhas e a várias possibilidades de alinhamento poHtico e social. Daí, Goodenough concluir: «os modos de nominac;ao e chamamento em Lakalai operam para impedir a com:peti<;áo servindo como instrumentos de lembran<;a de que, afinal, o
povo é parte de urna mesma ordem social; uns intrincadamente
ligados aos outros por obriga<;óes derivadas de nascimento e
ieontrato» ( 1965: 275).
Em outras palavras e se eu compreendi bem, Goodenough
€stá dizendo que os nomes, como institui<;óes classificadoras, estao
iem distribuic;ao complementar com outros elementos classificadores e ordenadores de relac;óes sociais num sistema social. Onde
linhagens ( ou outra instituic;ao) sao os elementos classificadores
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básicos (caso de Truk), os nomes individualizam; onde as linhagens nao exercem estas fun<;oes, os nomes classificam.
Acredito que estas formula<;oes nos ajudem a entender o sis~
tema de nomes dos je.. Tomemos primeiramente os Kayel:pó e os
Timbira de Leste e Apinayé.
Nao precisamos fazer muito esfor<;o para reconhecer que,
entre os Timbira e Apinayé, os nomes .operam do mesmo modo
que em Lakalai. Em todas essas sociedades, os nomes sao ·importantes instrumentos de classifica9ao e em todas elas nao existem
outros elementos com o mesmo poder classificatório. Realmente,.
entre os Timbira nao existem linhagens e as a96es sociais estao
sujeitas a urna série de escolhas individuais, tal como tentamos
mostrar no segundo capítulo.
Mas entre os Kayapó, como já vimos, os nomes nao estáo
diretamente associados a grupos cerimoniais tal como ocorre entre
os Apinayé e outros Timbira. Do mesmo modo que entre os
Xavante, os Kayapó utilizam os nomes como urna institui<;áo secundária. Assim, os nomes servem mais como instrumentos para
limitar o poder paterno do que como elementos classificadores.
Entre os Xavante, isso é muito claro, pois os nomes «estabelecem formalmente que o tio máterno, que agora mudou-se da
casa do filho de sua irmá, tem direitos (in personam) sobre o
rapaz» ( cf. Maybury-Lewis, 1967: 232). Tal transferencia ocorre
como expressao das rela<;oes de filia<;áo, já que os Xavante organizam sua vida social em termos de linhagens patrilineares. Assim,
as relac;oes entre pai e irmao da mae nada mais sao do que
rela<;oes entre os afins mais importantes de cada grupo residencial : os cunhados. Os nomes sao urna fun<;ao das linhagens e das
rela<;óes entre linhagens. O seu papel é o de estabelecer, como
demonstra Maybury-Lewis, um la<;o residual e formal entre pessoas situadas em linhagens diferentes e que estao em posi<;a°'
crítica urna em f ace da outra (como é o caso do pai e do irmao•
da sua mulher).
Assim, entre os Xavante, os nomes teriam urna fun.;ao contaminada pelas linhagens e seriam institui<;oes que estariam dandoenfase a rela<;óes individuais e nao a rela<;oes que incorporam pessoas em grupos sociais mais inclusivos, como ocorre com os Api-nayé. Como, entre os Xavante, as linhagens e os clas sáo realmente
os instrumentos básicos de classificac;ao social, .os nomes servem
complementarmente como elementos que lembram que as pessoas,.
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corno individuos, está.o elas também relacionadas formalmente a
duas linhagens (a do pai e a do irmáo da máe) que, idealmente,
estao numa relac;áo complementar vis-a-vis ao recebedor de nomes.
Entre os Kayapó, os nomes tem maior poder classificatório,
mas estao também submersos no mesmo tipo de estrutura. Pois
tal como acontece com os Xavante, os Kayapó dao urna grande
importanciá as relac;óes . pai-filho e nos grupos formados e simbolicamente orientados para tais relac;óes. É um pai adotivo quem
entre eles introduz o menino na Casa dos Homens. E esta instituic;áo; como sede da vida política da aldeia, é formada simbolicamente de grupos de pais-filhos, como se fossem linhagens.
Nesta perspectiva, pode-se dizer que a Casa dos Homens Kayapó
opera como urna unidade que articula linhagens patrilineares simbólicas que contaminam toda a vida política e cerimonial da aldeia. Os nomes nesta sociedade, entáo, teriam func;óes identicas a
dos Xavante.
,De niodo significativo, tanto entre os Xavante como entre
os Kayapó, as relac;óes entre nominador/nominado sao vistas ·como
pessoais :·e, com os nomes, passam-se também decorac;óes confeccionadas pelo irmáo da máe para o filho de sua irmá. Os nomes,
assim, :nao . remetem a grupos, mas a relac;oes sociais indicativas
de posic;óes cruciais em termos da dicotomia parentes/ afins. : De
modo coerente com isso, observa-s~ entre os Kayapó (e entre os
Xavante) _que os nomes nao sao transmitidos ao nascer, mas somente depois que a cria~c;a atinge urna certa idade ( cf. Turner,
196(): 167ss.). Há, pois, como indicamos anteriormente, um aspecto
«místico?> nos. nomes Kayapó, expressamente reconhecido pelos
membros da tribo. Se nós aplicarmos aqui o insight de Leach
que os aspectos místicos de urna relac;áo social seriam indicativos
de um conteúdo ambíguo que marca as relac;oes de afinidade
(cf. Leach, 1961: 22, 23), entáo os nomes Kayapó (e Xavante)
seri4m realmente expressoes das relac;oes entre marido (pai),
irma·o da . mulher ( irmáo da máe) e filho ( filho da irmá). Eles
entáo seriam simbólicos nao de incorporac;áo numa .unidade social, mas de relac;óes de afinidade, daí o seu revestimento místico.
Por isso, talvez, os nomes Xavante mudem segundo a posic;ao dos
seus portadores na estrutura social. Assim, é bem possível que eles
estejam dando enfase a qualidades e posic;oes individuais, em
contráste com as . qualidades e posic;oes que sao autotnaticamente
adquiridas porque o indivíduo pertence a um clá ou urna determinada linhagem patrilinear (de · fato, essa é a sugestáo de Maybury-L.ewis. Cf. 1967: 235).
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A correla~ao entre nomes e · grupos masculinos entre os je
indica algumas, varia~oe.s interessantes:
a) Que na medida em que as classes de idade e os grupos
masculinos, baseados em instituic;oes como a Casa dos Hon1ens
e/ou Jinhagens patrilineares (caso dos Xavante) sáo importantes
como elementos classificadores, os nomes tendem a ser instrumentos de individualizac;ao. Com isso, pretendo sugerir urna solu~
c;ao para o problema dos nomes entre os Xavante. E que entre
os membros desta sociedade os nomes operam como catalisadores de posi\5es conquistadas individualmente. Isso num sistema
onde o número de escolhas individuais é determinado pelas linhagens que tendem a contaminar toda a sua vida sociat Daí ·a
mudanc;a constante de nomes que Máybury-Lewis obseryou entre
os Xavante ( 1967 : 235) . Pois a cada movimento dentro da estrutura social corresponde um novo nome.
b) De modo corresporidente, o caso Kayapó seria semelhante
ao do Xavante, com os nomes servindo de liga~oes entre pessoas
e entr~ «linhagens simbólicas». Os nomes assim lembram aos
membros desta tribo outras rela~oes além daquelas estabelec-idas
na Casa dos Homens. Entre os Apinayé e Timbira de Leste, os
nomes ter-iam func;oes inversas.· Eles seriam os elementos fundamentais de classifica<;áo social nao existindo linhagens nem
Casa dos Homens. Como conseqüencia, teríamos que, entre os
Xavante . e Kayapó, as rela~oes entre pai (real ou simbólico) e
filho sao rela<;oes que transcendem o grupo doméstico e se projetam no sistema social. É pois através dessas relac;óes que,
nestes grupos, um jovem é incorporado no sistema político e
cerimonial da sua sociedade. De modo concomitante, o irmao
da mae e as posi\oes que lhe sao genealogicamente equivalentes
representam um elo pessoal. Entre os Timbira, por outro lado,
a fórmula é .a mesma, mas invertida: o tio materno é urna figura
essencialmente pública, passando aos seus sobrinhos a sua pessoa
social (cf. Melatti, 1970, 1973), ao passo que as rela<;oes entre
pai e filho sao privadas. O caso Apinayé parece ser urna síntese
dessas duas posic;oes, mas o pai adotivo Apinayé, é preciso
sublinhar, opera como um arranjador de nomes. De modo que
todo o simbolismo público e cerimonial Api~ayé tende a .s er muito
mais próximo dos outros Timbira.
e) Finalmente, e quero frisar este ponto, verificamos, com a
ajuda de ·oooden.ough, que urna mesma regia social pode ser
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distorcida em sua aplica<;áo, produzindo resultados inteiramente
diferentes. Entre os Je, como já ·vimos, a regra de nomina<;áo é
a mesma. Mas há varia<;óes e possibilidades de escolhas que sao
fundamentais quando se quer determinar o resultado total da
regra. Essas escolhas e varia<;óes indicam as suas transforma<;óes
no contexto de cada sociedade. Assim, entre os Xavante, a enfase
parece estar num irmáo da máe como posi<;áo genealógica e como
categoria, já que o tio materno tem urna posi<;áo distinta no sistema terminológico. Mas entre os outros Je do Norte, embora haja
urna enfase no irmáo da mae (que, aparentemente, se expressa
quantitativa e normativamente), a possibilidade de transmissao de
nomes é prescrita ao longo de urna categoría. Como essa categoría
cobre um largo número de posi<;oes genealógicas (que incluem tanto
o lado paterno, quanto o materno), existe nesses sistemas a pos- ,
sibilidade de se separar ou indicar a conjun<;ao dessas <linhas:..
A possibilidade de escolher o nominador existe como parte integrante do sistema de nomes por defini<;ao, o que nao acontece
com os Xavante. Isso já indica diferentes modos de realinhar
rela<;óes socia is em cada urna dessas sociedades. Assim, a enfase
dos Xavante numa posi<;áo genealógica pode muito bem ser a
expressáo de que entre eles as linhagens sao grupos mais efetivos
como unidades de a<;áo política e como grupos cujos limites sao
bem demarcados. Oeste modo, a transmissao de nomes entre os
Xavante tem que ser feita segundo urna posi<;áo genealógica que
é crítica em termos do sistema de linhagens, do sistema político
por ela contaminado (cf. Maybury-Lewis, 1967). Talvez o mesmo
ocorra entre os Kayapó.
No próximo capítulo, espero demonstrar como a transmissao
de nomes é importante como determinante da terminología de
parentesco Apinayé, um fato que nao ocorre entre os Xavante
e Kayapó e que parece ser urna fun<;ao dos nomes como instrumentos de classifica<;áo social. Embora, portanto, todos os
grupos je tenham basicamente a mesma regra, seus resultados
em termos de aplica<;ao sao diversos.
Mas, por enquanto, é
ainda preciso continuar a descrever e analisar os grupos cerimoniais
Apinayé.
12

\

12. Desejo apresentar este exemplo como "compara~Ao estrutural" em oposi~Ao
a . uma "compara~Ao funciona l" , onde institui~~es sao tomadas sem 'o estudo das
dtferen~as entre regras e sua aplica; áo no contexto especifico de cada sociedade.
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7. AS METADES IPOGNOTXólNE/KRÉNOTXólNE
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O segundo par de metades a que todo Apinayé pertence é transmitido pelos amigos formais (krá-geti/ pá-krá), através de um
mecanismo de filia~áo estruturalmente semelhante ao que vimos
na parte anterior.
Esse segundo par de metades é chamado lpognótxóine e
K rénotxóine e os nomes significam, respectivamente, «gente do
centro ou pátio» e «gente da casa ou periferia». A oposi~ao aquí
é marcada pela rela\ao de cada unidade com urna posi<;ao mais
ou menos próxima da parte considerada como mais pública ( ou
social) da aldeia, o seu centro. É preciso, entretanto, qualificar
1nelhor essas metades.
.
Em oposi~ao as metades Kolti e Kolre , elas tem caráter mais
conceitual do que social. Com isso eu quero dizer que as metades
lpognotxóine/ Krénotxóine nao fazem apari\óes na vida cerimonial
Apinayé como grupos sociais, do mesmo modo que as suas congeneres. Pois enquanto as metades Kolti e Kolre sao ' como vimos '
fundamentais na organiza<;ao dos rituais de inicia~ao e ·nas corridas de tora, as metades que estamos estudando agora nao marcam tao claramente divisoes de .grupos cerimoniais e nem tomam
parte em corridas de tora. De fato, sao poucas, como veremos
mais adiante, as ocasioes em que esses grupos aparecem como corpora<;oes, congregando todos os seus membros.
Durante o meu trabalho de campo, vi os / pognotxóine congregados apenas urna vez, durante um cerimonial onde os Apinayé reproduziam ritualmetne o mito das Kupen-ndíya ( cf. Nimuendaju, 1956: 132): as mulheres que, indignadas pela morte
do seu amante, um jacaré, resolveram fundar urna aldeia somente
para etas, com a exclusao de todos os homens. Nesse cerimonial,
realizado no verao de 1962, um grupo de pessoas pertencentes
ao grupo / pognotxóine apareceu em bloco no seu final e percorret.J todas as casas da aldeia f azendo urna série de gestos
cómicos, trazendo espingardas que eram apontadas contra os
espectadores e provocando risos pelo seu comportamento desconcertante, alusivo de movimentos realizados durante o ato sexual.
Ao parar em cada casa, esses Jpognotxóine «tiravam» do meio
dos espectadores aquetas pessoas que também pertenciam ao
mes~o grupo e entao era realizada urna série de pulos e passos
que igualmente provocava risos. Nessa ocasiao, meu tutor na tribo,
o Velho Esteváo, mencionou que eu deveria ficar · calado, pois
'

'
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que pertencia ao grupo Krénotxóine, cujo comportamento era sempre sério e comedido.
·
Do mesmo modo, sao poucas as ocasioes em que Nimuendaju
descreve essas metades como grupos corporados, exceto durante um cerimonial ligado a urna das fases da inicia~ao ( 1956:
26) e quando há urna varri~áo simbólica dos caminhos radiais
da aldeia, isso na segunda fase das inicia\oes dos jovens (peb
kumrendy) ( 1956: 43). O comportamento descrito por Nimuendaju é identico ao que observei no cerimonial descrito sumariamente linhas atrás.
Por outro lado, os modernos Apinayé falam muito mais
f acilmente nas metades Kolti e Kolre do que nos grupos em estudo. E quando o fazem, a enfase cai, invariavelmente, numa
descri\áo dos tra\os distintivos do comportamento dos membros
dessas unidades: os Jpognotxóine sao «mentirosos», indiscretos,
explosivos e comi.cos; ao passo que os Krénotxóine sao sérios,
discretos, comedidos e controlados. Nao se pode, dizem eles, confiar nos I pognotxóine e nem se pode participar nas suas 4:brincadeiras». Fazer isso seria correr o risco de ser espancado e expulso do grupo sem nenhuma considera~ao. Creio, portanto, que
essas metades estariam em oposi\ao de modo residual. Isto é, os
Jpognotxóine sempre aparecem no centro das festas, pois seu
comportamento é imediatamente notado, ao passo que os Krénotxóine participam observando, como típicas c:pessoas da casa>,
as travessuras dos primeiros. Daí, certamente, a impressao de que
os dois grupos se distinguem muito mais numa área conceitual
do que social.
Urna outra distin~ao entre as metades Kolti/Kolre e o segundo par de metades é que o dualismo subjacente as primeiras
é do tipo diametral (sen do a enf ase colocada na simetría e comp1ementaridade dos grupos em oposi~áo). Ao passo que a dos
segundos é do tipo concentrico, com enf ase na assimetria e hierarquia que marca as rela~oes entre esses grupos em oposi~ao.
Assim, pode-se resumir a dualidade dos Jpognotxóine/Krénotxóine na seguinte fórmula:

justificam essa escolha remetendo ao mito do Sol e da Lua, onde
houve urna troca: o Sol, que deveria ser Jpognotxóine ( = centro,
regularidade, homem, vermelho, dia, etc.) trocou de «partido>
com a Lua que passou de irregular, feminino, no turno, etc. ao
inverso. Minha sugestáo para essa troca é que os Jpognotxóine
sao claramente mais dinamicos do que os Krénotxóine. Suas
a~oes e sua irregularidade possuem um elemento que traz movimen to e indica basicamente o seu papel transcendente, de algum
modo semelhante ao papel da Lua no ciclo mitológico correspondente (cf. Nimuendaju, 1956: 103 e 120). Assim, os lpognotxóine, como a Lua, estao sempre fazendo travessuras e demandas
opostas as do Sol, o que é compatível com o papel do homem
junto da natureza e, mais ainda, qa apJica~ao e manipula\áo
das regras sociais pelos homens. ª
De qualquer modo, as metades Kolti/Kolre indicam urna
perf~ita simetria, ao passo que as metades Jpognotxóine/Krénotxóine expressam urna hierarquía, ou melhor, urna complementaridade hierarquizada, com o centro sendo superior a periferia;
daí a posi~ao conspícua dos Jpognotxóine nos cerimoniais.
8. AS METADES IPOGNOTXólNE/KRÉNOTXólNE

E O PROBLEMA DOS QUATRO «KIY2»
Quando Nimuendaju escreveu o seu Iivro sobre os Apinayé, ele
mencionou quatro grupos, chamados «kiye» em Apinayé, que seriam as unidades de casamento entre os membros dessa tribo.
Assim, os quatro kiyé seriam unidades de troca de mulheres segundo urna regra prescritiva que lembra o estilo australiano de
regulamentar casamentos ( cf. Nimuendaju, 1956: 26-30, vejam-se
p. 4ss. neste trabalho). No campo, porém, esses quatro grupos se
reduziam a dois, i.é, as metades mencionadas acima. Vejamos
como se pode explicar o erro etnográfico de Nimuendaju e quais
sao as evidencias que se podem oferecer nesta redu~ao dos quatro «kiyé» a um par de metades.

Os primeiros sao equacionados explícitamente a Lua e os
segundos ao Sol. É curioso, também, que os Apinayé realcem
sempre o papel dos lpognotxóine como o mais importante. Eles

13. Colhl pelo menos cinco variantes do mito de Sol e Lua em Apinayé e
Portugués. Minhas variantes sao mais claras do que as de Nimuendaju em rela~ao
a dois aspectos: (a) a dialética das a~oes do Sol, em oposl~!o as da Lua (sempre
fazendo o contrárlo daqullo que Sol realiza); e (b) o papel sintetizador que tém
as a~oes da Lua no final da maloria dos episódios do mito. De fato, o ciclo segue
um padráo antitético que é extraordinariamente semelhante aos movlmentos de urna
dialética hagellana. De um ponto de vista geral e abst rato, que nlo pode ser desenvolvido aqul, considero que esse ciclo é a expressao codificada das rela~oes e
a~oes soclais mais importantes da sociedade Apinayé.
Assim, no mito do Sol e
da Lua, estlo "expressos" nao só os dois conjuntos de metades (Sol
Kolti,
Lua
Kolre· Sol = Jp6gnotxóine, Lua
Krénotxóine) como também a amlzade
formalizada: Sol e Lua sáo krá-geti/pá-krá e várlas situa~oes· cruciais da vida tribal:
morte, enterro, classlflca~áo dos anlmais e plantas, adultério, etc.
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lpognotxóine = irregularidade, imprevisibilidade.
Krénotxóine = regularidade, previsibilidade.

=

=

=

a) A Evidencia da nomenclatura e

decora~o

Observemos, primeiramente, que as metades Ipógnotxóine/Krénotxóine correspondem a dois dos grupos chamados de kiyé por
Nimuendaju. Os outros dois grupos mencionados pelo etnólogo
sao os «kiyé» Krá-ó-mbédy ( = cabelo bonito) e Kré' kára ( =
goteira da casa). junto com o par de metades acima mencionados,
eles formariam os quatro grupos matrimoniais da sociedade Apinayé. Assim, um homem de um kiyé «Só casa com mulheres de
um determinado kiyé, dos tres restantes~, na seguinte ordem:
Jpognotxóine casa com mulher Krénotxóine, homem Krénotxóine
com mulher Krii-o-mbédy, homem Krá-ó-mbédy com mulher
Kré'kára, homem Kré' kára com mulher Ipognotxóine, fechando assim
o circuito matrimonial ( cf. Nimuendaju, 1956: 26-27 e também
Maybury-Lewis, 1960a).
Quando, porém, se focalizam os nomes dessas unidades, nota-se imediatamente urna discrepancia, pois os Krii-ó-mbédy e os
Kré' kára, de modo contrastante com os /pognotxóine e Krénotxóine, referem-se a enfeites usados pelos seus supostos membros
e nao aos grupos mesmos, como é o caso da etimología dos dois
últimos. Assim, diz Nimuendaju que «Krá-ó-mbédy significa 'cabelo (krá-6) bonito (mbédy)'. Este nome, continua ele, se refere
ao enfeite do cabelo dos membros do kiyé, que tem esse nome>.
O enfeite consiste «num pó de casca de caramujo socado, com
que se cobre a calota do cabelo acima do sulco horizontal, depois
de te-la untado com resina de almacega». E em rela\:aO aos
K ré' kára: «quer dizer 'goteira da casa'. Tal vez o nome se refira
também a urna pe\:a característica dos enfeites de kiyé e que consiste em pequenas e curtas penas de arara que pendem verticalmente de urna corda que se amarra ao redor do sulco do cabelo
e que se comparou a beirada da cobertura de urna casa> ( cf.
Nimuendaju, 1956: 26). Parece-me claro que Nimuendaju tem
dois problemas com rela\:aO a esses dois supostos grupos:

•·

De modo coerente com isso, os Apinayé sao capazes de indicar a pintura decorativa dessas metades, mesmo boje ern dia.
Sáo inexistentes os padroes dos outrOS· dois grupos, nunca mencionados.
b) A Evidencia do Simbolismo Apinayé

2. Os nomes dos dois últimos grupos remetem a decora\:óes.
Mas mesmo assim sao enfeites que tem pouco valor distintivo e,

Nós vimos que as metades Kolti e Kolre sao estritamente coerentes com o simbolismo dualístico vigente entre os outros grupos je
do Norte. De modo igualmente coerente se colocam as unidades
lpógnotxóine/Krénotxóine, que seriam caracterizadas por meio de
urna hierarquiza<;ao dualística, também encontrada entre os outros
grupos je. De fato, a institui\:aO re1acionada a essas metades é
a da amizade e e1a formalizada, · como sabemos, relaciona dois a
dois homens de classes de idade diferentes, dando enfase a urna
uniao conceitualizada como a de um júnior com um sénior. Mais
adiante, voltaremos a elaborar esse ponto. Agora é suficiente dizer
que o simbolismo centro/periferia, pra~a/casa, pintura no corpo
todo/pintura em só urna parte do corpo, penas de arara compridas/ penas de arara curtas, regularidade/irregularidade, que marca
as divisóes lpognotxóine/Krénotxóine, faz sentido em termos do
simbolismo Apinayé, o que nao ocorre com os .dois. outros grupos
mencionados por Nimuendaju.
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1. Os nomes nao se referem, como nos dois casos anterio\

no segundo caso, do «kiyé> kré' kára, um sentido ambiguo ou
bastante geral, pois se refere a urna decora~ao «característica
dos enfeites kiyé>, como coloca Nimuendaju. Decorai;ao, diga-se
de passagem, que até hoje é usada entre os Apinayé. Além disso,
os dois grupos apontados acima nao usam pintura corporal, que
é o distintivo mareante de todos os grupos cerimoniais nao só
Apinayé (e nós já vimos as associa~óes dos Kolti e Kolre com
o preto e o vermelho), mas de todos os grupos je. Ass~m, enquanto os Krénotxóine «usam pintura completa e urna pena curta
de rabo de arara, presa a urna corda, em cada antebra<;o, . os
lpógnotxóine «pintam-se em listas; ou somente numa metade do
corpo, tendo nas cordas dos antebra~os penas compridas de
arara» (1956: 26, 1339: 30). Nota-se assim que os dois únicos
grupos que possuem urna decora\:ªº claramente distinta sao os
Jpognotxóine e Krénotxóine, as duas únicas unidades que foram
encontradas por nós entre . QS Apinayé.

res, a nenhum grupo de pessoas. Nem etimologicamente, nem
quando se faz um esfor\:O para depreender o significado das palavras.

.•
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Estou chamando evidencia da etnografia os dados colhidos durante os meses que passei entre os Apinayé. Assim, por exemplo,
no censo de toda a popula~áo da tribo, nao foi encontrado nenhum informante que se dissesse pertencer aos dois outros grupos.
Ao contrário, a popula~áo Apinayé se distribuiu nas metades
mencionadas. Por outro lado, na genealogía de toda a sociedade,
os casamentos sao realizados sem nenhuma possibilidade de se
descobrir um padráo indicativo de trocas regulares entre grupos
definidos como «kiye». Mesmo urna inspe~áo superficial da genealogia da tribo é suficiente para indicar que estamos <liante de

um grupo típicamente bilateral, onde os casamentos · nada tem
de preferenciais. E mesmo quando se pergunta aos Apinayé,
com certa dose de malícia: «Mas nao é bom saber que só se
pode casar com mulher de tal metade ... > .eles respondem com
veemencia: « Náo ! A gen te sempre escolhe as mulheres !> Assim
sendo, nao há nem ideologías, nem fatores estatísticos indicativos de um sistema matrimonial prescritivo.
Resta, porém, explicar por que Nimuendaju descreveu os quatro grupos e os associou aos casamentos. U ma explica~áo · inicial
já foi apresentada linhas atrás. Nimuendaju provavelmente tomou
nomes de enfeites como nomes de ·grupos. Mas isso nao explica
como o etnólogo menciona que durante as inicia~oes esses quatro
grupos aparecem como unidades ( cf. · Nimuendaju, 1956: 26, 36,
43). Vejamos essas apari~oes em detalhes:
Na página 26, diz Nimuendaju: «Quando os Ipognyotxwúdn
como tais aparecem em alguma festa ( ... ) eles se comportara
de urna maneira que lembra grandemente a conduta dos membros da sociedade dos palha~os entre os Ramkokamekra-Canelas:
cometem toda a sorte de travessuras, as vezes muito obscenas
para os civilizados, mentem e furtam, o que ninguém leva a mal>.
lsso indica que Nimuendaju está realmente falando dos Jpogno.txóine. Na página 32 (36 na edi~áo americana), diz ele: «A
inicia~áo dos «Pebkaág> é a melhor ocasiao para se observar o
funcionamento da organiza~ao dos kiye, tanto pelas travessuras
que fazem os 1pognyotxwúdn no decorrer dela, como também
pela diferen~a dos enfeites e localiza~ao separada dos kiye por
ocasiáo da limpeza simbólica dos caminhos radiais da casa materna de cada Pebkaág, que é feita pelo kiye de que ele faz parte>.
E mais adiante: cNesta cerimonia colocara-se os habitantes da aldeia a beira da pra~a, separados segundo os kiye. Nao possuem,
porém, ali, lugares determinados, cada kiye se coloca na boca do
caminho radial que pretende limpar em primeiro lugar. Foi este
o único caso em que vi os indios separados segundo os kiye>.
Na página 43, Nimuendaju descreve detalhadamente urna das
apari~óes do kiye Ipógnotxóine novamente. Todas as outras men~óes a esses grupos no livro referem-se a papéis supostamente
que, significatidesempenhados por membros dos outros tres, kiye
.
vamente, nunca aparecem individualizados, como unidades.
Felizmente, consegui localizar, no Departamento de Antropologia do Museu Nacional, um manuscrito de Nimuendaju que
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Um outro ponto a ser notado é que os enfeites dos «kiyé>
Kré'kára e Krá-o-mbédy .se referem, respectivamente, a cabefa e a
casa (Nimuendaju diz: ·«que se comparou a beirada da cobertura
de urna casa:., quando fata dos enfeites desse grupo, 1956: 26,
1939: 30). Ora, urna associa~áo feita pelos Apinayé é aquela entre
cabefa = centro, pátio e casa = periferia. Isso foi observado
inúmeras vezes, mas me:amo lendo o livro de Nimuendaju é possível suspeitar de tais associa~oes, desde que se tenha em mente
que há várias rela~oes sociais importantes onde o termo krá ( =
cabe~a) é fundamental, como ocorre entre nominador/ nominado e
entre amigos formais, chamados de krá-geti ( = cabe~a mais velha?)/pá-krá (minha cabe~a?). Como ternos observado, o que
marca essas rela~óes é .o seu conteúdo formal e cerimonial, sempre
remetendo ao centro da aldeia. Assim, os nomes dos dois segundos
grupos indicam urna rela~áo direta com os dois primeiros, da
seguinte maneira: .

e

lpOgnotxóine

Krénotxóine)

Krá-ó-mbédy

Kré'kára

Essa associa~áo foi confirmada por vários Apinayé que ainda
podem falar dos seus grupos cerimoniais. Foi assim que eles indicaram que esses segundos nomes se referiam as decora~óes
usadas pelos lpógnotxóine e pelos Krénotxóine, fato que se confirma totalmente. Além disso, como já foi apontado anteriormente,
o nome «kiyé~ nao existe como um conceito ou constru~áo cultural
entre os Apinayé que nao o entendem.

c) A Evidencia da Etnografia

\

contém suas notas de campo Apinayé. Urna vez traduzido, esse
manuscrito · indica o seguinte:

t. Há várias discrepancias na ordem dos eventos em cerimoniais, bem como na participat;áo dos atores.
2. Há poucas genealogias e urna tentativa frustrada de estabelecer urna genealogia segundo as filiat;oes em kiye.
3. Há urna passagem importante, assim: «Krénotxóine, Ipognotxóine, Krakala (sic!) e Kra-o-mdedy (sic!) se referem somente
a forma de decora~ao:.. Segue entao urna descrii;ao expedita das
decorat;oes que é reproduzida no livro com mais detalhes. Em
seguida, diz Nimuendaju, ainda se referindo a esses grupos:
«Transmitida para ele (i.é, os seus membros) pelo Padrinho
(sic!) que cria a criant;a:.. Mais adiante, diz ainda Nimuendaju:
«kramgeti - padrinhos do Pepkahak, ordenados pela pintura do
grupo, varrem os caminhos dos seus afilhados (sic), pa-kram>. E
no meio das linhas do caderno, existe a seguinte observat;ao: ckiye
partido?»
Essas notas sao observa~oes do cerimonial «Peb»-kaág. Elas
sao cruciais porque indicam que Nimuendaju nao estava seguro
em relai;ao aos kiye como partidos. Depois, porque há urna relat;áo
direta entre decora~ao e nome dos partidos, tal como eu obtive
no campo. É possível, entao, que a divisao fosse realmente em
dois grupos com varia9oes na decora~ao. E finalmente porque
- e esse é um ponto crítico - o modo de filiafáo náo é de pai
para f ilho e de máe para f ilha, como aparece posteriormente na
publica~ao, mas de krá-geti e pá-krá, como eu obtive no campo.
É possível, assim, que Nimuendaju tivesse confundido a tradu9áo
Apinayé de krá-geti = padrinho e tomado padrinho como se referindo a pai. De qualquer modo, nao há dúvidas quanto ao modo
de filia~ao e isso é importante no exorcismo da chamada «anomalia
Apinayé».
Mas para maiores detalhes em rela~ao a esses grupos, passemos ao estudo da amizade formalizada e/ou dos modos de
filiat;ao a essas metades.
'

. 9. A AMIZADE FORMALIZADA
Os Apinayé de ambos os sexos sao incorporados as metades
lpógnotxóine ou Krénotxóine através de um amigo formal. Esses
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amigos formais sao chamados de krá-geti quando sao homens e
krá-gedy quando sao mulheres. O termo recíproco é pá-krá. Tal
como ocorre com os nomes, urna pessoa pode ter mais de um
amigo formal e, como conseqüencia, pertencer as duas metades
citadas acima ao mesmo tempo. Tal como acontece nos casos de
dupla incorpora~ao nas n:ietades Kolti/Kolre, isso nao coloca um
problema para os Apinayé que consideram a dupla filia~ao como
boa, porque o indivíduo poderia assim escolher em que grupos
deverá participar em certos cerimoniais. De fato, a minha impressáo é a de que os Apinayé admiram e tentam sempre que
possível ampliar o número de po~sibilidades de cada indivíduo,
proporcionando a ele, deste modo, um maior campo de manobra
social. Há pessoas, porém, em ambas. as aldeias, que sao consideradas como Jpógnotxóine ou como Krénotxóine. lsso significa que
mesmo em casos de dupla filia~áo é sempre possível que um
indiyíduo Apinayé se defina como membro exclusivo de um grupo
ou de outro. Em Sao José; por exemplo, urna mulher chamada
Maria Barbosa é famosa pela sua . associa~ao aos lpógnotxóine.
E os Apinayé desta aldeia apontam o seu comportamento irregular como sendo um dos fatores fundamentais para sua escolha.
O mesmo ocorre com o Zezinho Tapklúd, de Mariazinha. Mas o
Capitao da Aldeia de Sao José pertence aos dois grupos e faz
questao de mencionar essa sua possibilidade de poder escolher.
Os amigos formais, que dao direitos de filiat;áo a essas metades, sao escolhidos logo que urna crian~a come~a a andar, embora o cerimonial de incorpora~áo só ocorra mais tarde, quando a
crian~a tem dez anos. Sao os país adotivos (pam e ná kaág) que escolhem o amigo formal do qual a crian~a recebe as marcas dé urna
das metades a que será incorporado. u Segundo a regra, o krá-geti
da crian~a será um filho de um krá-geti do seu pai adotivo. E, no
caso feminino, a krá-gedy será a filha da krá-gedy de sua mae adotiva. Há, deste modo, urna continuidade formal entre a incorpora~ao
neste par de metades, e as liga~oes entre um homem ( ou urna mulher) e seu pá-krá e o filho deste hornero e seu pá-krá. A conseqüencia disso é que há sempre .um mínimo de duas linhas. Urna constituida de um homem e seu filho, transmitirido a urna outra linha,
14. t significativo, por exemplo, que Nlmuendaju lntroduz a discussio da amizade
formalizada quando ele está descrevendo o sistema dos "kiyé" Apinayé. Por outro
lado, a um dado momento, dlz Nimuendaju, talando de um cerimonial · de am lzade
formalizada : "Depols Vanmengri entregou sua 'pinta' a Ngrebá' í, renunciando com
isto ao uso pessoal dele" ( 1956: 31) . lsso mostra como o amigo formal passa para
o seu pá-krll a marca do seu grupo cerimonial. Finalmente, uma redu~lio do caso
descrito por Nimuendaju revela um padrlio muito próximo daquele que acabamos
de descrever llnhas atrás quando talamos da regra de lransniisslo dos amigos
formals (cf. 1956: 28, 29, 3J).
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também constituída de um homem e seu filho, direitos de pertencer a um grupo cerimonial quando as duas linhas entram em
contato por meio dos la~os de amizade formalizada. Numa das
linhas ternos sempre krá-geti; na outra, os pá-krá. Há assim urna
enfase muito nítida nas rela~oes máe-filha e pai-filho e urna focaliza~ao em «linhas» que, formalmente, correm paralelamente. Mas
é preciso acentuar que as rela\ües sao entre pais e filhos adotivos
e que essas «linhas» nao operam como corpora~oes. Ao contrário,
o grupo é formado justamente por duas pessoas que se acham
em linhas diferentes, e ele só opera como grupo residualmente,
em ocasioes cerimoniais.
Num diagrama:

!(.

'

lpéignotxóine

1

l ,¿_~

------:?>

pá-kra

\

1
1

Krénotxóine

l
krá-geti

No diagrama acima as linhas pontilhadas representam as rela~oes
entre pai e filho_ adotivo. De um lado ternos urna clinha> de
krá-geti e, do outro, urna «linha» de pá-krá. Os dois primeiros
pertencem a metade Ipognotxóine, os segundos a metade Krénotxóine .. Agora, é possível ver por que sempre usamos o termo
«Iinhas:. com certa suspeita. Pois o diagrama tem o mérito de
tornar claro que, na incorpora~ao a essas metades, há urna enfase nos amigos formais, mas urna separa\ao das rela~oes entre
pais e filhos adotivos, cortadas pela incorpora<;áo nos grupos
cerimoniais. Assim, as rela<;oes pai-filho adotivo ficam segregadas
em benefício de outra rela<;ao social.
Criani;as muito novas nao recebem amigos formais porque
«ainda nao entendem a importancia da relat;áo». E urna vez que
a pessoa recebeu um krá-geti, ela só se refere aquela pessoa usando
o termo apropriado. Além disso, os pá-krá chamam os filhos ·do
krá-geti de mebó-krá-re (onde mebó = coisa, bicho; krá-re =
filho) ou de mebó-re e é chamado por eles do mesmo modo. A

f ilha do krá-geti ( ou do pá-krá) é chamada de ipró-ti (onde

=

=

ipró
esposa, ti
aumentativo). Mas o uso deste termo antes
de indicar urna terminología sintomática de prescrii;áo matrimonial
(como pensei inicialmente), é usado para marcar a separa\áo destas posi\oes. Pois se o .termo ipró pode ser traduzido corretamente
como «esposa», o termo ipró-ti aplicado a urna mo~a ou menina
tem a conotai;ao de que o homem que assim a chama vai violentá-la, em vez de casar-se com ela. Fiz essa experiencia várias
vezes com as meninas da aldeia de Sao José e o resultado era
o medo e choro das crian\as assim chamadas por mim. U ma
outra ~ossibilidade, que vem refor~ar a interpretat;áo aqui ·desenvolv1da, é chamar os filhos do krá-geti de ikamde-re ( =
assassino,. criminoso. Onde kande --: «aquele que mata») e ser
chamado por eles do mesmo modo. Essa possibilidade de mudar
os termos de rela\óes é apontada pelos informantes como um
mecanismo destinado a manter pá-krá e krá-geti separados.
Essas rela~oes, portanto, provocam urna distor~ao nos la\os gene~lógicos e s?ciais (tal como ocorre no caso dos nomes) antenormente existentes entre as pessoas que assim ficam relacionadas. Voltaremos a esse importante ponto no próximo capítulo.
Os Apinayé traduzem essas rela9oes como «padrinho/ madrinha» . e «afilhado», revelando assim urna grande capacidade
de observa~ao dos costumes brasileiros regionais. Pois tanto numa
sociedade quanto na outra, pessoas assim relacionadas devem
se tratar com todo o respeito e evitar referencia a certos tópicos,
especialmente aqueles relacionados ao sexo. Entre os Apinayé,
as rel~~oes se caracterizam como sendo evitativas, onde urna pessoa nao pode falar com a outra a nao ser em ocasioes específicas.
Nao devem se olhar nos olhos, nem devem discutir. Úm pá-krá
tem que obedecer ao seu krá-geti e fazer-lhe as vontades. E
basta que um krá-geti se interponha no caminho do pá-krá para
ele parar ou mudar de dire~áo.. Casamento entre eles é estritamente proibido, bem como que eles tenham rela~oes sexuais.
Por outro lado, o ideal é que eles nao estejam relacionados de
perto; o que por certo militaría contra a cerimonia que é prescrita para a relai;ao. Assim, quando os Apinayé falam dos seus
krá-geti, eles invariavelmente apontam o outro lado da aldeia
(vide figura: 11 ) . Por outro lado, tal como acontece na sociedade
brasileira, os krá-geti sao sempre mais velhos pelo menos dez
anos que o seu pá-krá, o que marca ainda mais -o respeito e a
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evita9ao que deve existir entre eles. Tudo indica que essas rela9oes marcam, como no compadrio brasileiro ( cf. Cascudo, 1962:
227; Mintz e W olf, 1950), a delega9ao de poderes sobre a crian9a
para urna pessoa situada fora do alcance imediato e di reto da família nuclear onde ela nasceu. A transmissao desses direitos sobre
a crian9a é feita num ato formal onde se trocam bolos de carne
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FIG. 11 .- Relafóes de amizade forf1!-alizada (krá-geti/ pá-kra)
na aldeza de Sao José ( 19Dl). O diagrama náo pretende ser
exaustivo de tod_as as relar~es, mas pretende revelar que,
realmente, a amizade formalizada corta os grupos residenciais. diametralmente, unindo as casas opostas do circulo da
aldeta. Como se observa, sáo raros os casos de amizade
formalizada entre casas vizinhas tal como é o caso das
r~laróes entre as casas C e D 'e Q e O. As letras deste
dtagrama corre~pondem ,as . mesmas_ letras do diagrama 3
(p. 62). Este diagrama e czrcular szmplesmente para facilitar
o desenho <J.as flechas, correspondentes as relaróes de amiz ade formalizadas entre os membros de casa residencia. Quando as flechas apontam numa só direcáo, é que as relaróes
sáo de krá-geti para pá-krá. Quando etas apontam em ambas
as direróes é que houve reciprocidade isto é um outro membro
daquela residencia tornou-se krá-geti' de urna crianra da casa
oposta que primeiro recebeu a relacáo.
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pelos enfeites preparados pelo krii.-geti e que o identificam com
a crian~a social e cerimonialmente. Nas palavras de um dos meus
informantes : «Quando eu tenho um i-krá para o qual eu fui procurar nomes, eu vou e digo para um dos filhos do meu krii.-geti
para ele fazer enfeites .para o menino. Assim que o enfeite fica
pronto, eu f a~o um bolo ~e carne com os paren tes e dou ao filho
do meu krii.-geti que passa a ser krii.-geti do meu filho».·
Durante essa passagem de direitos, os pais verdadeiros do
menino devem ficar separados, deixando que todo o ritual corra
por conta dos pais adotivos. A troca de enfeites por bolo de mandioca com carne expressa, assim, a passagem desses direitos de
urna área doméstica para urna área jurídica (dos pais adotivos)
e finalmente para urna área pública, relacionada com as fronteiras
da parentela bilateral (dos amigos formais). Assim, o · bolo de
carne dado pelos representantes da crian~a é feito de mandioca
e carne de ca9a, indicativo . ~e algo que serve para a manuten9áo
física e que é sempre associado a casa e as mulheres - o que
mostra a liga9ao da crianc;a com o domínio privado da sociedade
Apinayé. ~or o.utro lado, o branco da mandioca junto com o
vermell:to da carne é urna combina9ao que lembra a fornla9áo do
próprio corpo físico da crian9a, .feito - como vimos ·nq Cap. 11
- de esperma e sangue materno. Assim, o bolo de carne simboliza, de um lado, o que é essencial na área doméstica e, de
outro, as associac;oes entre homem e mulher, o primeiro contribuindo com a cac;a, o segundo com a mandioca. Os enfeites trocados pelo bolo de carne com mandioca, ao contrário, expressam
a esfera pública e cerimonial da vida Apinayé. Pois os enfeites
independem de rela9oes de sangue e só sao confeccionados em
ocasioes formais. Num certo sentido, isso expressa urna troca
de energía física por experiencia e sociabilidade, troca que caracteriza os ritos de inicia9ao e o mito que lhe serve de texto,
a história de Kenkutá e Akréti (cf. Nimuendaju, 1956: 128 ss.) ,
quando dois jovens irmáos trocam com seus velhos avós sua
forc;a física por experiencia social, podendo assim matar o Gaviáo gigante que havia detruído sua aldeia. O que se passa entre
krii.-geti/pá-krá é pois coerente com a posic;áo social de cada
«amigo» em relac;ao a sociedade Apinayé.
Além disso, urna série de obrigac;oes sociais liga as pessoas
assim relacionadas:
143

.

.

.

a) Ós krií-geti fazem enfeites elaborados, compostos de sete
pe~as, para os seus pá-krií durante os rituais de inicia~áo (cf.

expressa a entrada do menor numa área onde sua aparencia física
deve ser controlada e conformada a certas regras sociais. O corte
de cabel os denota, pois, o controle do grupo sobre o indivíduo (cf.
Leacti, 1958). No come~o da puberdade, os pá-krií recebem outros
enfeites adequados para a ocasiáo. No caso de eles serem homens,
recebem os seus segundos enfeites durante os rituais de inicia~áo.
Mas quando sao do sexo feminino, o equivalente é o recebimento
dos enfeites depois do casamento. Em geral, isso coincide com a
primeira menstrua~ao, indicativa para os Apinayé de que a ' mo~a
teve rela~oes sexuais (vide Cap. 11). A mo~a fica, entáo, com
duas alternativas. Ou ela escolhe um marido e casa-se, denunciando um dos seus amantes que é pressionado e finalmente pode
casar-se com ela. Ou ela se torna urna rapariga pública ou mo~a
de pátio ( me-kuprú), colocando assim a disposi~áo da sociedade
os seus favores sexuais. lsso se faz com um ritual onde o krá-geti
da mo~a prepara os novos enfeites e a escolta formalmente até
o pátio da aldeia. Lá, ela é apresentada formalmente a sociedade.
Depois de alguns dias, a mo~a recebe presentes de todos os
homens que com ela tiveram rela~oes sexuais. Para sua prote~áo,
dois homens sao designados como seus guardioes. Eles nao precisam ser parentes e tem o título de krií-tum das me-kuprú~ Na
aldeia de Sao José havia, em 1967, pelo menos tres me-kuprú. O
processo de incorpora~áo no papel de me-kuprú para as mulheres
é entáo equivalente aos enfeites que os homens recebem dos seus
krií-geti nos rituais de inicia~áo, quando, do mesmo modo, estáo
mudando suas posi\oes no sistema. Em ambos os casos, nao custa
repetir, colocam-se pessoas diretamente em contato com a parte
pública da comunidade, orientando o seu comportamento para dentro do sistema.
'
e) Os krií-geti/pá-krií estáo na obriga\ao de fazerem enterros e enfeítarem-se uns aos outros no caso da morte de um
deles. Assim, quando alguém morre, os seus parentes próximos
( membros da mesma família nuclear e da mesma residencia)
náo cuidam de enfeitar nem de enterrar o defunto. Naquela ocasiao
eles estáo dando demonstra~oes de sua dor. Do mesmo modo,
é obriga~áo dos krií-geti ( ou dos pá-krií), conforme o caso, consolarem ou mesmo admoestarem os parentes próximos do morto

que estáo inconsoláveis. Para isso eles Iembram a essas pessoas
que elas tem outros filhos e irmáos e que devem pensar nos vivos
e nao mais naquele que já morreu. Com isso, eles controlam
certas demonstra~oes de dor e pesar que tendem a ser anti-sociais,
como parece ser típico entre os Apinayé ( cf. Nimuendaju, t 956 :
115). Do mesmo modo, sao os krá-geti que fazem terminar o
luto, cumprindo urna fun~áo estruturalmente identica a ·que mencionei linhas atrás.
d) Nas inicia~oes, os rapazes ganham novos krií-geti, escolhidos pelos seus país adotivos. E na mesma ocasiao adquirem
um amigo formal (krií-djúa) esc-0lhido dentre os membros da
sua classe de idade. As rela~oes com esses krií-djúa sao simétri~as e náo há trocas de enfeites. Mas os novos krií-geti ficam
na obriga~áo de fazer novos enfeites, seis pe~as que sao confeccionadas após o convite formal dos novi~os, feito quando eles entregam a cada futuro amigo formal cilindros feítos de aroeira.
Creio que esses cilindros de aroeira ( madeira extraordinariamente
dura e resistente) representam nao só a durabilidade ideal das
rela~oes entre krií-geti/ pá-krií, como também a virilidade dos «peb» ,
prontos agora para o casamento e o controle da sua vida sexual.
Mas antes de continuar com essa lista de obriga~oes entre amigos
formais, é preciso entrar em detalhes com rela~ao aos enfeites.
Pois, mais urna vez, eles indicam urna · divisao em dois e nao
em quatro grupos, como quer Nimuendaju. Vejamos as decora<;oes:
O primeiro é um cordáo para se usar na testa. Atrás dele
existem franjas que váo até as costas do portador. Aí se amarram penas de arara mais curtas ou mais compridas, «segundo o
kiye do portador» ( cf. Nimuendaju, 1956: 41). Os enfeites nQ2,
3, 4 e 5 nada tem que possam apontar sinais diacríticos indicativos
de grupos diferentes. No enfeite nQ 6, que é um par de ligas
para os tornozelos, existem pingentes de penas de arara ou
cascos de veado, «conforme o kiye» ( 1956: 41). Há, pois, do is
enfeites usados segundo os «kiye». Mas o que se observa nestes
enfeites é urna distin~ao binária e nao quaternária, que seri~ o
normal, caso houvesse realmente quatro grupos. Assim, o primeiro enfeite é plenamente coerente com as marcas distintivas dos
lpognotxóine/ Krénotxóine: penas de arara curtas ou compridas,
como vimos linhas atrás. E os últimos enfeites opoem cascos de
veado e penas de arara. Ora, as araras sao animais totalmente
humanizados na classifica~áo de animais Apinayé. Sáo estas aves
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Nimuendaju, 1956: 41).

'

b) Eles cortam os cabelos das crian~as, um outro ato que

\

que fornecem penas para os homens. Pode-se ~izer, entáo, ..que
há urna associa<;áo de arara com centro da aldeaa e, consequentemente, com os Jpognotxóine. Ao passo que ?s ~ascos de ~eado
seriam . associados com o mato e com a pertfena da alde1a :-K rénotxóine. O contraste das decorac;óes é binária e ~ó pode~aa
distinguir dois grupos e nao quatro, como descreve N1muenda1u.

krá-geti/ pá-krá, pois isso tem conseqüencias físicas automáticas
e incontroláveis (veja Cap. 11).

h) Finalmente, na festa final dos «peb», a varri<;ao dos caminhos radiais da aldeia ( caminhos onde passam os «peb» na sua
volta reintegrativa ao sistema social) é feita pelos krá-geti. O
mesmo, aliás, ocorre entre os Canela ( cf. Nimuendaju, 1946:
103).

e) Além disso, os krá-geti fazem também os cacete~ para
os «peb'> na segunda fase das inicia<;óes, no final da reclusao dos
novi~os. Para .isso, há outra vez urna traca entre pr?dutos de
ro~a ( colhidos pelo krá-geti) e produtos de ca~a ( traz1dos pelos
«peb»-pákrá), revelando a complementaridade das. rela~óe~. Os
«peb» também recebem dos seus amigos formai~ cav1lhas aunculares, cordáo para o cabelo e varas de pau de le1te de um metro de
comprimento por um dedo de grossura,. pintadas co~ ~r:uc~ ( c!;
Nimuendaju, 1956: 41), isso na primeara fase das 1n1c1ar;oes.

10. A ESTRUTURA DA AMIZADE FORMALIZADA
U ma vez descrita a série de obriga<;oes que unem e dao conteúdo
as rela9oes entre amigos formais, resta procurar saber se e-xiste
algum denominador comum entre elas. Isso é equivalente a descobrir a estrutura dessas rela9oes, isto é, os seus elementos invariantes.
Os Apinayé modernos~ nao mais mencionam as obriga9oes
dos krá-geti nos cerimoniais de inicia9ao. Isso porque as classes
de idade nao existem mais como grupos e esses festivais estao
caindo no esquecimento. Entretanto, todos os Apinayé com quem
discutí o assunto mencionam as obriga\oes dos krá-geti em rela<;ao aos funerais, e, especialmente, a sua a\áo como elementos
capazes de impedir a saída da aldeia de algum homem ou mulher
decidido a romper as suas rela\oes com a sua comunidade. Por
outro lado, os Apinayé sempre mencionam o perigo que existe
quando alguém fica com raiva de um krá-geti. Juntando essas
observa\óes com as de Nimuendaju, como fizemos linhas atrás,
notam-se alguns elementos constantes:

/·) Sao os krá-geti que ficam perto dos meninos quand~
suas partes genitais sao examinadas por um precepto:. Is~o e
feíto para que eles possam controlar sua vergonha e nao fu1am,
deixando que o exame formal decorra num clima. de. ~ontida tranqüilidade. Muitas vezes, quando se descobrem 1?d1c1os de masturbac;aq, as crianr;as sao espancadas e seu amigo formal também , se submete ao castigo (cf. Nimuendaju, 1956: 59). Os
krá-geti sao, pois, figuras importantes num rito qu~ visa inibir
atividades sexuais que nada tenham a ver com a soc1edade. Eles
servem para ajudar a canalizar;ao da atividade sexual para dentro
do sistema, isto é, para o casamento.
g) Quando se faz urna queixa a um krá-geti, ele fica na obriga<;áo de defender o seu pá-krá. Daí sua ar;áo crucial em ~asos ~e
conflitos muito sérios. Por exemplo, se um homem qu1ser sa1r
da aldeia, o seu krá-geti, como último recurso, tenta impedir que
isso aconte<;a. Do mesmo modo, nao pode haver raiva entre
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15. Esses cacetes mencionados acima sáo recebldos na segunda fase das inicla~6~s
(Peb-kmrendy). A descri~áo de Nimuendaju é multo parecida com a de Maybury-Lew1s
para os cacetes dos Xavante, que possuem (como acontece com os Aplnayé), urna
forma e um simbolismo tipicamente fálico. Em ambos os casos, como indica MayburyéLewls (cf. Maybury-Lewis, 1967:242) para os Xavante, este componente fálico .
um dos temas básicos da inicfa<;lo. Asslm, os cacetes dos Aplnayé tém duas pontas.
urna parecida com a ponta do pénis e outra decorada com penas de arara que
pode sugerir, como acontece com os Xavante, o ~u~lo papel da sexualldade: agressivldade e criatlvidade relacionada ao grupo domestico e ao casamento. O controle
do sexo, representado 'por cacetes feitos e <loados pelos krá-geti, é bem um ato que
simboliza como os amigos formais canallzam pessoas e certo tipo de energla para
dentro da socledade.
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1. Os krá-geti estáo sempre ocupados na elaborar;ao de enfeites. Sua marca de identifica\áo social com seus amigos é dada
por decora\óes.
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2. Os krá-geti sao fundamentais quando alguém se acha
em situa9óes criticamente _marginais. Sao eles que devem intervir
quando um Apinayé decide abandonar a aldeia, quandó alguém
está morto, quando eles se encontram nos ritos de inicia\ao, passando por um estágio liminal e perigoso. Sao os amigos formais
que se encarregam de preparar as suas 'Clecora\óes, justamente
nas fases finais e reintegrativas na sociedade <lestes rituais. Na
primeira fase desses rituais de passagem, os . krá-.geti preparam
os segundos enfeites (que forarrt detalhadamente descritos linhas
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atrás, cf. Nimuendaju, 1956: 41 )_. E na festa final <leste mesmo
rito sao os krá-geti que atiram aos pés· dos rapazes os produtos de roc;a por eles colhidos, numa manifestac;ao característica dos /pognotxóine. Essa devoluc;ao de produtos de roc;a
(bananas, batatas, amendoins) pode muito b~m rep~esentar um
ato que afirme e confirme a separac;áo dos «peb»-kaag da esfera
agrícola e doméstica da sociedade. A mensagem é a de que eles
agora sao pessoas prontas para serem cac;adores e entrarem numa
área masculina ( cf. Nimuendaju, 1956: 43).
Na segunda fase das iniciac;oes, sao também os krá-geti
que preparam cacetes para os «peb». Isso ocorre justamente antes
da festa final. Ora, o conjunto dos enfeites preparados pelos
.krá-geti nesta fase é indicativo da passagem dos ini~iandos para
a classe dos homens em idade de casamento, fase final da 1ntegrac;ao de um homem Apinayé na estrutura da sociedade. Nesta
n1esma ocasiao seus cabelos sao cortados e cavilhas sao colocadas nas suas orelhas. É bem possível que o furo das orelhas e a introduc;ao de cavilhas nesta parte do corpo seja a expressáo de
intercurso sexual, tal como ocorre entre os Xavante ( cf. Maybury-Lewis, 1967: 248). Isso porque a orelha entre os Apinayé
é considerada como «órgáo» essencialmente social, pois é ela que
mundo exterior com o indivíd~o. Quando um ~pin~yé
liga
revela um tipo de comportamento considerado como anh-soc1al,
ele é chamado de ambii-kró ( = orelha podre). O realce <leste
órgao num ato que é simbólico do «penis perfur~ndo a .v~gina»
indica o controle e o grau de alerta para as co1sas soc1a1s que
todo o «peb» deve doravante possuir. Além disso, ~ semp!e um
krá-geti ·quem fica por perto do rapaz nas .o~erac;oes ma1s dolorosas, como as de examinar as partes gen1ta1s e a de furar a
orelha e o lábio inferior.
Éstruturalmente, entao, as relac;oes entre amigos formais indicam urna conexao entre urna posü;ao que está dentro do sistema
e urna outra que está /ora dele. A conexáo, como conseqüencia,
tem urna série de elementos que seriam indicativos disto. Primeiro,
o fato de os indivíduos serem de idades diferentes; segundo, o
fato de existir entre eles urna hierarquizac;áo de comportamento,
_hierarquizac;ao que se expressa nítidamente no componente de
evitac;ao que marca as relac;oes krá-geti/ pá-krá. A amizade formalizada, portan to, tem um componente hierárquico ( ou concentrico) que é parte e parcela de sua estrutura, como se todo o
indivíduo tivesse urna relac;ao dentro do sistema que seria o seu
último ero social. Urna vez rompido esse elo, ele estaría totalmente
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fora da sociedade. Daí a obrigac;ao básica e crucial de os amigos
formais de enterrarem-se mutuamente, colocando o corpo numa
categoría apropriada, a de morto. E fazendo desaparecer a ambigüidade de um corpo sem vida que ainda tem algo de social.
Finalmente, as relac;oes de amizade formalizada sáo ativadas quando um dos parceiros se acha numa situac;áo crítica em termos de
suas relac;oes com a comunidade: quando ele morre e precisa ser
segregado da sociedade, quando ele deseja sair da aldeia, quando
-ele precisa ser sustentado porque está sofrendo dor física (como
ocorre nas iniciac;oes ), e quando ele precisa ser reincorporado ao
sistema porque estava fora .dele por algum tempo (como acontece
nos ritos de passagem e quando o indivíduo está de luto) .
Terminemos esse capítulo comparando os nomes e as metades
Kolti/Kolre com a amizade formalizada e as metades lpogno-

txóine/ Krénotxóine.
.
11. CONCLUSOES: A IDEOLOGIA DOS
GRUPOS CERIMONIAIS
~

Urna compara¡;áo entre as rela~oes de nomes e as de amizade
formalizada indica:
Nomina~io

Amizade Formalizada

Estabelecida com os nomes.

Estabelecida com decorac;óes.

Prescritiva em termos do sistema
de relac;óes: quem dá o nome é
· · ; sempre ·urna pessoa situada na
categoría geti ou tui.

Náo prescritiva em termos do sistema de relac;óes.
O amigo formal, ao contrário, deve
ser urna pessoa situada fora da
parentela.

, , ldade náo é um requisito funda.. . Idade é crucial.
. . ., mental.

·'
~

.

·T em um aspecto de «joking» que
indica urna relac;áo de incorporac;áo e identificac;áo entre nominador / nominado.

T em um aspecto de evitac;áo que
indica urna separac;áo entre amigos formais.

Dá direitos de incorporac;áo a
grupos concebidos como simétricos.

Dá direitos de incorporac;áo a ·gru-

«místico>~

Tem um aspecto místico: um pákrá
nao pode ficar com raiva do seu
krá-geti porque isso traz doenc;a física.

Náo tem nenhum aspecto
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pos concebidos como assimétricos.

Liga a área doméstica com a área·
pública.

\

.

Liga urna área marginal-coma área
pública (normal) da socied_ade.

Como se observa, nomes e amizade formalizada sáo institu_i~oes
semelhantes entre os Apinayé. Em ambos os casos tem-se o me~mo
resultado estrutural, qual seja: o relacionamento de um indivíduo
com um outro, situado numa área diferente do sistema social.
Mas enquanto a nomina~áo ainda se situa nos limites teóricos
da parentela bilateral, o amigo formal fica teoricamente situado
fora dela. Por outro lado, num caso a identifica~áo social é
perfeita: o nominador transmite a crian~a papéis cerimoniais e
um nome que é parte intrínseca de sua própria pessoa ou per~
sonalidade social (Radcliffe-Brown, 1952: 193 [ 1973: Cap. X]) .
Já no caso da amizade formalizada, transmitem-se enfeites, .m arcas externas da personalidade social. Por outro lado, os nomes
- como partes de posi~oes definidas do sistema de parentesco
- tendem a ser mecanismos de reativa~áo, la~os entre residencias
de algum modo relacionadas; ao passo que os la'ros de amizade
formalizada - nada tendo a ver com o parentesco - tende a
reativar lac;os entre casas opostas no círculo da aldeia, onde
difícilmente há urna relac;áo intensa entre as pessoas. A esse
aspecto das relac;5es da amizade formalizada, junta-se o seu
componente de evitac;áo (hierarquizac;áo), talvez o trac;o distintivo
mais saliente entre essas duas instituic;5es.
De fato, a evitac;áo entre amigos formais serve para dar enf ase, como colocam os Apinayé, entre os parceiros, reforc;ando
assim a eficácia dos la~os, sempre ativados quando um dos camigos» se acha numa posi.;ao desordenada em termos do sistema de
classifica~áo. De modo concomitante com esse aspecto, os amigos
formais podem ser prejudicados fisicamente se houver raiva ou
forte desentendimento entre eles. Há, portanto, o que Leach chama
de um componente místico, mais ou menos incontrolado entre
essas posi~5es, que permite inferir um aspecto de «afinidade>
entre essas relac;oes ( cf. Leach, 1961 : 22ss.). É que os amigos
formais estáo estabelecendo ligac;5es entre casas nao diretamente
relacionadas da aldeia. Assim, a direc;áo onde se encontra o amigo
formal é a mesma dire'ráO onde um Apinayé geralmente vai buscar
urna esposa. Daí certamente a relac;ao Jpognotxóine/ Krénotxóine
e grupos matrimoniais feíta pelo informante de Nimuendaju.
Do ponto de vista do sistema social Apinayé, as metades
Kolti/ Kolre e as metades Jpognotxóine/ Krénotxóine indicarn os
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dois tipos ·de dualismo que sáo utilizados como mecanismos de
classificac;ao do cosmos e das rela~oes sociais da tribo. Por outro
lado, a incorpora~áo nos dois pares de metades é feíto por pessoas situadas sempre fora da familia nuclear, através de urna
posi~ao que os Apinayé classificam como «Os pais de cria~ao:.
ou cpaís adotivos:.. Assjm, a incorpora~áo nesses grupos ceri..
moniais se faz quando se muda de enfase nas rela~oes obtidas
na familia nuclear, para as rela~oes situadas dentro do grupo
de parentes e, depois, para rela~oes situadas na aldeia como urna
totalidade. De fato, urna crian~a nasce numa casa no círculo_da
aldeia, e gradualmente vai adquirindo novas rela9oes que a colocam em contato com pessoas situadas cada vez mais longe .d a
sua casa natal. A idéia de urna passagem gradual ou processual
de urna para outra relac;ao social é marcada, bem como certos·
aspectos de cada urna dessas rela~oes. Nao é que exista urna
segrega~ao completa entre pais e filhos, o que ocorre é urna
mudan~a de enfase de relac;óes e papéis sociais.
.Logo que urna crian9a nasce, ela é corpo e sangue ainda
indiferenciados dos seus genitores. Depois ela ganha um pai e
urna máe de cria9ao e eles váo obter os seus nomes. A mudan9a
de enfase aqui é da paternidade .e maternidade biológica para urna
pate.rnidade e maternidade social.
·
. Com · a passagem dos nomes por urna pessoa situada numa
categoria fora da família nuclear, há urna liga~ao deste grupo
éom o kindred bilateral, liga'ráo que é feita através da crian~a.
Em seguida, com os amigos formais, a crian9a se relaciona a
urna outra pessoa situada completamente fora do círculo de
par~rttes. Num esquema:

it

"Parentela"

•

t\

,,
~

Familia

\

Nuclear
(~)

l b)

(a)~

,,

-

(b)

-

= npmes. Kr8-tum (gentl}/ tul·re
= amitade lormali~ada

..-

"Outros"
e/ ou

-

nio-parentes

JSJ

Devo observar que o esquema anterior pretende ser tao-:.
sornen te á expressáo de um conjunto de r:_gras sociais ( um e~:..,·
quema, no sentido preciso ~a paJa~ra) e na~ urna representa~ao
da complexa realidade social Ap1nayé. Ass1m, no esquema .ºs
domínios estáo nitidamente separados, ao passo que na prátlca
social Apinayé é muitas vezes difícil separá-Jos claramente. Além
disso, desejo chamar aten~áo para os seguintes pontos, tornados
cJ~ros no diagrama:

t

t. Que um dado Ego sempre vai buscar sua esposa na mesma categoria onde ele vai se relacionar com um «amigo formal>.
Isto é, na área ou domínio dos náo-parentes.
2. Do mesmo modo, o diagrama revela a conexáo entre
n0mes e um campo social que circunda a f amília nuclear e com
ela estabelece la'ros fundamentais através deles. O termo família
nuclear, por outro lado, deve ser entendido no seu . se.ntido
Apinayé se assim m·e posso expressar. Porque, como está 1nd1cado
no esqdema da p. 121, neste grupo estáo incluidos os. irmá~s
paralelos dos genitores do Ego, que, estrutural e term1nolog1camente, estáo a eles equacionados.
3. Finalmente, o diagrama mostra como os nominadores e
amigos formais sao mediadores entre dominios mais ou menos
bem separados e definidos da sociedade Apinayé. Uma passagem
de um desses dominios para outro implica sempre numa dramatiza~áo que tem sua expressáo nos elaborados ritos de passagem,.
típicos de todos os je.

\

Tudo indica, portanto, que o mecanismo fundamental dos
grupos cerimoniais Apinayé é um mecanismo que evita a duplica'ráo de la'ros sociais. Em outras palavras, rela~oes que sáo
importantes num domínio nao se repetem quando se passa de
um domínio a outro neste sistema social. Se os genitores sao fundamentais quando o individuo nasce, eles deixam de ser básicos
na esfera jurídica do sistema (sao os pais adotivos, como vimos.
que devem resolver disputas) ; e se os pais adotivos sao m~
diadores como arranjadores de nomes e como defensores da cnan~a nesta área, eles sao secundários quando se trata da inco~
pora~áo nos grupos cerimoniais Kolti/ Kolre, feíto pelos nominadores. O mesmo ocorre em rela~áo aos amigos formais e as
metades Jpógnotxóine/Krénotxóine.
A lógica do sistema social Apinayé é atualizada no ~u. s.istema de metades cerimoniais, obedecendo aos mesmos pnnc1p1os
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que informara as rela~oes dos grupos soc1a1s que operam no
cotidiano do sistema. Tal lógica, . como ternos visto, se funda
no. princípio da divisáo de dominios e rela~oes sociais, de modo
<a . impedir urna contaminafáo de um domínio pelo outro. Assim,
em contraste com os sistemas unilineares, onde um mesmo prin.cípio- sociológico domina. e contamina todas as áreas do sistema
social (pois tudo é tomado das rela~oes que nescem dos elos ver.ticais entre pai e fiJho ou máe e filha}, o sistema social _Apinayé
(e Timbi ra) procura de ter e inibir tal contamina~áo.
Nesta perspectiva, pode-se dizer que os Je do Norte e os Api_nayé implementara um modelo sociológico bem conhecido, desde
que A.L. Kroeber, em 1919, demonstrou como os Zuni nao poderiam ser adequadamente interpretados, caso se tom~sse como
ponto de partida que os grupos daquela sociedade seriam todos
~ongruentes entre si e operassem baseados nos mesmos princípios sociais. A revelac;áQ de Kroeber de que as sociedades
devem operar muito mais na base de la~os e domínios entre_c ortados encontrou mais tarde em A.R. Radcliffe-Brown ( 1924,
·¡.e·publicado em 1952) urna formulac;ao independente (mas identica), quando ele mostrou que algumas sociedades devem dividir os direitos sobre seus mernbros entre vários membros adultos do sistema social. Assim, a paternidade e a maternidade se¡:iam compensadas estruturalmente em sociedades unilineares pela
importancia do tio materno ou da tia paterna e, pode-se acres~entar agora, sistemas bilaterais (como o dos Timbira Ocidentais
e Apinayé) tomariam o tio materno ( ou a tia paterna) para
focalizar melhor a transmissáo de direitos sociais de urna para
dutra gerac;ao, como ocorre coin os nomes próprios entre os Je
do· Norte e com os la~os de compadrio nos sistemas Ocidentais.
Em outras palavras, em sistemas sociais unilineares, o parente
marginal ( tio materno ou tia paterna, dependendo da regra de
descendencia) seria o ponto focal para conexoes difusas; e, em
sistemas bilaterais, o tio materno ou a tia paterna (os paren tes
marginais) seriam o fulcro de conexoes mais fortemente estruturadas. Tanto num caso, quanto noutro, ternos aí um continuum
e, provavelmente, urna distribui~áo complementar. Mas o ponto
básico em Kroeber e Radcliffe-Brown permanece, pois num e
:noutro caso o sistema nao opera contaminando de modo inapelável
suas rela~oes sociais, como as teorias dos anos 50 sugeriam.
Existem graus de contamina~ao e para que as descric;oes sejam
realmente operativas é preciso procurar separá-las e distingui-las.
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Os casos africanos conhecidos parecem fornecer urna primeira
aproxima9áo desta tentativa, já que as rela~oes com os parentes
marginais segue também um principio unilinear. Tais casos indicam urna relativa contamina~ao de princípios, embora as pessoas
que os atualizam sejam diferentes. já o caso Timbira e Apinay~
revela, como vimos, urna total independencia de rela~óes e dominios, cada qual atualizandó um princípio social diferente. O.s
Je do Norte, assim, estariam muito mais próximos dos Zuni do
que dos grupos africanos.
Essas considera~oes teóricás, nascidas da reflexao sobre o
sistema Apinayé, indicam a possibilidade de rever os famosos
e complexos casos de descendencia dupla, especialmente aqueles
encontrados no continente africano (cf. Forde, 1950). De fato, é
possível que sociedades com dupla descend~ncia sejam apenas
ilustra~oes de um mesmo principio unilinear aplicado por pessoas
diferentes. As pessoas que transmitem direitos sao diferentes, mas
a lógica do sistema é a mesma.
Além disso, pode-se acrescentar - agora com apoio nas
brilhantes hipóteses de Víctor Turner ( 1969 [ 1974]) - que todos
os sistemas sociais permitem leituras múltiplas de sua realidade
sociológica, devendo ser raras as socie.dades fundadas em pri~
cípios rígidos. Realmente, mesmo em sistemas com descenden~1a
unilinear como é o caso dos Tallensi - reinterpretados por Turner - d tio materno desempenha o papel de um operador difuso
no sistema, permitindo urna integra~ao de linhagens por meio_ d~
lai;os intermediários fornecidos pela mae e nao mais pelo pat.
O mesmo, diga-se de passagem, ocorre entre os je onde,
~ntre os Xavante, os nomes próprios criam conexoes difusas e
pessoais entre tio materno e filho da irma, isto é, elos de solidariedade de tipo comunitário ( ou de communitas, para usarmos
a expressáo de Víctor Turner) ; ao passo que, entre os Timbira
e os Apinayé, os nomes próprios classificam e servem com~ instrumentos estruturais e jurídicos, sendo as rela9oes entre gen1tores
e filhos el os puramente individualizantes ( ou de communitas).
Tais argumentos seráo retomados na parte final deste livro.
Agora é suficiente mencionar que, entre os Apinayé, a ideologia
dos grupos cerimoniais parece apontar a dire~ao de urna lógica
de divisoes entre domínios, rela~oes e princípios sociais, de modo
plenamente coerente com a lógica já indicada para os seus grupos
sociais cotidianos.
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Rela~oes

DOJS CAPÍTULOS ANTERIORES VIMOS COMO

o

SISTEMA SOC~AL

Apinayé está dividido em dois dominios cruciais, correspondendo
um deles aos grupos que operam cotidianamente; outro ,que conduz ao estudo dos grupos cerimoniais. Observamos também como
eram dassificadas as rela~oes sociais fundamentais de cada um
desses domínios, mostrando como elas estáo em contraste ao
longo de urna série de dimensoes críticas. O objetivo desses capítulos, porém, foi o de trazer a luz alguns dos principios básicos da morfología social Apinayé, tomando como ponto central
da análise o estudo de grupos e ideologias e nao as rela9oes
socia is.
Agora existem suficientes informa~oes sobre esses grupos
para que se passe ao estudo detalhado do seu sistema de rela~oes. A pergunta, entáo, nao é mais como a sociedade Apinayé
está dividida em termos de grupos sociais, mas como esses grupos
se relacionam entre si e quais sao as suas interliga~oes. Essa
pergunta é equivalente a tentativa de descobrir como urna sociedade faz sentido de todas as suas divisoes e como essas divisoes
sao conceitualizadas pelos seus membros.
Focalizar esta área é focalizar o sistema de relar.óes de urna
sociedade. Isto é, o conjunto de termos utilizados pelos membros
de urna sociedade para classificar suas rela96es sociais. Toda sociédade utiliza um código ou urna linguagem para definir suas
divisoes internas, para d~r enfase as rela9oes sociais obtidas
através dos seus grupos mais importantes e para traduzir o .seu
sistema de papéis sociais de urna maneira geral. Nesta perspectiva, os seu sistema de rela~oes é um código que só pode ser
decodificado quando a ele o antropólogo, sobrepoe divisoes internas e tenta descobrir como estas divisoes estao interligadas.
Na nossa sociedade, por exemplo, as express9es «X é meu
amigo», ou «Y é meu patráo», ou «Z é meu confessor>, denotam
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tres termos de relac;oes, tres relac;óes sociais específicas e, ainda,.
tres domínios críticos do sistema, a saber: o dominio da família,.
o do trabalho e o da religiáo.
U m estudo do sistema de relac;óes da nossa sociedade teria
que considerar os termos e seus usos em cada contexto ( ou dominio) e isto seria claramente equivalente as divisoes internas
do nosso sistema social. De fato, cada um dos termos remete a
certos dominios específicos, fazendo parte da sua área, já que
cada dominio de um sistema social possui náo só urna nomenclatura, como também ideologias e objetos específicos.
A primeira tarefa do pesquisador seria a de localizar cada
termo como parte de um dominio e, depois, procurar saber quais
os termos que serviriam como elementos de relacionamento entre
esses dominios. Vale dizer que termos de relac;oes teriam os atributos de transcender o seu dominio específico e servir para definir relac;oes sociais de maneira paradigmática ou metafórica. .
Sabemos que na nossa sociedade tal emprego metafórico é
comum. E por isso as expressoes «Deus é nosso pai» e «Meu
patráo é um amigo táo sincero que parece um irmáo» tem sentido em muitos contextos. Realmente, no caso da segunda expressáo, o informante primeiro indicou urna reduc;áo da relac;áo
entre ele e seu patráo como amigos, isto é, como pessoas que
em muitos contextos tem relac;oes simétricas; depois, ele indicou
urna reduc;áo ainda maior onde patráo
amigo = irmáo. Se
urna investigac;áo posterior demonstrasse que o papel de patráo
é concebido como sendo o de um «irmáo mais velho», poder-se-ia
concluir que os tennos patráo e irmáo seriam mediadores de
esferas sociais autónomas e, muitas vezes, contraditórias. Tais
termos seriam, além de demarcadores de posic;oes sociais, categorías inteligíveis em func;áo da morfología daquela sociedade.
Nesta perspectiva, seria inútil tentar reduzir «patráo» a cirmáo» como sendo o seu significado primário; do mesmo modo
que seria supérfluo reduzir «irmáo» a «patráo>. O probleméJ é
indicar e descobrir que esses dois termos de relac;áo estáo em
oposic;áo num certo contexto, mas que ambos servem para expressar urna Jigac;áo entre as esferas da familia e do trabalho.
Assim, pode-se descobrir como certos termos adquirem func;0es
metafóricas e, com isso, podem permitir leituras específicas de
um mesmo sistema, como ocorre na equac;áo hipotética entre irmáo
patráo do exemplo discutido acima.
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a) a deseo berta de qúe certos termos sáo sempre utilizados
para membros de um domínio (a linhagem do Ego).
b) a descoberta que outros termos sao sempre utilizados para
os membros de um outro dominio (as linhagens relacionadas a
Jinhagem do Ego).
e) a conclusáo crucial que a ligar;áo entre esses dominios
é realizada por meio de certos individuos intermediários. No
caso dos sistemas Crow, o irmáo da máe que sai da nossa linhagem, mas é ainda membro dela. No caso dos sistemas Ornaba
pelo irmá? do pai que, do mesmo modo, deixa nossa linhage~
mas continua a pertencer a ela ( cf. Radcliffe-Brown, I 952:
Cap. 111 (1973]).

=

\

_ Porque, se a equac;áo «Deus nos governa» é correta, a equac;ao oposta «O Governo é nosso Deus» indica urna anomalía de
um sistema político; do mesmo modo que o uso das expressóes
«Deus é nosso Pai» e o inverso «Ü Pai é nosso Deus:. serviría
para a descoberta de um sistema de autoridade familiar anómalo
ou desviante. Existem, entáo, conexoes gramaticais e conexóes
nao-gramaticais, problemáticas, indicativas de fun~oes metafóricas
e conectivas expressivas de relac;oes especiais entre certos dominios
de um dado sistema. Seria assim que conjuntos de termos específicos se transformarjam em categorías sociológicas. *
Tudo indica que o estudo de sistemas de rela~oes é urna
tentativa de revelar precisamente o que indicamos acima. Assim,
pode-se dizer que a explicac;áo de Radcliffe-Brown para os sistemas chamados Crow-Omaha pode ser traduzida do , seguinte
modo:

\

l

. . O problema com Radcliffe-Brown é que ele nao foi suf1c1entemente explícito em relac;áo a essas «posic;oes conectivas»
entr.e domíni~s e resolveu utilizar e reificar um conceito (o de
«un1dade de hnhagem») para qualificar estes tipos de sistemas de
parentesco e suas relac;oes! Com isso ele conseguiu produzir nao
só urna explica~ao circular (linhagens = sistemas Crow-Omaha
Sistemas Crow-Omaha = linhagens), como também perder d~
vista algumas diferenc;as fundamentais entre sistemas de relac;oes
onde o principio de gera<;áo nao é levado· en1 considerar;ao (et.
Lounsbury, J964).
• V~ja-se Ward Ooodeno_ugh (1965) para a no~ao de identidades ~ocials gramatlcais
que obv1ammente tém rela~oes com o que estamos colocando.
·
•
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·Do mesmo modo que na nossa sociedade os termos de rela<;5es ~camarada», «amigo», «irmáo», «esposa», «máe», «Chefe>,
etc. sao passíveis de compreensao quando se v.e~ifica que cada um
desses termos é um elemento que marca dom1n1os e alguns deles
conex5es entre domínios, entre os Apinayé, o uso de certos
termos pode ser visto do mesmo modo. De fato, pode-se. dizer
que cada dominio de um sistema social, qu~lquer que se1a ele,
possui um sistema de relac;oes e que esse sistema só pode ser
decodificado quando se leva em considerac;ao dois fatores fundamentais: (a) o estudo do dominio em si mesmo e (b) o estudo
do dominio e do termo a ele correspondente em relac;ao aos outros.
Assim, a terminología usada, por exemplo, no Exército pertence
a um domínio específico da nossa sociedade, mas ele tein um
referente institucional, que é dado pelo sistema de valores e de
relac;oes sociais contidos naquela esfera da vida social. Isso nao
significa que a terminologia de relac;oes _militar fique tot~lmente
divorciada dos outros sistemas de relac;oes da nossa soc1edade,
como outros sistemas nao ficam, mutatis mutandis, isolados dela.
É sempre possível dizer: «Meu pai dirige a nossa casa como um
capiÍao», do mesmo modo que é possível dizer: «Meu ...capit~o
nos comanda como um pai». De fato urna vez que se tem do1s
sistemas de termos correndo paralelamente numa mesma sociedade, a passagem de um para outro é possível e. d_eve ser investigado. Há, assim, equivalencia de termos e de pos1c;oes cobertas
pelos termos, mas isso nao legitima a atribui~áo de valores de
um sistema no outro, tomado como secundário ou como urna
«extensáo» do primeiro.
O fundamental neste tipo de análise é descobrir as transforma~5es e as permutac;óes das dimensoes vigentes em cada sistema
quando se passa de um a outro dominio. Isso pode revelar a
existencia de um código que contamina todos os sistemas de
relac;ao e classificac;ao daquela sociedade, mas pode também revelar algumas diferenc;as fundamentais entre esses diferentes sistemas.
No caso dos Apinayé, e das outras sociedades je do Norte,
há vários sistemas terminológicos que correm lado a lado. Cada
qual, como tentei mostrar nos capítulos anteriores, está ~ncorado
a um domínio básico do sistema social. Mas há interferencias entre
eles, be.m como a possibilidade de expressar suas equivalenc~as
funcionais. Assim, os Apinayé dizem que os termos para os af1ns
sao muito semelhantes aos termos para os amigos formais (krá158

geti/pákrá). Alguns desses sistemas, por outro lado, sao ·utilizados para separar pessoas e rela~oes sociais de modo dr4stico,
como é o caso dos dois sistemas mencionados acima. Outros
sao utilizados para estabelecer ligac;oes entre dominios e pessoas,
como é o caso explíci1o dos termos usados para os instrutores
durante as iniciac;oes e entre os iniciandos que se tratam como
«amigos:., .:companheiros» (
krá-txúa, em Apinayé). Todos,
porém, marcam relac;oes e enfase em campos sociais específicos
e todos podem ser suficientemente interpretados na base . da dicotomizac;áo centro/periferia da aldeia. Realmente, como vimos
nos capítulos anteriores, o sistema Apinayé é marcado pelo dualismo indicado acima e os seus grupos sociais mais importantes
parecem ser contaminados e separados por ele. Mas, pode-se
perguntar, como um Apinayé estabelece a liga~áo entre um e
outro campo? Quais sao as posic;oes sociais relevantes nesta
passagem? Qual a linguagem utilizada quando um Apinayé procura definir suas relac;oes com todos os outros membros da sua
aldeia?
É o código utilizado nesta área mais inclusiva que constituí
o sistema de relac;oes Apinayé. Por isso é fundamental talar· dos
termos utilizados em cada dominio (como fizemos nos capítulos
anteriores) e, agora, tentar isoiar estes termos como categorías
capazes de servic;os como instrumentos de classificac;ao do universo social Apinayé. Nesta perspectiva será fácil entender por
que o sistema de termos pode ser tomado como um mecanismo
de ligac;áo entre centro e periferia e, portanto, como urna linguagem geral que permite a um Apinayé integrar todas as suas relac;oes sociais num esquema único e coerente.
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DEFINI~OES

GERAIS

Os Apinayé c1assificam suas relac;oes sociais em categorías inclusivas capazes de abarcarem todos os habitantes de urna mesma
comunidade e, as vezes, todos os membros da tribo. De fato,
essas categorías gerais sao inicialmente difíceis de serem apreendidas e muitas vezes parecem nao ter fronteiras bem definidas.
Há vários fatores que contribuem para isso e a melhor maneira
de procurar entender esse sistema de classiticac;ao é comec;ar pela
sua descric;ao. O segundo momento é procurar contrastar essas categorias entre si e, em seguida, procurar definic;oes ·unitárias. Vejamos, primeiramente, as categorias usadas e sua descri~áo.
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Os . Apinayé usam as seguintes expressoes para a classificageral de pessoas e rela'ioes sociais:

E os Apinayé traduzem o termo como «náo-parente>. Do mesmo
modo que sua congenere positiva, a expressáo kwóyá két nao
é aplicada a nenhum grupo social, mas a pessoas e rela'ioes sociais .
Rela'ioes soc1a1s e pessoas assim classificadas sao pessoas
que nao se conhecem bem, de que nao se sabe o nome, nao se
pode tra~ar rela~oes genealógicas com precisáo e que vivem ou
nao na mesma aldeia. Pessoas com as quais nao se troca comida,
nao se visita, etc. Em suma, é desta categoria que saem os
inimigos potenciais e também os afins.
A expressáo kwóyá két nao _pode ser refinada em subdivisoes dadas no sistema de classifica'iáo. É possível ouvir uµi
Apinayé dizer que sua esposa será um membro da classe kwóyá
két, mas entáo ele usa um outro termo para designar essas rela~oes sociais estabelecidas com o casamento e nao mais o termo
indicado acima. De fato, urna vez casado, sua mulher e alguns
dos seus parentes passam . ter com ele rela~oes definidas ªº
longo de urna série de obriga~oes ·sociais e isso é o suficiente
para colocar essas rela~oes de afinidade numa outra classe que
será descrita mais adiante.

.1 • Kwóyá -

o termo se refere as pessoas que um dado
Ego masculino ou feminino conhece, que sáo membros de urna
mesma comunidade, com os quais Ego pode ou nao entrar em
rela~oes íntimas, trocar comida, pedir apoio em disputas e for~a
de trabalho. O termo kwóyá é sempre traduzido pelos Apinayé
como «parente» ou como «meu povo» e aqui é preciso acentuar
que o uso da expressáo brasileira é realizado nas suas conota'ioes
vigentes no sertáo do Brasil Central. Assim sendo, «parente» na sua tradu'iáo Apinayé - nao é necessariamente urna rela~áo
que implica em elos categóricos ou prescritivos em termos de
obrigat;oes sociais, mas um conceit<? que denota um vago e flexível sentido de solidariedade. Daí o uso paralelo da expressáo
ainda mais vaga «meu povo», para traduzir igualmente a categoria denotada acima. Nesta perspectiva, fica bastante claro que
o termo kwóyá se refere muito mais a urna área ou campo social
do que propriamente a um grupo ( ou grupos) social com fronteiras ou limites bem definidos e, conseqüentemente, capaz de
a~áo incorporada imediata e constante.
Realmente, um dos problemas mais sérios tanto para os índios
como para o antropólogo é procurar equacionar esta expressáo
com um grupo de pessoas delimitado no terreno. Os kwóyá de um
dado Ego tanto podem se referir aos membros da tribo, quanto
aos membros de urna aldeia; tanto aos membros de um grupo
residencial, quanto aos membros de urna só residencia. Esses
usos, segundo vários níveis, será elaborado mais adiante, quando
todos os termos classificatórios gerais forem apresentados. Por
enquanto basta sublinhar que o termo kwóyá cobre um campo
de relafóes e assim nao tem como referente direto nenhum grupo
social.

\

2. Kwóyá két (onde két = partícula que indica nega'iáO)
essa é a categoría que está no mesmo nivel de contraste da
primeira expressáo descrita. Como se verifica, ela indica urna classe
de pessoa para as quais certas rela~oes sociais estáo inibidas ou
n:io sao estabelecidas de modo direto. Num certo sentido, essa
expressáo é o oposto da primeira, isto é, ela nega todas as poten.cialidades de relacionamento dadas com o termo kwóyá. Esse
termo é aplicado para algumas pessoas da tribo e do grupo local.
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O termo kwóyá, porém, tem . subdivisoes que permitem refinar
o tipo de reia'iáO que existe entre urna pessoa e todas as outras
colocadas naquela categoría. Assim, existem duas qualifica'ioes que
refinam o termo kwóyá, ou melhor, que f azem parte des ta classe:
1a - kwóyá kumrendy (onde kumrendy = legítimo, verdadeiro) e 1b - kwóyá kaág ou kwóyá puro (onde kaág e puro
falso, de imita~ao de longe).

l

Freqüentemente, os Apinayé traduzem essas duas expressoes
como, respectivamente, «parentes de perto» ou «parentes legítimos:.
(urna expressáo bastante comum no Brasil Central para os parentes
próximos) e «paren tes de longe».
Do mesmo modo que a expressáo kwóyá, essas categoriza~oes podem designar pessoas situadas em . outra aldeia, mas é
mais raro o uso <lestes termos para classificar tais rela'ioes. Eles
sao muito mais usados para o campo de rela'ioes sociais imediatamente próximo de urna dada pessoa e assim permitem traduzir
rela~oes sociais importantes. Os kwóyá kumrendy sao definidos
como as pessoas que moram perto, os «parentes verdadeiros:. e
com os quais se pode tra~ar sem problemas rela'iries genealógi161
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cas, aquetas pessoas com as quais se reside, se tr~ca alimento,
que se dao apoio em disputas, que se co.nhecem_ mutto t:em, que
com um dado Ego compartilham de fux1cos e 1nformac;oes confidenciais (como aquetas relacionadas a feitic;o e matanc;~ de gado
de fazendeiros da regiáo), as pessoas que comem 1untas, as
pessoas que se encontram a todo o momento, etc. ~urna i:aIavra, os kwóyá kumrendy sao as pessoas com as qua1s se tem
obrigac;oes categóricas e um dos seus trac;os di~tintivo~ pareceser o fato de que para essa categoría de relac;oes existe urna
constante troca de alimentos. Essas sao as pessoas que, segundo
um dos meus informantes «nao precisam pedir, elas sempre recebem». Isto é, para as quais um Apinayé está orientado socialmente sem solicitac;ao explícita.
Já o termo kwóyá kaág ( ou puro) cobre a área dos parentes adotivos e das pessoas situadas fora dessas definic;oes. É
possível haver troéa de carne e f ore;a de trabalho entre eles, mas
elas se fazem de urna maneira descontínua e nao sistemática. Assim, por exemplo, os Apinayé dizem que quando um parente
kumrendy briga, «a gente entra logo do seu lado». Mas quando
um parente kaág briga com outro parente kaág, «a gente procura
ficar no meio».
É claro, entao, que as definic;oes dessas categorías indicam
urna melhor adequac;áo entre os termos ou categorias e grupos
sociais. De fato, todas as vezes que tentei urna definic;áo exclusiva para essas duas classes de relac;oes, fui levado a urna
reduc;ao cada vez mais drástica do campo de relac;óes sociais
dos kwóyá kumrendy, até chegar a família nuclear do informante,
único grupo com o qual obrigac;oes categóricas podiam ser definidas sem nenhuma ambigüidade ou escolha. Os Apinayé podem
falar dos kwóyá kumrendy de urna maneira geral, dando a impressáo de que essa classe é formada por muitos indivíduos. Mas
quando eles sao pressionados no sentido de_ sua, ~dentifi~ac;áo, o
ponto terminal é sempre a família nuclear. Sao vanas as 1nformac;oes que indicam essa tendencia de ligar os kwóyá kumre~dy a
f amília nuclear de origem ou casamento. Assim, dizem os Aptnayé:
«só se pode confiar em pai, máe e irmáo». «A família mais im1

\

1. Embora as geneatoglas Aplnayé tenham _pouca profund~dade, etas podem ser
consideravelmente estendidas horizontalmente. Sao poucos os tnform~ntes que ultrapassam duas gerac;óes ascendentes, mas todos podem usar rel~~oes ge'!ealóglcas
(isto é dizer "X é irm!o da mae do meu pal e asslm é meu geti.) para 1ustlflcar,
reclam~r e clamar uma certa retac;áo social e um tipo específico de comportamento.
Em geral essas relac;óes sao trac;adas com ajuda de um parente de referéncia.
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portante é a que a gente nasce. Porque a gente tem a liberdade
de ir, apanhar o que quiser e comer sem ser convidado». Ou «a
uniao maior é entre a família de dentro da casa (onde casa, neste
contexto = família nuclear), pois com os outros parentes há, as
vezes, desentendimentos e brigas. Com o pessoal da casa, mesmo
que haja confusáo, ning~ém se zanga». E, ainda, «eu só pec;o
para pai, mae e irmaos. Somente para os parentes de perto.
Para os outros nao gosto de pedir». Observac;oes como essas
podem ser multiplicadas, mas ainda melhor do que elas é descobrir ·
que todos os Apinayé adultos sempre enviam comida para . os
seus pais e irmaos.
Além disso, é possível a um Apinayé usar as expressoes
«kábro atpenburog» ( = mesmo sangue) e kábró atpen nikzé ou
puró ( = sangue diferente) para designar, respectivamente, as
classes kwóyá kumrendy e kwóyá kaág. U m dos meus informantes,
por . exemplo, classificou minhas relac;oes na aldeia como sendo
do tipo apunhá kábro (onde~ apunhá = ponta, extremidade; kábro
= sangue), em oposif;áo as suas relac;oes com algumas pessoas
da mesma comunidade que seriam do tipo kábro atpen burog. Outro caracterizou os «parentes legítimos» como sendo o que· ele
designou de «parentes de parto».
O uso dessas expressoes denotativas de urna relac;ao biológica nao excluem a possibilidade de seu emprego metafórico para
simplesmente reforc;ar um lac;o de forte solidariedade entre duas
pessoas que na realidade nao sao membros de urna mesma família nuclear. Mas é importante observar que o sangue e as relac;oes por ele estabelecidas sao elos definidos como sendo de
substancia e se referem ao único grupo social Apinayé cujos limites sao bem determinados, a família nuclear. O chamado resguardo
de parto e de doenc;as, por exemplo, só pode ser explicado e integrado no sistema de relac;oes Apinayé de modo satisfatório, quando se leva em conta o sangue como um fator crucial da sua ordem
social.
É entao satisfatória a definic;ao e a equac;ao da subclasse
kwóyá kumrendy com os parentes de mes.mo sangue ( ou p~s
soas que tem o sangue fortemente ligado), isto é, os membros
da família nuclear de origem ou casamento. Mas é preciso, por
outro lado, qualificar essa equac;ao. O fato de se chegar a esse
grupo por meio de reduc;oes indica que os limites desta classe de
pessoas nao é totalmente rígida. De fato, os do is traeros distintivos dos kwóyá kumrendy sao, como vimos, a troca sistemática
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e categórica de comida (símbolo de la~os fortes e de urna orienta~áo para aquela pessoa). E o fato de o grupo tomar o sangue
como urna substancia comum. Mas ocorre que trocas de comida
sao também realizadas entre pessoas situadas fora da família
nuclear do informante. Muitas vezes, um nominador ou urna pessoa relacionada a um dado Ego por la~os de amizade pode receber carne sistematicamente. E isso é particularmente saliente
no caso do Chefe das aldeias e do líder de fac~óes, que sempre
mandam carne para pessoas situadas fora de sua família nuclear.
Do mesmo modo, os Apinayé dizem que «O sangue se espalha
por toda a aldeia!»
Urna defini~áo dos kwóyá kumrendy, deste modo, tem que
levar em considera~ao a no~áo subjacente de grada~áo para ser
fiel ao pensamento classificatório Apinayé. É por isso que sempre
falamos da família nuclear como um paradigma das rela~oes
de sangue, em oppsi~ao as rela~oes cerimoniais, cujo paradigma
sao as rela~oes entre nominador e nominado. Pessoas que trocam
sistematicamente alimento, e se apóiam mutuamente em casos de
disputa, estáo atualizando esses dois tipos de relacionamento, embora elas possam, muitas vezes, estar fora dessas categorías. Isso
nos leva a definir os kwóyá kumrendy como sendo urna classe
que possui um núcleo - onde pessoas sao fortemente ligadas por
meio de substancia comum ( sangue) e urna periferia, onde esse
sangue fica mais fraco para orientar a conduta dos membros daquele grupo categoricamente. E é justamente nessa fronteira, onde
o sangue é fraco, de onde saem os parentes cerimoniais de um
dado Ego. Na medida em que o sangue é definido como fraco, as
rela~oes de troca tendem também a ficar mais tenues e sao menos sistemáticas. Como conseqüencia, elas dependem mais das
pessoas envolvidas nas rela~óes, do que numa defini~áo formal dos
seus la~os sociais.
A subclasse dos kwóyá kumrendy, tanto pode se referir
aos membros de urna f amília nuclear, quanto a classe das pessoas relacionadas a um dado Ego por meio de la~os cerimoniais.
De um lado as rela~oes sao de substancia, de outro elas sao marcadas por trocas constantes - fato que, aliás, marca todos os
cerimoniais dos Apinayé e de todos os outros je do Norte. Assim
sendo, eu <liria que, fora da família nuclear, a distin~áo entre
kwóyá kumrendy e kwóyá kaág torna-se tenue e que só se pode
distingui-los quando se trata de justificar urna certa prática social
ou um certo tipo de comportamento.
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possível, pois, dizer que os kwóyá kumrendy sao definidos
mais precisamente ao longo de duas dimensóes de contraste: o
sangue ( ou as rela~óes de substancia) e os la~os cerimoniais. A
primeira dimensáo tem como ponto focal a familia nuclear. A segunda tem como foco .as relat;oes cerimoniais, cujo paradigma
sao as relat;óes entre nominador/ nominado. La~os sociais sao eliminados na medida em que se focaliza o grupo de sangue; la~os
sociais tornam-se básicos e sao criados e ampliados quando se
focalizam as rela~óes cerimoniais. Ambas se acham situadas ao
longo de um continuum terminológico e genealógico que tem a
família nuclear como ponto de partida biológico (na concept;ao
Apinayé, é bom acentuar), mas a· primeira dimensáo remete a
urna visao exclusiva das relat;oes sociais e a segunda a urna visao
mais aberta e integrativa dessas mesinas rela~oes. Realmente, os
Apinayé tendem a usar a dimensao ou a no~áo de substancia
quando querem dar enfase a grada~oes entre rela~oes ou termos
usados para duas ou mais ~ pessoas. Nestes casos, é o sangue
que traz a luz as suas diferen~as c9mo «parentes próximos» ou
«parentes distantes». E assim se diz que dois homens chamados
pelo mesmo termo, tó (irmáo, filho do irmao do pai, filho da irmá
da mae), que X é um irmáo de sangue, um tó kumrendy ou, como
os Apinayé modernos acentuam, . «um irmao legítimo>; ao passo
que Y é um irmáo kaág ou um «irmao de longe>.
A dimensao biológica do sistema permite estabelecer exclusoes e grada~oes entre pessoas, mas a dimensáo cerimonial opera
produzindo o inverso. 2 Pois ela implica em integra~áo de relat;5es
e pessoas em grupos bem delimitados. Como vimos no Cap. 111
é através do nome que se passa a pertencer a urna das metade~
cerimoniais da tribo. Nesta perspectiva, portanto, é possível examinar os la~os cerimoniais entre os Apinayé em particular e, entre
os je do Norte em geral, como mecanismos orientados para a
cria~ao de poderosos lai;os sociais que estao situados fora da dimensao de substancia. As rela~oes cerimoniais sao elos que cortam domínios, grupos e classes de relai;óes e que trazem, como
conseqüencia, urna uniao entre elementos situados em áreas funÉ

2. Essas duas dlmensoes que permeiam o sistema de rela~oes Apinayé expressam
um dualismo que é coerente c:_om o que já vimos da cosmologla da tribo. Assim,
sangue/rela~oes cerlmonlals esta~ em oposl~Ao complementar ao longo de várlas di-·
mensl>es de contraste, mas é anteressante apontar aqul que eles operam segundo
a lógica do dualismo concéntrico ou do dualismo diametral. lsto é as rela~óes de
sangue seguem um padrAo dualistico concéntrico permitlndo estatietecer grada~oes
e exclusoes e, conseqüenternente, distAncla e hiera;quiza~Ao de rela~oes soclais, urnas
sendo mais Importantes que outras. No segundo caso, das rela~oes certmonlals, ternos
lntegra~Ao e sirnet~la , ~orno é típico das rela~óes norninador/ nomfnado. Voltarernos
a esse assunto ma1s ad1ante.
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damentalmente diversas do sistema social. Em outras palavras, os
cerimoniais sao mecanismos de transforma~áo de rela~oes sociais
e eles abrem brechas em domínios mais ou menos bem definidos.•
Oeste modo, um nominador pode estar situado na classe dos
kwóyá kaág ( ou mesmo na classe dos kwóyá két, dos náo-parentes), mas depois que a rela~áo foi estabelecida, ele pode passar a ser considerado como um kwóyá kumrendy, desde que essa
rela~áo seja tomada como o ponto de partida para urna estreita
solidariedade entre as pessoas assim relacionadas. Se o nominador
tem apenas rela~oes formais com o nominado, entáo el~ continua
na categoría kwóyá kaág. Mas se ele visita, troca alimentos e
for~a de trabalho, dá seu apoio político em disputas para o
seu parceiro, entáo gradativamente passa a ser um parente kumrendy, ficando classificatoriamente incorporado aos membros da
família nuclear no nominado. Pois sua conduta transformou rela~oes sociais distantes em próximas e, conseqüentemente, sua posi~áo em termos do sistema geral de classifica~ao.
O mesmo fenómeno ocorre no casamento, quando a mulher
e seus parentes passam a ser considerados como kwóyá do
marido, depois que o casamento produziu filhos e mostrou-se estável. No início do processo matrimonial, as rela~oes sao típicamente cerimoniais e definidas ao longo de distancias sociais
(piáam). Mas com a consolida~áo dos la~os entre um homem e
seus afins, ele e sua esposa passam a ter o mesmo sangue e,
como dizem os Apinayé, as duas f amílias en tao «viram urna
coisa só». Deste modo, a esposa e seus parentes podem ser inicialmente classificados como kwóyá kaág e terminar como kwóyá
kumrendy. Como conseqüencia, há sempre a possibilidade d~ alternativas de comportamento que se expressam no uso de do1s. ou
mais termos para urna mesma pessoa. Isso se passa do segu1nte
modo:
Um Apinayé chama várias pessoas de urna dada residencia
por certos termos de rela~áo e sabe que elas sao pare~tes _kaág.
Assim sendo, ele nao tem para com elas nenhuma obnga~ao categórica e, eventualmente, pode mandar parte de sua ca~a para
3. Essa no~lio da troca como um elemento que relaciona fortemente áreas ou
pessoas bem separadas do universo Apinayé (e Jé em geral) é, naturalmente, bastante clara nos cerlmonials e mitos. Todos os cerlmonlals Aplnayé lmplicam numa
troca de comida (cujo simbolismo é, se estamos corretos, coerente com ess~s dimensfies
apresentadas aclma; vide Cap. 111: 143) por enfeites; de comida por dtreltos sobre
urna pessoa; de comida por certos favores. Nos mitos, quando se troca algum
elemento, obtém-se um forte relaciona mento social com o parcelro .. Quando há u(mfa
recusa d~ trocar, as rela~Oes sao rompldas. Isso é claro no mito de Fogo e ·
NlmuendaJU, 1956: 117).
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aqueta casa. Mas seu irmao germano casa-se com urna mulher
desta residencia. Assim, o Ego pode tanto continuar usando os
termos anteriores para as pessoas desta casa, quanto pode mudar
o modo de chamar essas pessoas, usando termos de afinidade (e,
traduzindo melhor, respeito). Assim, ele pode escolher a classificat;ao das rela9oes entre um eixo de respeito e distancia social
( afinidade) ou no mesmo eixo em que el as estavam anteriormente. Essa duplica~áo de lat;os sociais é um fator tao ~omum
entre os Apinayé, que estou inclinado a crer que ela é parte estrutural do seu sistema de relai;oes. A possibilidade do uso de
dois termos para urna mesma pessoa ocorre nao só em casos
onde la~os de afinidade se superpoem a lat;os considerados como
de kwóyá, mas em situa9oes em que é· possível aplicar dois termos
de rela~oes da classe kwóyá para urna mesma pessoa. Tudo indica, entretanto, que a escolha de um termo em oposit;áo a um
outro, também possível, é .<!ependente da relat;áo que é tomada
como mais importante naquela ocasiáo. Assim, observa-se que
1a9os cerimoniais tomam o lugar de outros termos que também
podem ser usados para a mesma pessoa, como foi indicado .nos
casos de nomina~áo descritos no Cap. 111. E la9os de afinidade
recentes sao superpostos a la~qs anteriores com a conseqüente
mudant;a nos termos de endere90. Assim, um dos meus informantes chama a esposa do seu geti (neste caso, um pai do pai)
de itódy (irmá, filha da irmá da mae, e filha do irmao do pai) e
nao de tui-re (máe do pai), porque ela é «irmá de cria9ao»
(isto é, irmá adotiva), pois foi adotada (para receber seus nomes) pela máe de Ego. O mesmo ocorre com outro informante
que chamava um dado Alter de geti e era chamado por ele de ikrá
(filho, filho do irmao, etc.) e nao de tamtxúa (filho do filho,
filha do filho, filho da irma, filha da irma), porque esse Alter
era também seu p4i adotivo e arranjador de nomes. E num
terceiro caso, o informante chama sua sogra de iná porque ela
é «irma» de longe (itódy kaág) de sua mae e essa rela9ao é
mais forte e mais vantajosa. Esses casos poderiam ser multiplicados. O padrao observado, porém, é o de ter rela9oes cerimoniais ou rela~oes formadas mais recentemente, como sendo
preeminentes e assim determinando o uso de certos termos de relat;ao. Num certo sentido, entao, eles seriam urna expressáo da
situat;ao do informante num certo momento de sua história, bem
como dos alinhamentos de rela9oes sociais de. urna comunidade
num certo período de tempo. Assim sendo, a mudan~a de urna
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social pode igualmente significar urna mudan~a de termos,
com a conseqüente reclassifica~áo de um conjunto de rela~oes
sociais.
Sao esses fatores que trazem a chamada flexibilidade dos
sistemas de rela~áo dos Je do Norte e dos Apinayé. Pois a transforma~áo de pessoas situadas inicialmente em campos diferentes
pode ou nao provocar a sua reclassifica~áo terminológica, como
um índice de seu realinhamento social. Pode-se dizer, entáo, que
a classifica~áo social entre os Apinayé é um fator dependente de
alinhamentos da vida social e sua dinamica.
Por outro lado, a dimensáo biológica está sempre presente
nas rela~oes sociais, e pode ser chamada para estabelecer distancia
ou proximidade como justificativa para certas rela~oes sociais.
Estou mais ou menos convencido de que muitas das aparentes
confusoes dos usos do sistema terminológico Apinayé é urna resultante da náo-especifica~áo destes fatores e, especialmente, das
grada~oes estabelecidas através do uso das rela~oes de substancia.
De fato, foi somente quando comecei a analisar o sistema
de prec~u~oes alimentares dos Apinayé (o sistema de resguardos ou «couvade>) que descobri a importancia da nor;áo
de substancia, subjacente ao seu sistema de rela~oes. Toda a justificativa do resguardo de parto, por exemplo, é realizada em
fun~áo da proximidade de sangue. Foi entáo possível obter urna
classifica~áo dos termos de rela~oes tomando o sangue como
dimensáo crucial para o sistema. Só se faz resguardo, dizem
os Apinayé, para os kwóyá kumrendy ( ou «paren tes de perto>),
cujo sangue «é forte». E de modo coerente com isso, eles podem
dizer: «o sangue do ikrá ( filho, filha) é mais forte porque está
mais perto do sangue da máe e do pai. O do itamtxúa (netos e
filhos da irmá) é mais fraco porque já mudou, fica mais longe>.
E ainda, como coloca um outro informante: « O resguardo pára
nos tamtxúa porque o sangue já está longe e mais fraco>.
Esses dados sao importantes porque é ao longo dessa mesma
dimensáo de substancia que os informantes sao capazes de explicar abstratamente o sistema de rela~oes Apinayé. Alguns indios,
por exemplo, comparam a sua rede de rela~oes com urna árvore,
onde o pé ou raiz (me o pó kráti) sao os velhos, cujo sangue se
espalha e se enfraquece por toda a parentela. Assim, disse o informante: «Quem enfraquece o sangue é quem dá. Quem ganha
fica sempre mais forte. Se um casal tem um filho, e este filho vem
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a ter outro filho, os avós váo sempre enfraquecendo o sangue:..
Isso significa que nao só os velhos váo ficando mais fracos porque
perdem o sangue e, portanto, envelhecem, como também que as
suas rela~oes com os seus descendentes váo ficando cada vez
mais tenues em termos de substancia.
Um outro informante · comparou o sistema de rela~oes a um
pé de milho gerando caro~os mais novos na parte de cima do pé.·
Caro~os que representavam os membros mais novos da c<;>munidade, sendo gerados pelos mais velhos que ficavam em baixo,
na raíz. Aliás, esse mesmo informante desenhou urna imagem do
sistema tal qual ele o ve (vide fig·. 12), onde as linhas significam sangue, e os círculos com pequenos pontos, as fa.mílias nucleares. Para um Apinayé, portanto, o sistema de rela~oes visto do
modo mais abstrato e como urna totalidade é feito de liga~oes
entre pequenos grupos que doam sangue a outros grupos do
mesmo tipo. E isso demonstra como a no~áo de substAncia é crítica
na conceptualiza~áo do sistema de rela~oes. Como os Apinayé
dizem e convém repetir mais urna vez, «O sangue se espalha realmente por toda a aldeia>. E mais, os grupos consecutivos tem
mais sangue ( ou sangue mais forte) ; os grupos alternados tem
sangue mais fraco.
Em resumo, pode-se dizer que a subclasse kwóyá kumrendy
tem dois componentes básicos e que eles operam como fatores
distintivos na medida em que sao focalizados. Em termos de substancias, os kwóyá kumrendy se reduzem primariamente a familia
nuclear, tomada como modelo destas rela~oes (o grupo mais forte
ou que tem o sangue mais forte). Em termos de cerimoniais, os
kwóyá kumrendy sao constituidos basicamente de rela~oes cerimoniais e, como tal, ficam tenuemente separados dos kwóyá kaág.
Uma outra categoriza~áo também utilizada pelos Apinayé é
a classe dos iprom kwóyá ( ou seja: os kwóyá da esposa). Do
mesmo modo que ocorre com as classes já estudadas, esse termo
nao se refere a um grupo social determinado, mas a urna classe
ou categoría de pessoas e rela~oes sociais. Assim sendo, a classe
dos iprom kwóyá é formada a posteriori depois que alguém contraiu matrimanio. De fato, perguntados onde ficam os iprom kwóyá,
os Apinayé, no máximo, apontam o outro lado da aldeia, as
casas opostas as suas próprias casas, onde seus filhos devem
idealmente buscar urna esposa. Mas a expressáo nao denota nenhum grupo especial onde um homem deve sempre ca.sar-se. Como
o casamento é explícitamente vedado entre os kwóyá kumrendy,
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isto é, os parentes de perto ', é possível dizer que os iprom kwóyá
( ou afins) sao sempre constituidos a posteriori de pessoas situadas na classe kaág ou, obviamente, na classe dos náo-parentes.
O que é coerente com a possibilidade de casamento com pessoas
designadas por quaisquer termos de parentesco, desde que sejam
consideradas como distantes, kaág. Daí as alternativas . terminológicas que discutimos linhas atrás. Os afins, portanto, como
ocorre no caso Krahó, sao relac;oes que foram transformadas em
dois sentidos: ou para perto (caso eles sejam nao-parenfes) ou
para longe (caso eles sejam kwóyá kaág) (cf. Melatti, 1970) .
Essa idéia de transformac;ao é plenamente coerente com a idéia
de incesto, pois os Apinayé dizem que a cópula com a mae 9u
irmá ou tamtxúa de perlo transforma a pessoa numa coisa, num
bicho ( = me-bóyá). Tal como ocorre no mito em que um bando
de meninos se transformam em pássaros depois que copulam com
suas irmás (cf. Nimuendaju, 1956: 136) .
.
Vejamos agora como se pode representar essas categorías
num esquema, concluindo essa parte:
~

kw6y&I két

,.
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Uma representaráo Apinayé do seu sistema de rela,óes social8.
As linhas indicam laros de substancia e os clrculos sáo casas.

FIG. 12 -
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4. Como se pode adivinhar, um dos problemas mais dificels entre os Aplnayé
saber os limites das categorías ·discutidas acima com precisáo e, portanto prever
seguramente onde se p ode casar. lsso porque os termos de rela ~oes estáo ·divorciados
de grupos soclais, existindo um overlaping de categorías gerais e, conseqüentemente,
duplica~á o e escolhas de la~os soclals e de sistemas terminológicos. Isso é certamente
urna conseqü ~ n cia da depopula~áo, mas é igualmente parte e parcela do sistema Apinayé,
centralizado no individuo, tal como ocorre em outros sistemas bilaterais. Dados
genealógicos e entrevistas indicam que os Aplnayé evitam casamentos .com pessoas
fortemente relacionadas genealoglcamente, lsto é, onde ' a rela1;áo é obtida com facilldade e náo depende de muitos intermediárlos para ser estabeleclda. O caso mals
famoso de incesto que encontrei entre eles fol o de um homem que havia se casado
com sua sogra, depois que sua esposa havla falecldo. Um caso de troca de lrmás
era justificado como sendo correto porque as familias já se conheclam e um caso de
casamento com urna prima paralela patrilateral fol justificado na mesma base. Para
um estudo mais detalhado deste sistema veja Da Matta , s. d.
~
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O diagrama permite revelar alguns trac;os fundamentais do
sistema de relac;oes gerais dos Apinayé.
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a) Pode-se entender melhor a distribuic;ao e as relac;óes das
categorías entre si, segundo .os vários níveis de contraste. É possível assim tomar as áreas 1 e 11 (kwóyá) e contrastá-las com
a área 111, dos náo-kwóyá. Quando isso é realizado, a tribo pode
ser contrastada a outra tribo. Sublinha-se entao urna unidade
tomada como referencia (a tribo) em oposic;ao a outra unidade.
Pode-se também usar a mesma classe para estabelecer urna distinc;áo entre urna e outra aldeia. Assim, os Apinayé de Sáo José
seriam todos kwóyá em oposi\aO aos de Mariazinha, que seriam
kwóyá két. É evidente que essas oposi\oes e níveis de contraste só
podem ser estabelecidos quando se focaliza um grupo capaz de
operar potencialmente como urna unidade. E isso, como tenho
sublinhado, é urna. conseqüencia do fato de os termos nao terem
um referente social como grupos. Numa disputa entre aldeias, os
lac;os de um indivíduo com sua comunidade residencial sao enfatizados, em detrimento dos la\OS que esse mesmo individuo possa
ter com pessoas da outra aldeia. Assim ele pode separar os
dois grupos em conflito conceitualmente.
b) Que o tamanho do núcleo onde se situam os parentes
kumrendy é pequeno, o mesmo acontecendo com a classe dos
«nao-parentes». lsso é inteiramente consistente com a visao dos
próprios Apinayé, pois eles dizem: «tem-se poucos parentes
kumrendy, muitos kaág e poucos nao-paren tes» ( cf. Da Matta,
s.d.).
e) É possível visualizar o campo dos parentes cerimoniais
sendo penetrado pelo campo dos parentes kaág e assim estabelecendo urna relac;áo entre o grupo central, onde as relac;óes sao
de substancia, e o grupo periférico, onde as relac;oes sao cerimoniais e tornam-se consistentes por meio de trocas e apoio mútuo.
Seria possível, ainda, incluir no esquema acima a classe dos
iprom kwóyá, dos parentes afins, como urna classe situada numa
área que cobriria o campo abrangido pelos kwóyá kaág até o
campo dos nao-parentes.
d) Finalmente, o esquema permite visualizar melhor as áreas
onde existem interpenetrac;áo de relac;oes e, como conseqüencia, de
dominios sociais. As flechas indicam as possibilidades de passagem e de transformac;ao de relac;oes e pessoas de urna a outra
área.
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Neste angulo, a flexibilidade do sistema de rela~óes Apinayé,
nos seus aspectos mais gerais, parece ser urna func;áo de dois
aspectos cruciais. O primeiro é que, neste sistema de classificac;áo,
os termos nao sao aplicados a grupos sociais, mas a campos ou
esferas de relac;oes sociais. É o campo que é definido com precisáo
e nao as pessoas ou grupos que nele podem estar operando. Os
termos do sistema, por conseguinte, sao aplicados para indicarem
conjunc;óes e separac;óes de dominios e de relac;oes sociais. O segundo é que, embora as rela~oes sociais possam ser definidas prescritivamente em termos de classes, elas nao indicam com precisao nem pessoas nem grupos sociais, apenas sugerindo · um
campo ou dominio ·social. Assjm; sabe-se que o nominador de
um individuo do sexo masculino, por exemplo, nao pode ser o seu
genitor e tem que ser um geti (krá-ium), mas nao se pode determinar precisamente quem será a pessoa coberta por essa categoría
(vide os casos de nominac;ao apresentados no Cap. 11). Nos outros
grupos je do Norte, essas v.aria~óes sao estatisticamente reduzidas.
Entre os Kayapó o irmáo da máe é normativa e quantitativamente
o nominador. E entre os Timbira de Leste (Canela, Krahó e
Krikati), ocorre o mesmo, mas com urna importante enfase na
reciprocidade. Assim, um irmáo dá seus nomes aos filhos da sua
irma e essa dá os seus nomes aos filhos do seu irmao. Esse aspecto
parece ser fundamental e está relacionado aos nomes como instrumentos de classifica~áo social entre os Timbira, o que nao
ocorre entre os Kayapó, como vimos no Cap. 111. Entre os Apinayé, entretanto, a variac;áo é grande do ponto de vista estatístico,
embora normativamente ainda existam informantes falando num irmáo da mae quando se trata de definir com precisao o nominador.
Essas variac;oes sao importantes e serao apreciadas mais adiante.
Aqui, quero salientar essa determinac;ao da categoría e indetermina~áo da pessoa (e, como conseqüencia, do grupo social)
como urna parcela básica do sistema de relac;oes Apinayé. Pois se
isso acontece, muitos dos termos só podem ganhar conteúdo sociológico pela prática social. Assim, é possivel dizer que, num
certo sentido, a vida social Apinayé é feita de um constante transformar de pessoas em parentes verdadeiros. De parentes falsos em
afins. De estranhos em parentes. lsso, segundo a dinamica social
da sociedade e do grupo local. Assim, urna pessoa vinda de outra
aldeia ou de outra tribo comec;a sua vida . social como ·k wóyá két
para urna maioria ( senao todos), os membros da aldeia que o
recebeu. Mas com o passar dos anos e segundo os seus relacionamen tos, ela vai mudando de categoría para mais e mais pessoas.
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De modo que, depois de alguns anos, ela pode ser considerada
como um paren te kumrendy (especialmente quando se faz apelo
a sua dimensáo cerimonial) de muitos membros daquela aldeia.
Foi isso, por exemplo, que aconteceu com dois Xerente que vivem
na aldeia de Sao José, lá se casaram e conseguiram manter la<;os
estáveis com os membros daquela comunidade. Um outro Xerente,
P?ré~, . náo conseguiu o mesmo tipo de integra<;áo e é sempre
dtscnm1nado como estranho, como um kwóyá két. E nestes casos
o cas~mento estável, o nascimento dos filhos e boas rela<;oes com
os af1ns foram os fatores invocados para diferenciar os dois primeiros homens do terceiro que sempre esteve implicado em dificuldades matrimoniais.
O p!ocesso. inverso ocorre com urna crian<;a Apinayé, no ciclo
de sua vida social. Uma crian<;a come<;a dentro de urna casa manten do rela<;oes exclusivas com seus kwóyá kumrendy e, depois
que recebe nomes ~ amigos formais, ela passa a se relacionar
com pessoas que representam campos sociais cada vez mais inclusivos. Finalmente, quando se casa, ela forma um outro pólo
de paren tes kumrendy ( com sua mulher e seus filhos). É por isso
que os Apinayé falam dos seus afins como iprom kwóyá. Pois o
casamento é inicialmente urna rela<;ao típicamente cerimonial. Mas
depois essas rela<;oes sao também integradas numa esfera de
substancia. Isso acontece quando se tem filhos e fica demonstrada
a seguran<;a ideal dos la<;os entre marido e mulher. A transforma<;ao e a passagem de kaág a kumrendy é entao realizada.
Nao pretendo ter esgotado todas as possibilidades do sistema de classifica<;áo de rela<;oes Apinayé. E nem creio que ele
possa o~erar com a simplicidade que estou apresentando aqui.
Mas a vutude dos modelos é apresentar urna situa<;ao em seus
ter~os mais. ~lementa~es. Assim sendo, estou convencido de que
o sistema uhhzado ac1ma é bastante fiel para poder ser tomado
como u~a tradu<;ao mínima do sistema utilizado pelo Apinayé.
Além dtsso, é possível sugerir que as classifica<;oes gerais, encontradas entre os outros je do Norte, tem as mesmas propriedades do sistema acima apresentado.
Realmente, os termos correspondentes para os Krahó sao
os seguintes: mekhuampéimá ( = parentes consangüíneos próxi~~s, na trad?<;ao de Mela~ti) ~ meikhuamkahók ( «prentes consangu1neos longinquos»), meikhoi' nare ( «náo-parentes») e meikhúa
( = parentes em geral) (cf. Melatti, 1970 e 1973). Se considerarmos que com toda a probabilidade a expressao me no início de
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cada palavra Krahó é um coletivizador, entao ficamos com termos
que sao cognatos dos termos Apinayé. Entre os Kñkati, os termos sao os seguintes: khwá (parentes que tem defini<;ao genealógica preci~a), khwá mpe (onde mpe = verdadeiro) e khwá kahák
(onde kahák = falso) ( cf. Lave, 1967: 206). E entre os Kayapó
os termos sao os seguintes: óbikwa = parentes em geral, óbikwá
kaág = parentes adotivos e afins e óbikwá kumren ::; parentes
verdadeiros ( cf. Turner, 1966: 300).
Como se observa, os termos para essas classes sao cognatos
dos termos examinados entre os Apinayé. O problema, porém, é
que os outros autores nao deram muita aten<;ao a esse sistema
de classifica<;ao e apenas indicaram sua extrema flexibilidade e,
assim, o seu valor integrativo. Melatti e Lave, por exemplo, dao
urna grande enfase ao fato de se poder considerar como parente
urna pessoa com quem se troca regularmente alimento ( cf. Melatti, 1970 e Lave, 1967: 211). Ao passo que Turner coloca o
problema de urna defini~áp biológica das rela~óes Kayapó mas
nao elabora esse ponto como urna dimensao crucial do sistema
de rela¡;oes daquela sociedade (cf.' Turner, 1966: 302, 303). De
fato, ~le parece estar argumentando contra urna defini<;áo genealógica dos termos de rela<;oes Kayapó.
Isso é interessante porque, num e noutro caso, ternos autores dando enfase aos aspectos que chamamos de cerimoniais
(a troca. sistemática de alimento ou a poi o político, observada como
índice de parentesco por Lave e Melatti) ou na dimensao biológica do sistema, como faz Turner. E todos dao enfase nas
possibilidades de manipula<;ao do sistema de categorias e na flexibilidade das fronteiras de cada classe em cada sociedade estudada. ~
Minha sugestáo é a de que quando se focaliza o sistema
de ~e~a~oes dos Je do Norte em termos de domínios e de rela~oes
soc1a1s que colocam esses dominios em contato, é possível construir um modelo capaz de gerar todas essas possibilidades definidas como flexibilidade, ausencia de limites , manipulabilidade'
etc. De fato, se o sistema é considerado em fun<;áo de um componente de substancia e de um outro componente cerimonial,
como elementos pertencentes a duas áreas que se interpenetram,
5. Metattl é o único que integra as prátlcas relacionadas ao nascimento e as doen~as
no. sistema de re~~~oes e eu estou segulndo o seu insight neste trabatho. Mas lnfehzmente ~te u.h !tza as no~oes de "consangüineldade" e de "afinidade" de urna
maneira mu1to ng1da no seu estudo do sistema de parentesco Krahó. Com isso, ele
perde de vista as inter-rela~oes entre essas classes e portanto as posslbllldades
de escolhas do. sistema.
'
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entáo as suas propriedades ficam muito rnais salientes. Pois nesta
perspectiva observa-se irnediatamente que as escolhas e a flexibilidade a ele pertencentes sáo explicáveis em rela~áo as suas potencialidades corno um sistema de classifica~áo e náo mais como
inconsistencias.
Tomemos o sistema Apinayé como círculos, a moda dos diagramas de Venn:

..
,
l

}
·~

•

•>

..~

1
t

"•

•

\

O círculo P contém dois círculos menores, A e F. O círculo
N representa a categoria que lhe é oposta. Já o círculo A. inclui
dois círculos menores, S e C, que representam, respectivamente, as
dimensoes «substancia comum:. e a dimensáo cerimonial ( ou das
rela~oes cerirnoniais). O círculo A, entre os Apinayé, é definido
basicamente através do círculo S, a área marcada por rela~óes
de substancia, cujo paradigma é a família nuclear. Mas essa esfera,
como ternos observado, é interpenetrada pelo círculo e, que liga,
ao mesmo tempo, o círculo A ao círculo F, o dos «náo-parentes>.
E é esse círculo F que faz a conexáo entre a classe dos parentes,
representada pelo círculo P e a dos «náo-parentes», representada
pelo círculo N.
O diagrama acima, como se nota, é constituido de várias
áreas que se entrecortam. Primeiro, há a interse~áo dos parentes
de sangue com os parentes cerimoniais. Isso representa fielmente
o fato de paren tes cerimoniais (nominadores e amigos formais)
serem pessoas que se relacionam a um dado Ego por meio de mediadores (os pais e máes adotivos) que estáo de algum modo
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ligados diretamente aos genitores por la~os paralelos (de mesmo
sexo). Ern seguida, vemos que as rela~oes cerimoniais sáo os
mecanismos de rnedia~áo entre os parentes classificados como
«verdadeiros> e os outros, chamados de «parentes falsos». De
modo concomitante com essa distAncia, os parentes cerimoniais
estáo ligados ao Ego por meio de elos cruzados (de sexo diferente) ou sao pessoas situadas nas gera~oes acima da dos seus
pais. De fato, pode-se dizer que sáo os nominadores que ligarn
os dominios A e F; do mesmo modo que os amigos formais ligam
a área doméstica com a área mais longínqua socialmente, do círculo N, através de la~os francamen.te públicos.
Além disso, o diagrama tem o mérito de permitir a visualiz.a~áo de dois mecanismos básicos do sistema de rela~oes Apinayé.
O primeiro é a sua capacidade de poder ser utilizado para definir
campos e rela~oes sociais segundo o que se quer sublinhar. Por
exemplo: se eu desejo opor os parentes aos náo-parentes, entáo
eu focalizo os círculos P é 'N. Se eu desejo opor os parentes de
perto aos de longe, entáo eu uso o· círculo A em oposi~áo ao F,
sem distinguir as subclasses do círculo A. Isso, como o diagrama
sugere, só é possível ser feíto quando há polariza~áo dos membros
desta classe. Depois, o diagrama indica claramente o conjunto de
escolhas abertas a cada individuo Apinayé, que pode estar situado em cada um desses círculos.
Em outras palavras, o sistema visto através dos diagramas
de Venn é cla{o em rela~áo as dificuldades de estabelecer seus
limites, em rela~áo a sua flexibilidade e sua manipulabilidade.
lsso decorre nao só do fato crucial de o sistema de termos estar
divorciado de grupos sociais, como também do fato de que a terminologia usada para designar pessoas relacionadas a um dado
Ego por cada urna dessas dimensoes náo ser diferenciada das
outras em certos níveis. Mas para que isso fique claro, é preciso
descrever e interpretar o que se chama de «sistema de parentesco>.

2. CATEGORIAS ESPECIFICAS
Além das categorias gerais, descritas na parte anterior, os Apinayé
usam um conjunto de termos para classifi~ar rela~oes específicas
entre os rnembros da sua sociedade. Esses termos sao primariamente utilizados para classificar as rela~óes e pessoas situadas
no campo definido como kwóyá. Para as rela~oes do campo ime177

diatamente oposto, dos kwóyá két, os Apinayé nao usam esses
termos, chamando a pessoa pelo seu nome pessoal; ou entao utilizando um sistema de termos separado, segundo o tipo de rela~áo
estabelecida. Se a pessoa for classificada como um amigo formal,
por exemplo, entáo o círculo de parentes em sua volta pode ser
designado pelos termos apropriados a esse tipo de relac;áo (vide
Cap. 111). Se ele for sua esposa ( ou marido, no caso de Ego
feminino), entáo há um conjunto de termos usados para definir
essas relac;oes, ou seja, um sistema de termos para as relac;óes
de afiniqade. É preciso acentuar, porém, que os termos para classificar as rela~óes de afinidade podem ser superpostas ao campo
dos kwóyá kaág, como já ficou claro na parte anterior.
1 . pam -

2. ná-

f

P, IP, Mm, Mim *

3.

O termo acima é usado como termo de referencia. O termo

\

txún nas .suas variac;oes txún-re ou txún-ti (onde re = partícula
diminutiva; ti = partícula aumentativa) é usado como um termo
de referencia e como vocativo. Alguns informantes utilizam a
forma brasileira, papai, limitando-a, porém, ao pai verdadeiro ou
genitor. Tanto o termo pam quanto o termo txún admite o uso
das categorías kumrendy e kaág, desde que se queira marcar a
distancia ou a posic;áo específica daquele pam em relac;áo a um
dado Ego masculino ou feminino. Entretanto, é possível também
usar o termo descritivo nipeitxó para se referir ao genitor em
oposic;áo a outras pessoas classificadas como pam. Essa forma
pode ser traduzida como «áquele que me fez», já que nipetxe =
f azer e txó = urna partícula indicadora de ac;áo. O uso des te
último termo enfatiza um aspecto «substantivo» das relac;oes entre
pai e filho, do mesmo modo que o uso do termo pam pode sublinhar
os aspectos sociológicos da mesma rela~áo. Quando morre um
pam, usa-se a partícula pinrog logo após o termo. Essa partícula
é traduzida pelos Apinayé como indicativa de falecimento. Além
dessas formas, os Apinayé usam o termo me-papam (nosso pai)
para se referirem ao Sol ou, modernamente, a Deus. É possível
ainda usar o termo to-re para o genitor, indicando afeic;áo. No
caso de Ego feminino, usa-se o termo correspondente para irmáo,
kambu. ·

=
=
=
=

• P
Pal
1 = lrmlo
lm
Irmáo da mAe
M
marido
m
mle

IP
e
f
fF
F

= lrml

tó -

4. tódy -

1, Fm, FP, FIM, FIP

i, fm, f P, fim, fIP
'

~

O termo é usado como referencia e como vocativo nas suas

í
t
'

¡
l
f

do Pal, etc.

= esposa
= filha
=
filha do
= Fllho

O ter~o é usado como referencia. O termo dyil é usado
como voc~t.1vo e como referencia nas suas várias formas, desde
que se, ad1c1onem as partículas ti, re, preké ( = velha), Kumrendy
ou ~~ag, n? caso de se desejar indicar um aspecto físico ou a
pós1c;ao social da pessoa assim designada em relac;áo a um Ego
masc~Iino ou feminino. Do mesmo modo que ocorre com o termo
~nten?r, pode-se ~sar a, expressáo kator-txo (onde katóro · sair;
1~katoro = eu sa10; txo = partícula que indica ac;ao) que significa. «aqueta de onde eu saí», para indicar a genetrix e assim
subl~nhar relac;oes de substancia com urna determinada nii.. Quando
a na morre, usa-se o termo pabotxói-ti.

Fllho, etc.

f?~mas ti e re, indicativas, como nos outros casos, de tamanho
f~s1c?; ou ~om a categoria kumrendy ou kaág, ipdicativas de ·dista~c1a so~1al.. Pode-se igualmente usar as partículas preke ou
¡;nn para 1nd1car, respectivamente, velho ou novo. A forma kambu
e usada po~ Ego feminino e a forma pigkwá por Ego masculino
como .vo~ahvo. O termo pinrog é adicionado após essas. formas.
para ,1nd1car que a «irma» ou o irmao estao mortos. Usam-se
ta~bem as ex~ressoes kro-ti e kro-re para, respectivamente, irmao
ma1s velho e umao mais mo~o.

5. krá -

f, FI, fF (Ego mase.); Fi, fi, F, f (Ego feminino)

O ter1!1o é usado como vocativo e como referencia. É possível
us~r tambem as. f?rmas akatxóiti e akante-re para distinguir um
kra do sexo fem1n1no de um krá do sexo masculino.
6. geti (ngeti) -

PP, Pm, iM, MiP

O ter1!1o é usado como vocativo e como referencia. Pode-se
usar tam~e:n a expressao krii.-tum quando urna pessoa situada
nes~a pos1c;ao pass~u seus nomes para um dado Ego masculino.
En tao, o termo. reciproco passa a ser krii-dúw (vide Cap. 111).
Quando um getz morre, usa-se o termo pinrog depois do primeiro
termo. Atualmente esses dois termos sao usados como sinónimos,

178
179

'

l•
\

exceto quando se pressiona o informante para estabelecer a diferenc;a indicada acima. Alguns informant~s usam a for.~a brasileira vovo para traduzir esse termo e mu1tas vezes o ubhzam.
7. tui (tukatui) -

mm, mP, iP, elm

O termo é usado como vocativo e como referencia. Tal como
ocorre com os outros termos, é possível usar as partículas pre,
ge, prin, ti e re para indicar diferenc;as ou ~~pecificar urna ~e
terminada tui. Do mesmo modo, pode-se ubhzar as categonas
kaág ou kumrendy para indicar proximidade social: Qu~ndo, entretanto, urna tui passa seus nomes para urna men.1na situada na
categoria tamtxúa (que será especificada genealog1cament~ a seguir), nao há mudanc;a de termos, como no caso a~tenor, do
termo nQ 6. Quando urna tui morre, usa-se o termo pinrog após
a categoría descrit.a acima.
8 . tamtxúa - fF, FF, ff, Ff, ff, fi, Fie, fie (Ego mase.);
FF, Ff, ff, fF, FI, Fi, FiM, fim (Ego feminino).
O termo é usado como vocativo e como referencia. Do
mesmo modo que ocorre com o termo n 9 5, é possível distinguir os
sexos usando-se a expressao partxóite para um tamtxúa de sexo
feminÍno e apare para um tamtxúa de sexo masculino. Esse termo
admite a partícula pinrog quando urna pessoa que ocupa essa posic;ao morreu e está sendo referida.

TERMOS DE AFINIDADE

\

17. idpien - marido
18. porunre-geti - mae do marido
t 9. ponmre - irma do marido

9 . imbré-geti - Pe (referencia). PM (idem, Ego fem.)
O termo tukóyá é usado para a mesma posic;ao como vocativo.
10 . papam-geti (ref. e voc.) - me
11 . iprom ( ref. e voc.) - esposa
12 . papany ( ref. e voc.) irma da esposa, mulher do
lrmao.
13. lmbré ( ref.) - esposa do Irmao
O termo imbói é usado como vocativo.
14. idpienhon-ti - marido da irma
O termo tukó é usado como vocativo.
15. txóiti - eF, el (Ego feminino).
16. tukó-ti (ref.) - marido da filha
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3. ANALISE DOS TERMOS
Algumas características dos termos assinalados acima podem ser
imediatamente percebidas. A primeira é que, com excec;ao de alguns termos para os parentes afins, eles admitem o uso · de partículas indicadoras de relac;óes sociais específicas (re, ti, prin,
kumrendy, kaág, prege - ou preke). Isso indica que esses termos
podem ser usados de modo indiscriminado e monoliticamente para
classificar pessoas e relac;óes sociais que escapam o campo dos
parentes kumrendy. E essa foi urna das razóes por que sao chamados esses termos de «categorías para os parentes consangüíneos». Pois de fato eles se referem tanto a pessoas relacionadas
a um dado Ego por meió de lac;os primários (como é o caso,
por exemplo, dos avós maternos); quanto a pessoas cujos lac;os
com um dado Ego sao longínquos e difíceis de serem trac;ados
com precisao. O segundo ponto é que o uso desses termos nao
corresponde a grupos socfais ou alinhamentos de pessoas no terreno, mas a classe e campos de rela~oes. E como tal eles transcendem grupos sociais específicos. De fato, pode-se dizer que os
termos sao instrumentos de integrac;ao de campos sociais diversos, daí a sua forma de sistema. O terceiro ponto é que os termos
para a gerac;áo imediatamente superior a Ego se caracteriza por
ser do tipo fusao bifurcada (bifurcate merging), um elemento básico e necessário dos sistemas que distinguem os parentes cruzados
dos parentes paralelos ( cf. Lounsbury, 1964: 387).
Feminino

Masculino
Gera~o

.

Cruzado
2

geti

Cruzado
tui

1

o

Paralelo

pam

ni

tó

tódy

?

krá

-1

-2

tamtxúll
'
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Assim sendo, os tios cruzados sao diferenciados dos tios paralelos e dos genitores e sao equacionados aos avós maternos
e paternos. Vejamos como os oito primeiros termos descritos nas
páginas anteriores podem ser ordenados num diagrama.
O diagrama anterior, que foi idealizado por Lave para os
Kñkati ( cf. Lave, 1967: 207), mostra as características indicadas acima de modo preciso. A terminologia Apinayé pode ser
basicamente ordenada em termos do eixo cruzado/paralelo ao
passo que sexo e gera~ao nao sao coordenadas importantes na
defini~ao de algumas posi~oes. Observa-se também, como ocorre
com o diagrama de Lave, que os primos cruzados estáo sem
defini~áo no esquema. Isso se deve ao fato de vários informantes Apinayé solucionarem essas posi\:oes com termos que variam
segundo vários fatores. Voltarei a esse problema mais adiante.
Por enquanto é conveniente assinalar apenas por que nao iniciei
a análise do sistema de termos tomando esse fato como crucial.
Embora os primos cruzados tenham sido o ponto focal para
várias análises de sistemas de rela9oes de Tylor a Rivers, náo há
nada de especial em rela\:ao a essas posi9oes para que elas sejam
assim tomadas, especialmente em sistemas onde nao existe matrimonio prescritivo ( cf. Maybury-Lewis, 1967: 214). Entre os
je do Norte, o problema de urna defini~ao para os primos cruzados surge com relativa nitidez, pois sao estas as únicas posi~oes genealógicas que variam de tribo para tribo e dentro da
mesma tribo, como é o caso dos Krikati e dos Apinayé. Deixe-me
tornar claro esses pontos.
Todas as sociedades je do Norte possuem o mesmo repertório de termos que variam apenas dialetalmente, segundo e>
grupo. Assim, os oito termos descritos acima podem ser usados
sem problemas para definir as mesmas posi\:oes genealógicas
entre os Krahó, Krikati, Kayapó, Oavioes e Canela ( cf. Nimuendaju, 1946: 104; Crocker, 1962; Keesing, n.d.). Mas os Kayapó
definem os primos cruzados de modo a produzir equa96es de tipo
Omaha, isto é, os primos cruzados matrilaterais sao classificados
como ná e geti; ao passo que os primos cruzados patrilaterais
sao classificados como tamtxúa. Entre os Oavioes e Krahó, essas
posi9oes sao definidas de modo a produzir urna terminología com
fei\:5es Crow, isto é, os primos cruzados matrilaterais sao chamados de krá e os primos cruzados patrilaterais sao chamados de
pam e tui ( cf. Laraia & Da Matta, 1967: 108 para os Oavioes
e Melatti, 1967: 72 e 1970: 197). Entre os Krikati, existem va182

ria\:oes terminológicas para essas mesmas posi~oes, exceto quando
se tornam os primos cruzados em fun\:áO da transmissáo de nomes
( cf. Lave, 1967: 197). Aliás, varia9oes para essas posi~oes em
conjun~ao com a transmissao de nomes sao também encontradas
entre os Krahó, como. já observou Melatti (cf. 1967: 75).
O fenomeno da varia~ao dos termos para primos cruzados,
portanto, nao é fora do comum entre esses sistemas.• Além disso,
convém acentuar que sao somente esses termos que variam e sao
permutados de modo inverso entre os Je do Norte. Assim sendo,
os Kayapó tem urna terminología de primos de tipo Omaha; ao
passo que os Timbira possuem urna terminología com feic;oes Crow.
Ora, se sao os termos para primos cruzados que variam, é possível assinalar que eles nao sao fundamentais para o entendimento
da nature~a dos sistemas terminológicos dos Je do Norte. Em
outras palavras, os termos para primos cruzados sao as partes variantes dessas terminologias. As invariantes sao as equa9óes in~
dicadas no diagrama da página 193. O problema entao é interpretar
e~sas equac;oes que nao variam ·entre todas as sociedades je
do Norte, e depois procurar urna explicac;áo para os usos alternados de termos para os primos cruzados.
Eu já indiquei que, entre os Apinayé, a passagem entre os
sexos é equivalente a urna passagem entre gera~oes. Assim, no
esquema na p. 193, nota-se que os país dos pam e ná bem como
os seus irmaos cruzados (isto é, os tios cruzados de um dado Ego)
sao designados por um só termo, diferente daqueles usados para
os pais e irmáos paralelos dos pais. Além disso, tios cruzados e
avós estao localizados numa área especial do sistema social Apinayé. As razoes sociológicas e ideológicas para essa distin~áo sao
as seguintes:
1. A familia nuclear é independente. Pode-se mesmo dizer
que a família nuclear é o único grupo social claramente discernível
no sistema social Apinayé. Além disso, a família nuclear possui
6. E~sas varlacóes terminológicas sáo também encontradas fora da área Jé, em
<>utros sistemas de rela~oes classlflcados como Crow-Omaha. Asslm , dizem Schneider
e Rob.erts na sua reanáltse do sistema Zunl: "( ... ) em pontos cruciais a terminologia
Zuni e enganadora; ela náo é nem um tipo Crow nítido nem é um tipo de terminologla
de geraclio sem ambiguidades em vlrtude de permitir termos alternados para os primos
c,,.ruzados" (1956: 15). E Sol Tax, falando de certas sociedades de outra área, dlz:
( •.. ) os Wlntun e os Pomo tém a terminologla Omaha também mas os mals Setentri~~ais dos últimos, Um uma terminología de unf tipo multo' peculiar intermediarza entre Omaha e Crow" (1937:6; grifos meus). O mesmo ocorre com os Cochlte, recentemente estu~ados por Robln Fox ( 1967). Infelizmente nao é posslvel
comparar todos estes sistemas neste . llvro, mas é posslvel que o fenOmeno de
usos de termos a~ternattvos para os primos cruzados seja bastante geral em sistemas
Crmy-Omaha. ~a1s adiante voltaremos a esse problema oferecendo urna sotuclo a
partir do material Aplnayé.
'
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e muitas vezes casas, sendo a unidade fundamental de
cooperar;áo economica e reprodur;áo social. Por outro lado, esse
grupo - como já mostrei no Cap. 11 - é marcado por urna ~érie
de práticas sociais que sublinham nao só a sua unidade social, como
também as relar;oes entre os seus membros. Dai as práticas e a
ideologia correspondente encontrada em conjunr;áo com a família
nuclear serem baseadas em relar;oes de substAncia. Essas características sociais encontram ampla expressao nos termos assinalados acima, pois, como se observa, os Apinayé usam para os seus
genitores termos que descrevem virtualmente essas relar;oes biológicas, fazendo urna distinr;áo entre país sociais e pais biológicos
e, portanto, separando os genitores dos seus irmaos do mesmo
sexo (vide termos 1 e 2).

'

2. Outra razao é a regra de residencia uxorilocal, que provoca a separa~áo dos irmáos cruzados. Essa regra de residencia,
por outro lado, fez com que as mulheres fiquem automaticamente
organizadas em torno de urna casa (de onde nao saem), mas
coloca problemas para os homens, obrigados a se separarem com
o casamento. Como corolário, a regra de residencia refor~a os;
lar;os entre duas irmás, separando-as de seus irmáos do sexo
masculino, afastados com o casamento. A enfase entre irmáos
paralelos, vis-a-vis, irmáos cruzados, é assim mais urna vez st.tblinhada. E urna expressao disto é sua manifestar;ao no sistema de
comportamento vigente entre os membros de urna família nuclear.
Assim, os Apinayé dizem que entre pai (genitor) e filho há relar;oes de grande intimidade e pouco constrangimento, o mesmo
oco1 rendo entre os irmáos. Mas entre as pessoas de sexo oposto
(máe/filho; irmao/irmá; pai/filha}, há sempre respeito e di~
tancia social, isto é, rela\óes marcadas por piam. Realmente,
as relar;óes entre pai e filhos do mesmo sexo é ainda mais claramente refor~ada com a existencia da institui~áo dos pais adotivos,
ou dos arranjadores de nomes que, entáo, passam a ter controle
jurídico ( ou autoridade) sobre seus filhos adotivos (vide Cap. Ill).
Assim sendo, as rela~oes entre genitores e filhos (e muito especialmente entre pai-filho e máe-filha) ficam vazias de conteúdo
jurídico e podem ser expressas como relar;óes simétricas, rel~
~oes entre pessoas do mesmo sexo. É o que acontece para o ·Eg~
masculino entre os Apinayé ( cf. termo n9 1). Assim um homem
chama seu pai de tó-re, mas isso nao significa que esse homem
irá suceder seu pai em algum cargo social como membro de algum
grupo comum (como seria o caso num sistema de descendencia
184

paralela), mas porque entre filhos e genitor nao existem distancias já que a autoridade sobre a crian~a foi transferida para um
pai adotivo, responsável por ele nas disputas e conflitos fora
de casa.
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Além disso, o sistema de rela~oes é marcado, entre os Apinayé, pela no~áo de substancia comum que existe entre os membros da família nuclear. Assim, é possível para os índios falarem
em sangue mais próximo ou mais distante quando eles se· referem
aos seus próprios filhos ou aos filhos de suas irmás. Parece, pois,
que a distin~áo entre irmáos paralelos e irmáos cruzados pode ser
também explicada através de urna linguagem biológica, tal como ela
é concebida entre os Apinayé, desde que se observem os seguirites
·
fatos:
a) Que os Apinayé fazem urna diferencia~áo axiomática entre
os ·sexos e que um dos tra~os distintivos mais apontados é o fato
de a mulher ter mais sangue que o. homem. Daí sua fraqueza, sua
lentidao e fragilidade física. É isso que explica a dieta alimentar
dos jovens iniciandos, obrigados a comerem certos animais, cuja
carne é bastante tostada (para evitar o sangue). Assim procedendo, eles ficam mais leves e se transformam em melhores corredores. Simbolicamente, os la~os entre eles e mundo feminino da
periferia da aldeia é cortado. Eles ficam, assim, prontos a penetrarem no mundo dos homens após a inicia~áo.

b) No plano do sistema de rela~óes, a conseqüencia disso
é a seguinte: quando se passa de irmáo do mesmo sexo para
um irmáo de sexo oposto, está-se passando também de um indivíduo igual para um indivíduo estruturalmente diferente. Daí
a justificativa do uso de termos como tamtxúa para os filhos da
irmá ( ou do irmao no caso de Ego feminino), e para os filhos
dos filhos. Em outras palavras, duas pessoas que tem o mesmo
sexo ocupam a mesma posi~áo estrutural no sistema e, assim,
estabelecem as mesmas rela~oes; ao passo que pessoas de sexo
oposto estabelecem rela~óes que sáo equivalentes a urna passagem
·
entre gera~óes.
Tu do isso leva a urna separa~ao da f amília nuclear do resto
da parentela, bem como a urna separa~áo dos parentes cruzados
e dos parentes paralelos. De fato, pode-se dizer que todas as pessoas situ~das fora da família nuclear e do grupo primário de
substancia sao, real ou potencialmente, um parente cruzado, isto
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é, um parente cerimonial. Assim, os irmáos paralelos dos genitores sáo idealmente os pais adotivos e os arranjadores de
nomes para os filhos dos seus irmaos de mesmo sexo. E os
avós e tios cruzados (irmaos cruzados dos genitores de um dado
Ego) sao os nominadores reais ou potenciais destas crian~as. É.
entao possível dizer que a família nuclear marca um campo de
relar;óes sociais que é ampliado por pessoas do mesmo sexo dos
pais e, finalmente, que os irmaos de sexo cruzado dos pais bem
como seus país marcam um outro campo de rela<;óes sociais.
Num esquema, pode-se visualizar essas rela9oes do seguinté·
modo:

(+ )

(-)

Cedmoniaf
1

¡.

f amília nuclear
(1)

irmáos paralelos do pai
e máe (e siblings do
mesmo sexo de Ego)

pais dos pais e irmáos
cruzados dos pais; irmáos cruzados de Ego

(IJ)

(111)

i

(-)

Substancia ( +)

\

'

l

O leitor há de notar que esse diagrama é outra variante de>
esquema apresentado na figura da pág. 176. Aquí também ternos
tres áreas ou dimensoes de contrastes marcados. Mas as esferas 1
e 11 podem ser tomadas como mais próximas em termos das reIar;óes de substancia, fato que se reflete na termino logia de referencia, pois os Apinayé náo distinguem (no sistema de refe-:rencia) os genitores dos pater ou pais adotivos ( arranjadores de
nomes). Assim sen do, é possível dizer que essa área é marcada
por urna ideología que é um prolongamento daquela vigente com
mais vigor na área l. Quando se atinge a área 111, porém, dos
geti-tui-re/tamtxúa, o sangue é considerado fraco para ser tomado
como um elemento fundamental na justificativa do comportamente>
social. Do ponto de vista desta dimensao, portanto, essas rela~oes
podem ser tomadas como marginais ou periféricas. Elas marcam
os limites teóricos da parentela de um dado Ego no que diz respeito as rela'roes sociais que sao ali formadas e que possuem efetividade social. Mas se isso é correto em termos das rela~oes
de substancia, em termos da dimensao cerimonial essas pessoas
( ou posh;oes) sao fundamentais. Pois sao etas as nominadoras
reais ou potenciais de um dado Ego masculino ou feminino. Assim,.
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quando as relai;oes de sangue tornam-se inoperantes, há urna volta
o.u re~o~no dessas categorías marginais na forma de parentes cenmon1a1s. Realmente, quando os Apinayé procuram explicar por
que o uso de termos Crow ( ou Ornaba) para os primos cruzados
patri ou matrilaterais,. eles falam que «Esses parentes voltam>
ou que «Eles estao voltando». No plano sociológico, é assim que
pretendemos explicar essas afirmativas, pois há realmente urna
volta, mas em termos de relar;óes cerimoniais.
O sistema de relar;oes Apinayé, entao, pode ser visto como
encapsulado num ciclo, onde há urna troca de substancia ·por
lar;os cerimoniais. É através deste mecanismo que o sistema social
A~inayé gera os seus grupos cerimoniais _e, como conseqüencia,
reintegra os homens da sua sociedade em grupos sociais mais
inclusivos. Visto num plano ideal, portanto, o dualismo do sistema
se manifesta também claramente no sistema de classifica9ao de
pessoas e relai;oes socia is.=~ Pois quando o sangue deixa de ser
um elemento básico na classifica9áo, as rela~óes passam a ser
potencialmente cerimoniais. E esse dimensionamento cria um conjunto de la~os sociais de natureza diferente, mas todos essenciais
na formar;ao e na definir;ao da pessoa Apinayé.
·
Resumindo, é possível dizer que o sistema de rela~oes Apinayé é marcado por duas áreas:
Esfera Doméstica

Esfera Cerimonial

Familia Nuclear (um grupo social).

Classes de pessoas e relacóes sociais.

Substancia ( sangue). elemento interno e biológico.

Cerimonial - trocas. nomes. decoracóes: elementos externos e sociais.

Relacóes marcadas pelo mesmo
sexo.

Relai;óes marcadas por diferencas
de sexo e geracáo.

Possibilidade de estabelecer gradacóes entre relacóes e grupos
sociais.

lmpossibilidade de estabelecer gradacóes entre grupos e pessoas.

;pam-niijkrá

geti-tui¡Íamtxúa

Limites dados pelas relacóes que
circundam a f. nuclear.

Limites sáo indete~minados. podendo incluir todo o grupo-local.
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De modo simplificado, portanto, pode-se dizer que as equac;oes terminológicas tios cruzados = avós maternos e paternos
estao em corresponden_cia direta com a regra de residencia uxorilocal e com diferenciac;oes ideológicas ou simbólicas entre homem
e mulher. Aliás, neste contexto, é interessante observar que na
terminología de afinidade as posic;oes irmao da mulher e pai da
mulher sao identificadas no sistema de referencia já que essas
posi<;oes sao ocupadas pelos homens que possuem controle do
grupo dos afins quando Ego masculino se casa. Essas sao as
pessoas para quem Ego masculino deve trabalhar e executar servi<;os, especialmente para o seu sogro ( imbré-geti), que permanece
na casa. j á os afins que tem o mesmo sexo da esposa sao diferenciados dela, mas identificados pelo termo papany (que tem
a forma papan-geti para a máe da esposa). Os Apinayé, consistentemente com a enfase na família nuclear, já indicada, separam
a esposa da cunhada, embora os filhos desta última sejam chamados de krá. De modo coerente com essa enf ase, o marido é
chamado pelo sogro de tukó-ti e o recíproco deste termo é tukóyá,
o que revela a integra<;ao de um homem no grupo dos afins. As
relac;oes entre as pessoas que ocupam as posii;óes mencionadas
acima, com excec;ao da mulher ( iprom), sao marcadé\s por
piam, que alcani;a o seu ponto extremo nas rela<;oes entre o
marido e os pais da sua esposa, e entre o marido e o seu cunhado.
Essas separac;oes, em termos de respeito e vergonha, marcam separac;oes entre familias nucleares e indicam transformac;óes dos
afins em parentes próximos, um mecanismo freqüente no sistema
de classificac;áo dos Apinayé.
As relac;oes de afinidade podem ser entao definidas através
de dois modos básicos. O primeiro é quando um homem é recémcasado e vai morar com sua esposa. Nesta fase ele a inda
está mal integrado na casa dos seus afins e assim utiliza todas as
regras que colocam essas pessoas como separadas dele. É nesta fase
que comec;a a transformac;ao destas pessoas «distantes» em pessoas
«próximas». Com a vinda dos seus filhos e com a saída dos seus
cunhados do grupo dos afins, Ego masculino vai ganhando urna
posic;áo de comando cada vez maior dentro desse grupo. Entáo,.
ele está suficientemente orientado para essas pessoas para considerá-las como parentes kumrendy, pois o seu sangue já está misturado com o de sua mulher. Num certo sentido, os afins sao
relac;oes que passam pelo seguinte processo: (a) sao completamente estranhos e as rela~oes iniciais sao marcadas por trocas
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de servi~os sexuais (entre marido e mulher), por for~a de trabalho que o marido coloca a disposic;áo do grupo em que casou.
Essas relac;oes iniciais sáo, substancialmente, urna continua~ao
mais sistemática e cotidiana do próprio cerimonial de casamento,
quando urna primeira troca é estabelecida entre os dois grupos
domésticos. Pois o ritual de casamento Apinayé é sublinhado
por urna troca de um gigantesco bolo de carne pela esposa ( cf.
Nimuendaju, 1956: 62). E (b) quando essas relai;oes de troca
passam a ser consubstanciadas pelos filhos do casal, que - representam a sua uniao e a mistura do seu sangue. Assim, vai-se .de
relac;oes típicamente cerimoniais pa~a rela~oes de sangue, um processo que de certo modo reverte o que ocorre quando um homem
Apinayé é incorporado a grupos cerimoniais e a vida política da
aldeia, depois que recebe nomes e um amigo formal.
4. O PROBLEMA DOS TERMOS PARA
OS PRIMOS CRUZADOS
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Até agora, a análise esteve concentrada nas partes do sistema de
relac;oes Apinayé que eu resolví chamar de «invariantes». Isto é,
aquele conjunto de termos para os quais nao há discrepancias
entre os informantes, termos que concordam com algumas corre~oes menores e óbvias com os dados apresentados por Nimuen~
daju (1939: 110; 1956: 141, 42), e que sao cognatos dos termos
utilizados pelas outras sociedades je do Norte. Vejamos entretanto, com detalhes, a área do sistema de rela~óes Apinayé onde
as condic;oes mencionadas acima nao sáo obtidas. Essa área, como
já acentuamos anteriormente, é a dos primos cruzados matri e
patrilaterais.
Na versao americana do livro sobre os Apinayé, publicada
em 1939, Nimuendaju apresenta um sistema para primos cruzados
total.mente discrepante ( 1939: 110. Veja-se também MayburyLew1s, 1960). De fato, o sistema nao é só fora do comum, como
também admite várias possibilidades terminológicas, todas problemáticas. Vejamos quais sao os termos apresentados por Nimuendaju:

idpigkwá ( = itody, vide termo nQ 4)
kri-tum ( ou geti, vide termo n9 6)

flm

Flm fiP - tui-re
krl-tum
FiP

-
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As duas primeiras posi\oe.s podem ser alternadamente chamadas
de tamtxúa, o mesmo ocorrendo com as duas segundas.
Esse sistema segue um padrao típico dos Je do Norte, pois
os termos promovem e indicam urna uniao ou iden~ifica~áo. de
posi\oes situadas em gera\6es diferentes. ~as os do1~ pnme1ros
termos nao sao coerentes com os seus rec1procos. Ass1m, se Ego
masculino ou o Ego ·feminino chama seu Flm de krá-tum, ele
deveria chamar o seu FiP de tamtxúa. Mas tal, como vemos, nao
ocorre. Por outro lado, se ele chama sua fiP de tui-re, ele deveria chamar sua flm de tamtxúa. Mas isso, como igualmente se
nota, nao ocorre. Além disso, Nimuendaju nao produz nenhum
mapa genealógico da tribo e nao revela como c~lh~u esses termo~.
Os Apinayé, quando falei sobre esse assunto, 1nd1c~ram que N1nuendaju somente trabalhou com o chefe da alde1a de . Bacaba
(hoje, Sao José), com o velho Conselheiro da mesma alde1a e ~om
sua filha, tal como ele mesmo indica na introdu\áo do seu ltvro
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(1956: 13; 1939: 16).
Em 1956, quando Nimuendaju publicou a ver~ª.º brasileira
do mesmo livro, numa edii;áo «revista, anotada a corng1da» ( 1956:

Viii), os termos para os primos cruzados sao definidos de modo
mais simples e mais claramente. De fato, nesta edi~áo ternos:
flm

tui-re

fiP

tamtxúa

FiP

tamtxúa

1966).

•,

e

Flm

kra-tum

Essa « SOlu~áO», portanto, nao possui termos alternativos ou discrepantes. Ela segue um padráo «Ornaba», sendo muito próxima
da terminologia encontrada entre os Kayapó por Terence Turner
( 1966: 452 ss). As equa\oes para os primos cruzados matrilaterais apresentam algumas dificuldades, já que ternos dois «siblings»
sendo designados por termos que, na primeira e segunda . gera~áo ascendente, sao usados para rela\6es de afinidade, pois
elm, mm, Pm = tui-re e PP, Pm e MiP = geti (krá-tum). Mas
embora essas equa~oes sejam discrepantes, elas nao sao totalmente
fora do comum na América do Sul ', pois um sistema terminológico semelhante é encontrado entre os Sirionó da Bolivia ( cf.
Holmberg, 1960 : 53). Realmente, esse padrao termi~ológ_ico seria
coerente com a identifica\áO sociológica entre gen1tor-f1lho, ge7. Maybury-Lewis ( l960a: 208) chama aten1;!0 para o mesmo problema na sua
análise do sistema terminológico Aplnayé.
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nitrix-filha encontrado entre os Apinayé e que expressa a unidade
da família nuclear dentro do kindred bilateral. Essas equa~oes
seriam, assim, como já apontou Terence Turner, indicativas da
integrai;áo dos maridos na casa dos seus afins ( cf. Turner, 1966).
Oeste modo, em vez de os Apinayé usarem o termo ná para a
posii;áo flm, eles usariam o termo tui-re, dando mais enfase
ainda que os Kayapó na unidade da família nuclear. •
Essa, porém, como veremos a seguir, nao é a única solui;áo
encontrada entre os Apinayé para essas posi~oes genealógicas.
Mas, pode-se sugerir, ela é urna soluc;áo plausível, desde que
se considere o papel das famílias nucleares na sociedade Apinayé
e a identifica<;áo social entre pai (genitor) - filho como urna
fun<;áo da regra de residencia uxorilocal e da conseqüente integra<;áo dos homens na casa dos seus afins. Aliás, é assim
que Turner explica de modo satisfatório a fei~áo Omaha dos
termos para os primos crµ~ados entre os Kayapó ( cf. Turner,
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Em 27 «solu\oes» para primos cruzados colhidas através
de genealogias ou por meio de entrevistas com homens e mulh_eres
Apinayé, oito sao solu\oes que seguem um padráo Omaha, tal
como ocorre entre os Kayapó. Assim sendo, nestas oito «solu~oes»,
fiP e FiP = tamtxúa e flm - ná, Flm = geti. O problema,
porém, é que existem igualmente oito solu<;oes de tipo Crow,
obtidas através das mes·mas técnicas. Tres em que a terminologia
de primos cruzados é havaiana (eles sao identificados com os
irmaos e, em conseqüencia, com os primos paralelos matri e patrilaterais) e quatro solu~oes totalmente discrepantes e fora do
comum, geralmente colhidas por missionários do Summer Institute of Linguistics. As tres solu~oes restantes, destes 27 casos, sao
indeterminadas, implicando a possibilidade de termos Crow ou
Omaha para as mesmas posic;oes genealógicas.
Numa perspectiva tipológica, pode-se dizer que os Apinayé
constituem um grupo anómalo ou que eles estao sofrendo os
8. Numa análise alnda náo publicada do sistema te.rmlnológlco Inca, Lounsbury
tenta explicar essas equa1;óes postulando uma regra de "descendéncia paralela" que
seria aplicada em sistemas como o dos Inca e Jé do Norte que ele chama de
"complementa ry Crow-Omaha". Crelo que a caracteriza1;ao ger al des tes sistemas é
correta, mas tenho que discordar de Lounsbury quando ele postula tal regra de
descendencia paralela para os Aplnayé. Como vemos, essas equa~óes podem ser
satisfatorlamente explicadas como resultados da lnter~ao entre f. nucleares em
sistemas, onde nao existem grupos formados por tal tipo de descendencia. O problema
com análises formals é tomar terminologias como códigos e construir regras com
aparente valor sociológico a partir de termos, quando pode ser multo bem o caso
dos termos serem apenas resultados de instltul1;óes mais básicas. Asslm , pode-se
ter duas ou mais terminologias Omaha provocada s por instltul1;óes intelramente diversas, mas lsso nao pode ser levado em conta pelas regras do Prof. Lounsbury.
(Cf. Lounsbury, 1964).
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efeitos de mudan~a social. A primeira sugestao eu elimino porque,
como já indiquei linhas atrás, as varia~oes sao apenas nos termos
para os primos cruzados. A segunda é importante, ainda que nao
seja crucial (pelas mesmas razoes indicadas acima) e será levada
em considera~áo mais adiante. Mas o problema central parece
ser o de explicar a possibilidade destas solu~oes aparentemente
disconcertantes. Para tanto, eu gostaria de recapitular alguns
argumentos, chamando aten~áo para mais alguns pontos básicos.

ICONOGRAFIA

a) Como já revelei, as equa~oes invariantes nos sistemas de
rela~oes dos je do Norte sao as seguintes:
MiP
elm

PP

=

mm =

= lm = geti
mP = iP = tui

Pm

recíproco

tamtxúa

Sobre esses termos nao há dúvidas entre os Apinayé e todos os
informantes produzem a mesma terminologia para as posi~oes indicadas acima. Isso é bem urna indica~áo da sua importancia para
o sistema.
b) Do ponto de vista formal, essas equa~oes certamen te
indicam todas as possibilidades terminológicas encontradas entre
os je do Norte. De fato, elas sao típicamente «complementary
Craw-Omaha», como diz Lounsbury ( 1964a). Isso porque, como
se observa facilmente, elas já trazem urna identifica~áo de posi~oes situadas em duas gera~óes diferentes, tal como ocorre com
a terminología para afins (onde el e Pe = imbré e imbré-geti,
o Ego mase. e ponmre e ponmre-geti para mi e mM, o Ego feminino). Assim sendo, os termos getijtui (e seus cognatos entre
os outros je do Norte) possuem várias possibilidades «geradoras». • De um lado eles podem «gerar» ná ou tui; de outro,
podem gerar pá e geti e, como conseqüencia, seus recíprocos.
Como no diagrama abaixo:
curioso e Importante observar que de algum modo nós retemos as equa~óes
tlos mas apenas no que dlz respeito ao comportamento, observando distin~Oes terminológicas entre as gera~óes. Mas, segundo Lounsbury, na sociedade Romana e GermAnica, havla equa~Oes terminológicas exatamente lguals As dos Jé do
Norte, a saber: lm
avunculus
diminutivo de avus
grandfather "or that a
man's sister's chlldren were, like bis daughter's chlldren and bis son's chlldren,
nepos and neptis" (1964: 375). Lounsbury, portanto1 conclul dlzendo que o sistema
d~ rela~Oes Romano e Germanico era Omaha. Mas e possível desenvolver para esses
sistemas o mesmo modelo de possibilidades alternadas a partir das identlflca~óes
tlos
avós que ocorre entre os Je do Norte, indicando solu~~es Crow ou Omaha
~omo resultados terminológicos para os primos cruzados. Jsso serla especialmente
mteressante desde que se leve em conta a bilateralidade que finalmente domlnou os
sistemas Europeus.
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Um geti estrega as costas de seu tamtxúa
•
com um preparado para " endurece-lo
"
e torná-lo forte .

1
1

Mocinha procura piolhos nos cabe/os de sua tui-re.
Foto: Antonio Almeida
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Mu/her Apinayé, 1962
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Crian9as Apinayé, 1972
Foto: Antonio Almeida
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Em outras palavras, dado o fato de todos os geti e todas as
tui serem posic;oes potencialmente importantes na esfera cerimonial, elas sao classificadas sem distinc;áo. Assim sendo, obtém-se
urna identificac;áo entre gerac;oes que tem a possibilidade intrín-

seca de produzir termos para primos com uma feifáo Crow o•
Omaha. lsso mostra que as equac;oes invariantes (e cruciais) dos

sistemas de relac;oes dos Je do Norte já indicam a possibilidade
de urna soluc;áo Crow ou Omaha para os primos cruzados.
e) O problema dos primos erutados e sua classificac;áo entre
os Je do Norte é o de explicar por que os Kayapó fixaram essas
posic;óes genealógicas dentro de um padrao Ornaba e por ·que
algumas sociedades Timbira de Leste (vg. Krabó, Gavióes e Canela) fixaram as mesmas posic;oes num padráo Crow. Para esdarecer essa importante questáo, a terminología Apinayé, com
todas as suas discrepancias e dificuldades, está numa posi~áo
privilegiada. Isso porque, como vemos, os Apinayé oscilam entre
termos Crow e Ornaba. Vejamos inicialmente as varia~oes Apinayé.
No campo, enquanto colhíamos esses termos, ficou claro
em pelo menos tres entrevistas que essas varia~oes poderiam ser
produzidas segundo a enfase colocada pelo informante em certas
relac;6es. Assim, por exemplo, quando estava entrevistando um
dos meus informantes sobre os nomes, ele disse que as relac;oes
entre nominador-nominado eram como as rela~oes entre irmaos
do mesmo sexo. Eles eram identicos socialmente porque tinbam
o mesmo nome. Pois bem, quando após essa observa~ao eu indaguei sobre os termos para primos cruzados, perguntando como
o seu krií-dúw chamava os seus filhos, obtive sem maiores problemas (como geralmente náo acontece nesta área entre os Apinayé) urna classificac;áo de primos cruzados de tipo Crow. Posteriormente repeti essa mesma experiencia com dois outros informantes, obtendo o mesmo resultado. Mas se em outra ocasiáo
eu perguntasse a mesma pessoa os termos para as mesmas po-
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si~oes abstratam~nte,

isto é, sem mencionar os nomes, a resposta
era totalmente diferente.
Parece, pois, plausível dizer que as solu~oes para primos
cruzados de tipo Crow sao solu9óes em que os informantes estáo
tomando como base urna rela9áo social em detrimento de outras.
Caso a focalizar;áo seja os nomes, a solur;áo é a mesma da solu~áo Krahó e Gavioes. Poder-se-ia dizer, porém, que isso é urna
coincidencia, caso o mesmo nao ocorresse com os Kñkati e
com os Krahó, onde há casos de mulheres produzindo solu~5es
Omaha, desde que as suas rela~oes com sua nominadora sej am
extremamente importantes. Quando isso acontece, a irmá do pai,
que é a nominadora para o Ego fem., passa a se identificar
estruturalmente com o Ego e, em conseqüencia, o Ego fem. chama
os filhos -de iP de «filhos», produzindo um desequilibrio terminológico de tipo Omaha. Por isso, concluí Melatti, «a fei<;áo
Omaha surge apenas em casos concretos de transmissáo de nomes
pela irmá do pai, permanecendo a terminología de tipo Crow
inalterada quanto aos descendentes dos demais irmáos do pai»
(Melatti, ms. 1; 22). Esse exemplo é significativo para o tipo de
argumento que estou tentando desenvolver aqui porque ele indica
que, mesmo numa sociedade onde as varia~oes dos termos para
primos cruzados sao mínimas, elas podem ocorrer devido as possibilidades do sistema institucional. Em outras palavras, quando
há um desequilíbrio no sistema de institui95es e urna delas é
previlegiada, o sistema terminológico acusa essa mudan~a com
o uso de outros termos. Mas a possibilidade de produzir um sistema de primos cruzados de tipo Crow ou Omaha está sempre
presente.
O caso dos Krikati é ainda mais importante para a etnografía
dos Apinayé, no que diz respeito a varia~áo mencionada acima.
Isso porque entre os membros desta sociedade só é possível
fixar os termos para primos cruzados, quando se introduzem as
rela~oes entre nominadores e nominados. Fora disso, os Krikati
oscilam entre vários termos, tal como acontece com os Apinayé
(cf. Lave, 1967: Cap. 6 e 7).
Parece, pois, que entre os Timbira de Leste a nominar;áo e
a passagem dos nomes tende a produzir resultados terminológicos do tipo Crow e isso pode ser explicado pela estrutura da
nominar;áo destas sociedades, onde o irmáo da máe é sempre
tomado como o nominador preferencial e onde existe enfase maior
ou menor na reciprocidade e a passagem dos nomes se dá entre
194
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irmáos de sexo cruzado. Assim, ·entre os Canela e Kñkati, por
exemplo, se eu dou meus nomes para o filho da minha irmá, ela
deverá dar os seus nomes para minha filha ( cf. Nimuendaju,
1946: 77, Keesing, n.d. e Lave, 1967). A fixa9áo dos termos
para primos cruzados nestes grupos, assim, parece ser urna resultante de vários fatores, entre os quais: (a) a fup~áo dos
nomes como instrumentos de classificar;áo social para os homens,
entre os Timbira ( cf. Cap. 111); (b) o papel do Im co~o elemento crucial na transmissáo de nomes para os homens, em detrimento de outras posic;oes que podem também transmitir nomes
mas nao o fazem com a mesma freqüencia (vide Melatti, ms 1 e
2); e, como conseqüencia, (c) urna maior integrac;áo das famílias nucleares nas famílias extensas matrilocais. Só existem
variac;oes quando há urna desproporcionada enfase no nominador,
como ocorre em alguns casos de transmissáo de nomes para mulheres entre os Krahó.
O teste para essa explicac;áo das variar;oes em func;áo de
rela~oes institucionais tomadas corrio · proeminentes é dado pela
variac;ao dos termos Apinayé na sua feic;áo Omaha e pelo caso
dos Kayapó, onde urna feir;áo Omaha é constante. Neste último
grupo, a feic;áo Omaha do sistema de relac;oes é explicada pela
integrac;áo dos maridos na casa dos seus afins, pela conseqüente
proemiriencia da família nuclear (cf. Turner, 1966) e, eu acrescentaria, pelo papel do pai adotivo como um elemento básico
na classificac;áo dos homens daquela sociedade. Mas deixe-me
repetir em outras palavras e sumariamente o que já adiantei no
Cap. 111 em relac;ao aos Kayapó.
Entre os Timbira e os Apinayé, as relac;oes nominador-nominado sao públicas ou cerimoniais. Elas criam estruturas e grupos
sociais bem definidos. Mas, entre os Kayapó, as relac;oes nominador-nominado sao individuais. Elas criam lac;os individuais, privados. Assim sendo, nao é um geti ( ou um transmissor de nomes)
que incorpora um jovem nos grupos públicos mais importantes
da sociedade Kayapó (os grupos masculinos que ficam localizados
na Casa dos Homens), mas urna figura que assume o papel e é
chamado de pai (pam kaág), isto é, um pai adotivo. A mediac;áo
entre o doméstico e o cerimonial é feita, portanto, por um pai
simbólico, em oposi~áo a um genitor e a um geti. Assím sendo,
a classificac;áo dos primos cruzados é realizada tomando-se por
base a relac;áo entre pai adotivo-filho e sua . conseqüente identificac;áo estrutural. Do mesmo modo que ent.re os Krahó nem
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todos sao nominados por um Im, mas todos utilizam urna soluc;ao Crow; entre os Kayapó o pater é separado do genitor, mas
a terminología e a classifica~áo das rela~oes sociais é feita como
se fosse ele a figura pública principal. Assim sendo, os Kayapó
classificam os fiP e FiP como «Sobrinbos-netos> ( = tamtxúa)
e os flm e Flm como, respectivamente, máe ( = ná) e «irmao
da máe-avo» (geti) .. A fixa9áo de urna fei~áo Ornaba, portanto,
depende da preeminencia simbólica e sociológica de urna rela~áo
social; ou melbor, da proje~áo de um papel social desempenbado
dentro da família nuclear como um elemento crucial na esfera pública. Assim, entre os Kayapó, um pater é quem faz a media~ao
entre o público e o privado; ao passo que ent~e os Timbira é
um nominador.
Os termos Ornaba obtidos entre os Apinayé podem ser submetidos ao mesmo tipo de explica~ao, como vimos páginas atrás
quando apresentamos os termos apresentados por Curt Nimuendaju. Seria possível entáo sugerir que a variac;áo dos termos
para primos cruzados entre os Apinayé seria urna resultante de
do is f atores:
nomina~ao que nesta sociedade tem um caráter pecuh~r, ~arecendo ser ~ma perfeita síntese de institui~oes Kayapó
e Ti.mb1~a de. Leste.
lsso porque, como vimos no Cap. 111, a
nom1na~ao Ap1nayé embora ~stabele~a urna Jigac;áo entre um geti
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(o nominador) e um tamtxua (o nominado), ela também coloca
um.a en fase nos paren tes paralelos ( verdadeiros, falsos ou putativos) dos genitores. E sao esses chamados «pais adotivos»
qu~ vao bus~ar o nome para a crian~a e nao os seus próprios
pais. Além d1sso, esses país adotivos sao responsáveis jurídicamente pela crian~a. Ora, essas duas relac;oes remetem, respectivamente, aos Timbira de Leste ( quando se trata dos nomes) e
aos Kayapó, quando se salientam os pais adotivos ( arranjadores
de nomes e protetores jurídicos das crianr;as). É entao legítimo
pos~ular que as variac;oes encontradas entre os Apinayé sejam
motivadas por urna enfase ora nos transmissores de nomes ora
nos pais adotivos. Se a primeira relac;ao é proeminente ou ~ubli
nbad~'. en~ao seria possível prever um resultado Crow para a
classtf1cac;ao dos primos cruzados. Se ocorre urna saliencia da
segunda relar;áo, entáo seria possível prever urna terminología
do tipo Ornaba.

2. O segundo f ator é um corolário do primeiro. Se, realmente,
os Apinayé pode1n dar enfase tanto· ao nominador quanto ao
pater ou ao genitor, entao as variac;oes sao decorrentes da importancia e do equilíbrio de todas essas rela~óes vis-a-vis, urnas
as outras. Neste sentido, pode-se dizer que a previsao do resuftado terminológico é impossível de ser dado a priori, mas
seria possível o seu estabelecimento quando se sabe como cada
relar;ao é vista e considerada por um dado Ego. Mas embora isso
seja urna tarefa viável de um ponto de vista teórico, ela· é extremamente difícil de ser testada com relac;oes reais, dados os
problemas demográficos e os arranjos sociais decorrentes da vida
social Apinayé. Aliás, talvez sejam exatamente esses fatores os
responsáveis pela flexibilidade do sis~ema terminológico Apinayé.
Em conclusao, é possível dizer que as variac;oes encontradas
para os primos cruzados entre os Apinayé nao sao anomalías. Pelo
confrário, elas parecem ser. plenamente plausíveis dentro do quadro etnográfico dos Je do Norte. Assim, foi possível sugerir
explicac;oes tomando as instituic;oes e relar;oes vigentes em cada
urna dessas sociedades e revelando como os Apinayé podem oscilar
entre soluc;oes aparentemente opostas. O tipo de terminología resultante, assim, nao indica sistemas sociais diversos, ou discrepancias num mesmo sistema, mas enfase em certas relac;óes sociais
e certas instituic;oes, todas elas presentes nas sociedades Je do
Norte e entre os Apinayé.
5. CONCLUSoES

10. lsso é coerente com a posi~io geográfica da trlbo situada entre os Tlmbira
de Leste e os Kayapó a oeste do rio Tocantins.
'

O sistema de relac;oes Apinayé pode ser interpretado tomando-se
como base a dicotomia doméstico ou privado vs. público ou cerimonial. Os termos usados para os kwóyá podem ser conceitualizados numa matriz binária, onde o par geti-tui e seu recíproco
tamtxúa está em oposic;ao ao par pam-ná e seu recíproco krá.
Os primeiros termos marcam rela~oes e urna área cerimonial. Os
segundos, rela~oes cujo paradigma é dado por urna substancia
comum, o sangue. Mas numa perspectiva total, isto é, cómo
sistema terminológico, todas essas categorías podem ser vistas e
analisadas como instrumentos de ligac;ao ~ntre os dominios básicos da sociedade Apinayé.
O sistema de relac;oes Apinayé, portanto, pode ser visto como
um mecanismo capaz de resolver as tensoes ·entre os domínios
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público e privado. Alguns termos, como vimos, estao centralizados em relac;úes de substancia; outros em relac;oes cerimoniais, mas, enquanto formam um sistema, eles constituem um
continuum, urna linguagem. E é essa linguagem que permite
aos Apinayé a tradu~ao de várias relac;oes sociais. Bem como
a ligac;ao conceitual e classificatória de dominios que estao radicalmente separados da vida cotidiana.
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CAPJTULO V

O Sistema Político

Nos CAPiTULOS ANTERIORES, APRESeNTEI o CONJUNTO DE NORMAS
ou regras que servem como matriz para a sociedade Apinayé. Isso
nao significa que tratei exaustivame.tite de todas as regras e indica apenas que procurei revelar o mínimo que um «estrangeiro»
precisa saber para adquirir competencia no universo desses índios.
Tendo em mente as regras . que comandam a vida diária Apinayé,
bem como aquelas que formam os s~us grupos cerimoniais e promovem sua continuidade como grupo, pode-se dizer que é possível navegar naquela cultura com urna certa seguranc;a. 1
Nos capítulos anteriores, portanto, foram poucas as ocasioes
em que procurei tratar das dificuldades da aplicafáo destas regras em situac;oes dadas na vida real. Por exemplo, quando falei
da vida cotidiana Apinayé, mencionei a família nuclear e os grupos
residenciais (bem como suas ideologias) como elementos básicos
de seu entendimento como unidades sociais, mas nao especifiquei
como esses grupos se organizavam no terreno, como eles se comunicavam entre si e como eles poderiam operar como agencias
capazes de influenciar o comportamento de pessoas situadas em
famílias nucleares e grupos residenciais diferentes .
É exatamente esse tipo de problema que desejo abordar neste
capítulo.
Pretendo, pois, concluir este livro abordando alguns aspectos da aplicac;áo dessas regras e como elas, por conseguinte,
sao manipuladas, estendidas, contraídas e reformuladas para atingirem certos fins. Minha justificativa para denominar esse tipo
de estudo de «sistema político», portanto, nao é nada original,
nem fora do comum. Pois «política» nada ~ais é do que. o estudo
de temas como «controle de conflitos», «competic;áo», .:disputas:.
t . Como se observa, estamos segulndo aqui a
enou¡h (1964) .
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e outros processos disjuntivos da vida social e nós sabemos que
o ponto central dessas descontinuidades entre grupos e indivíduos
jaz precisamente nos problemas decorrentes da aplica~áo de normas, regras ou ideais culturais a processos e situac;oes engendradas pela prática social. De fato, regras de comportamento sao
necessariamente menos flexíveis do que as situa~oes que etas
classificam. Assim como em Lingüística, existem problemas em
dizer se urna frase é · ou nao gramatical, sendo portanto necessário obter consenso entre os gramáticos para estabilizar certas
formas como corretas e outras como incorretas; e nós sabemos
que muitas destas decisoes sao arbitrárias ( daí as discuss6es
entre os gramáticos). Num sistema cultural existe o mesmo problema. Mas aqui. os gramáticos sao os grupos que detem o
poder e o sistema de regras culturais com suas respectivas aplicac;oes em casos ambiguos ou difíceis é chamado de jurisprudencia.
Nesta perspectiva, portanto, poder e autoridade nada mais
sao do que a capacidade de um indivíduo ou grupo de decidir nao
só sobre quais sao os tipos de comportamento indesejáveis ou
nao-gramaticais, mas, e isso é importante, de mudar as próprias
regras do jogo social. Em ambos os casos, a ac;ao é realizada
sobre os modos de aplicar códigos culturais a situac;oes reais.
Oeste modo, poder e autoridade remetem diretamente a coletividade ou a aspectos públicos das ac;oes sociais. Além disso, o
problema crucial parece ser o problema de legitimar essas decisoes. Pois, num certo sentido, legitimar, como aponta Friedrich,
coloca duas ordens de problemas: « ( 1) a lógica das relac;oes
entre poder e norma e (2) a aceitabilidade ou popularidade das
próprias normas» ( 1968: 244). Do meu ponto de vista, o primeiro problema é, na realidade, o problema de todo o sistema
social e o estudo dessas relac;oes entre poder e norma é o que
eu chamo de sistema político. O segundo, por outro lado, decorre
do primeiro. Pois aqui trata-se de convencer, ou forc;ar urna po·
pulac;ao a aceitar as relac;oes que foram estabelecidas em primeiro lugar. E isso, como se sabe, só pode ser realizado quando
o grupo que tomou a decisao inicial possui os meios de exercer
sobre a sociedade a coerc;áo necessária para fazer com que ela
aceite a sua decisao.
Neste capítulo, entao, vou apresentar primeiramente os grupos
que possuem o poder político na sociedade Apinayé. Vale dizer,
os grupos (e os indivíduos que lideram esses grupo~) que, por
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forc;a de sua posic;ao na estrutura da sociedade Apinayé, podem
decidir sobre certas a~oes sociais e dizer quando etas sao ccorretas> ou cincorretas~, sendo a medida aqui obviamente o interesse
do grupo, tomado como o interesse coletivo. Nesta parte, o meu
objetivo principal será ·mostrar os principios de organiza~áo e
composic;áo desses grupos, tentando isolar as suas propriedades
mais salientes e invariantes. Em seguida, vou passar ao estudo
das agencias capazes de exercerem coer~áo social de modo direto. Será meu interesse, entáo, falar do chefe Apinayé e discutir
o seu poder, qualificando a sua posi~áo no meio da tribo. Finalmente, desejo discutir o que pode ser chamado de «disputa pelo
poder>. Isto é, como os grupos que competem pelo controle dos
negócios públicos da aldeia se relacionam entre si no plano político. E quais sao os instrumentos utilizados pelos grupos que
estáo fora do poder, a oposic;áo. Nesta parte será meu objetivo
revelar o processo político .qa sociedade Apinayé, ou seja: como
o poder político fica ameac;ado e quais sao os instrumentos que
constituem essa amea~a.
1 . OS SEGMENTOS RESIDENCIAIS
E O SISTEMA POLITICO
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Nós já vimos que os Apinayé (como os Timbira em geral) podem
ser contrastados com os Xavante-Xerente e com os Kayapó como
grupos que nao possuem urna instituic;ao capaz de canalizar a sua
vida política. Realmente, enquanto os Xavante e os Kayapó possuém
institui~oes que organizam os homens em grupos mais ou menos
compactos, como as linhagens e clás patrilineares (Xavante) e a
Casa dos Homens (Kayapó), os Apinayé e os outros nao possuem
nada semelhante. Muito ao contrário, os seus grupos essencialmente masculinos, como as classes de idade e os grupos da pra~a
ou de nomes, sao destinados muito mais a exercerem um papel
integrador. E_sses sao grupos que aparecein especialmente durante
os cerimoniais de iniciac;ao · e suas fun~oes sao francamente comunitárias. Com isso eu pretendo dizer que esses grupos estáo
orientados em ideais e em comportamento para os valores coletivos. Entre os Apinayé, por exemplo, os homens ficam reunidos
nas metades Kolti e Kolre, mas esses grupos: como vimos no Cap.
111, sao ·concebidos como complementares. Assim a divisao, além
de ser total, é urna divisáo orientada para . os aspectos cósmicos
da sociedade Apinayé. Quando reunidos nessas . metades' a en201
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fase nao cai nas divisoes estabelecidas através da vida diária e
tendo em vista alinhamentos de pessoas reunidas para o exercício
de alguma tarefa prática. Ao contrário, a divisáo dos homens
em metades remete aos aspectos transcendentais da ordem social
Apinayé, unindo esses grupos a urna série de oposi~oes que sao
fundamentais na ordenat;áo do universo desses índios. Assim sendo,
essas divisoes sao elementos que, para usar os termos de Victor
Turner, criam comunidade e nao estrutura e/ ou hierarquía social
( cf. Turner, 1969; ( 1974) ) . Além disso, esses alinhamentos sao
temporários. Após os rituais eles se dissolvem e os seus membros
retornam ao ·mundo da periferia e do cotidiano onde recome~am
as suas tarefas diárias.
Na vida diária, cada hornero está relacionado a urna familia
nuclear de origem ou de casamento ( ou a ambas, dependendo
de sua situat;ao matrimonial) e sao esses os grupos de residencia:
permanente entre os Apinayé. Ao contrário dos Kayapó · que podem sempre ir a Casa dos Homens e lá discutir suas diferen~as
políticas de modo formal ou informal diariamente, os Apinayé
só podem exercer essas atividades quando um líder convoca urna
reuniáo dos homens, mas isso só é realizado em certos momentos críticos de sua vida social. Enquanto os Kayapó, portanto,
possuem urna institui~áo que serve como mediador entre a vida
doméstica e a vida política e cerimonial, os Apinayé nao possuem
um instrumento permanente para essa liga~áo. Assim, entre eles,
sáo os segmentos residenciais que tendem a exercer o papel que
entre os Xavante e os Kayapó é atualizado respectivamente pelos
clás e linhagens e pela Casa dos Homens.
Esses segmentos residenciais sao formados por famílias nu..
cleares que estáo ligadas entre si através do casamento matriiocal e através das rela~oes entre os pais e urna filha. Em geral,
como veremos a seguir, eles sao grupos formados ad hoc e
dependentes da harmonía entre as filhas e seus maridos que transferiram sua residencia para aquela parte do círculo da aldeia.
Como conseqüencia, os limites desses grupos sao difusos e sua
no9ao de unidade é dada muito mais por sua oposi~áo a outros
grupos de mesma magnitude do que por sua organiza9áo intónseca. O sistema familial Apinayé é bilateral e se esses grupos
tendero a assumir um feitio matrifocal isso se deve a regra de
residencia uxorilocal que separa os homens do seu grupo natal.
Assim sendo, cada hornero fica ligado a pelo menos dois grupos
residenciais, o que contribuí para urna náo-defini9áo precisa dos
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limites desses segmentos. lsso, por outro lado, significa que eles
náo funcionam como unidades primariamente corporadas, embora exista essa possibilidade, como veremos mais adiante.
De um ponto de vista formal, os Apinayé tem dificuldades
em reconhecer esses grupos como unidades de a~áo coletiva e como
instrumentos capazes de exercer coer~áo social. Realmente, quando da minha primeira estada na aJdeia, foi com dificuldade que
conseguí descobrir a organiza9ao desses segmentos como fator
importante da vida política da tribo. Isso porque, quancio perguntados sobre o seu sistema político, os indios sempre se referem a estrutura formal que legitima e sustenta as suas instituit;oes de controle social. Assim, foram muitos os informantes que
mencionaram o Chefe (Pal-ti) ou Capitao e seus auxiliares, bem
como o Conselheiro ( Kapel-txún) da tribo, e poucos foram os
índios que apresentaram urna visao mais realística da base do
poder do paí-ti. Como os segmentos residenciais sao realmente
elementos da vida cotidiana; eles eram pouco mencionados como
grupos com fun~óes políticas. E os ·indios preferiram falar sobre
as funt;oes do Chefe abstratamente do que nos conflitos em que
·
o Chefe de urna das aldeias viu-se envolvido.
Num plano formal, a estrutura política Apinayé é bastante
simples. A unidade política fundamental é a aldeia que possui um
Chefe e um Conselheiro. Ao primeiro cabe a coordena~áo da
fort;a de trabalho da comunidade em benefício coletivo, a Iiquida~áo de disputas, e outros processos disjuntivos. Ao segundo cabe
a tarefa muito mais simbólica do que instrumental, de orientar a
comunidade para os seus aspectos coletivos. Assim, o Conselheiro
é urna pe9a básica dos rituais, pois ele chama as pessoas das
casas e durante os rituais orienta os participantes em como se
deve realizar certas partes da cerimonia para a qual existem
dúvidas ou esquecimento. Como conseqüencia, os Apinayé dizem
que o Conselheiro tem que ser um pinget, isto é, um velho ( ou
um homem com netos), porque ele tem que necessariamente ser
um bom conhecedor das tradi9óes da tribo. Em Sao José, aldeia
para a qual eu tenho mais dados em relat;ao ao sistema político, o Conselheiro era realmente um veiho, mas eu suspeito
que outros homens do mesmo status poderiam substituí-lo nesta
fun9ao. Assim foi que presenciei em mais de duas ocasioes o Velho
Esteváo ser substituido por um outro velho antes da realiza~áo
de cerimonias de nomina~ao e dan~as comunais.
Dada a importancia do Conselheiro como urna espécie de
arquivo nacional vivo, é evidente que suas relat;oes com o Chefe
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.devem ser harmoniosas e- cordiais, ainda que ~le nao tenha nenhuma autoridade para resolver disputas de modo di~eto. lsso
porque o Conselheiro pode, suspendendo sua cooperar;áo, r~tirar
urna importante per;a da vida coletiva da tribo que é do interesse
do Chefe preservar. Em Sao José isso ocorreu quando da chefia
do Toim, mas atualmente Chefe e Conselheiro sao pai e filho
e suas relar;oes sao tao boas como as que existiam entre Matú1c
e Nicolau Velho o chefe e conselheiro do tempo de Nimuen'
.
daju. Falando com os A.pinayé sobre esses dois papéis sociais,
a impressao é a de que eles os tomam como complementares. O
Conselheiro é urna espécie de juridiciário simbólico, repositório
que é das legendas e das tradi~oes históricas da tribo; ao p·a sso
·que o Chefe é um ·executivo e um mini-ministro do planejamento,
sempre procurando coordenar os homens da aldeia para propósitos
coletivos e controlando as suas disputas.
·
Além desses dois papéis, o Chefe tem dois ou mais auxiliares, chamados de paí-ti-«peb». Esses sao seus homens de confia~~a
e o papel é modernamente traduzido como «soldado do chefe>
ou como «secretário do chefe». Em Sao José, o Chefe conta com
dois desses homens. Suas funr;oes sao as de serem os olhos e
ouvidos do Chefe em outras áreas da aldeia. Pois assim ele pode
ficar sabendo de tudo que está se passando fora do seu segmento residencial. A escolha desses homens nao depende de conhecimento especial das tradi~oes da tribo, ·nem de idade (como é o
caso do Conseíheiro), mas da confian~a e das suas relar;oes com
o Chefe. Assim, em Sao José, um dos dois auxiliares é um índio
criado entre os Krahó que o Chefe considera seu krá-txúa ( companheiro, amigo. Esse título é usado pelos que sao iniciados
juntos). Seus irmáos nao foram convidados a exercer esse papel
porque idealmente a chefia náo deve ser contaminada por lar;os
familiares, pois o chefe deve ser impessoal, e porque os irmáos
do chefe sao pessoas desligadas ou muito novas para participarem
integralmente nos negócios políticos da aldeia. Assim sendo, o
critério que dita essa escolha nao é o de parentesco, mas o rendimento do escolhido como um homem leal e alerta para os problemas e as conversas que podem dificultar o governo da aldeia.
É por isso que os auxiliares devem sempre estar situados em
casas (e em segmentos residenciais) distantes daquele do Chefe,
como revela o desenho da página seguinte ( Fig. 13), feito pelo
Chefe da aldeia de Sao José em 1966.
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Como se observa, sua concep~ao do sistema político da aldeia é plenamente consistente com o que está exposto acima. Assim,
o Conselheiro está ligado a prar;a da aldeia, indicando sua transcendencia dos arranjos entre grupos e indivíduos. Ao passo que
os auxiliares do chefe estáo situados em posir;oes quase que opostas no plano das casas. Aldeias hoje desaparecidas, como Botica
e Cocal, também possuíam auxiliares. E dada a composi~áo do
sistema político Apinayé, essas figuras sao fundamentais como
«ouvidos e olhos> do Chefe porque sem boas informa~oes é
praticamente impossível governar urna aldeia Apinayé. Mais adiante,
quando f alarmas da oposi~áo, is so ficará mais claro.
·

B

B

,,•

{
"

13 - Diagrama de uma aldeia com_ .enfase pelo desenhista .(tpinayé
nas posiroes do Chefe (AJ, dos seus aux1l1ares (B) e do Conselhe1ro (C).
As linhas revelam as conexóes entre. eles..
F10.

205

~um plano form~I, portanto, os Apinayé tendem apenas a

mencionar esses papéis, como se eles estivessem soltos na sua
estrut~ra social. Pouco se diz sobre o que está por traz do Chefe,
ou se1a: a fonte do seu poder, e do seu prestígio. E neste plano
os Apinayé apenas dizem que o «chefe deve ser bom> «ele deve
ajudar os outros indistintamente», «ele deve saber dar' bons conselhos>, etc.
Entretanto, depois de algum tempo na aldeia nao é difícil
d_esco~rir que a fonte do poder do chefe é o seu' segmento res~dencial e o modo como ele reativa la~os sociais com pessoas
situadas fora desses segmentos. Os Apinayé com quem falei desse
assunto (e eles incluem a maioria dos homens adultos da aldeia
de Sao José e de Mariazinha) usam como critério fundamental
para a defini~ao do apoio político a quantidade de pessoas que
pertencem ao segmento residencial do líder. Assim, eles se referem
ao .núm~ro de kwóyá (parentes) que o chefe tem em seu grupo
residencial e somente depois especificam essas rela~oes de modo
mai~ preciso. Por exemplo, é possível que um Apinayé mencione
um Jovem cunhado como parte de um segmento residencial e como
um dos homens qu_e dá apoio ao seu líder em casos de disputas,
?las, quando pressionados, eles podem especificar as rela~oes do
1ovem com o segmento dizendo que afina) o homem está casado
há pouco tempo e que ele pode muito bem ficar no meió da luta
desejando que ela acabe logo; em vez de tomar um partido de~
finitivo. Esta situa~áo, como se pode adivinhar pelo que já foi
apresentado sobre o sistema de rela~oes (vide Cap. IV), é bastante comum e faz parte da estrutura do sistema político· Apinayé.
De um modo geral, os segmentos residenciais ope~am como
grupo de coopera~áo economica, como unidades de socializa~áo
e como grupos de pressao social e política, numa palavra como
fac~oes políticas. 2 Uma vez que um des ses segmentos e~tá estruturado, eles podem também operar como unidades de exogamia
h~ven~o. urna tenden~ia ao casamento com outros segmentos re~
s1dencia1s. Neste capitulo, porém, estou interessado em apresentar
esses segmentos como f ac~oes políticas.
\

2. OS SEGMENTOS RESIDENCIAIS COMO FAC~OES
Quando os Apinayé falam dos seus segmentos residenciais, eles
se referem em portugues as «famílias» da aldeia. Assim, eles
2. t A caracterlza~Ao destes segmentos resldenclais como fac~~es é plenamente
coeren e com o estudo de Ralph Nichols (1965), a respelto destas unidades soclais.
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dizem· que existem tres famílias {ou «grandes famílias») na aldeia de Sao José. A família da Velha joana Kokoti (muitas vezes:
chamada de «família do Chiquinho Grebaú»), a do Pedro Viado
( também chamada de «família do Esteváo Velho:. ou do Grossinho, Chefe da Aldeia) e a do Toim, líder da fac~áo que se
opóe ao chefe constituído. Essas defini~óes; porém, como pode
suspeitar o leitor familiarizado com o us9 da palavra «família»
no Brasil Central, nao sao exclusivas. Oeste- ~odo~'- ~ possível segregar dentro desses segmentos algumas pessbas qu~ tem prestígio e, referindo-se a elas, indicar a composi~áo \~aqu\la fac~áo.
Por exemplo, quando alguns informantes falam 'Qa ~mília · do
Toim, muitas vezes eles especificam as «famílias» de\ Pedto Xavito
e a do elho Dionísio, como pec;as. importantes de~te · s~gmerito
residencial. Em outras ocasioes, eles mencionam apenas a família
do Grossinho ou do Esteváo em oposi~áo a do Toim, , marcando
com isso ·as duas f acc;óes que mais tem lutado pelo governo des ta
aldeia. Realmente, em 1962, quando o facciosismo ei:a aparentemente menos virulento, muito mais pessoas eram mencionadas como
Chefes de grandes f amílias do que em 1967, quando o facciosismo
se tornou mais acentuado. Pode-se entáo dizer· que esses segmentos residenciais tendem a ser reduzidos (e melhor qualificados)
e/ ou ampliados segundo a polarizac;ao política decorrente da vida
social dos Apinayé. O mesmo fenómeno ocorre também na aldeia
de Mariazinha, onde - em 1962 - o grupo estava sendo liderado
de modo inquestionável pelo f alecido Chefe Zezinho. Mas em
1967, quando retornei aquela aldeia, ouvia-se o nome da «familia
do J úlio» e da «família do Zezinho:. como duas f ac~oes prontas
a entrarem em conflito, tal como acontece em Sao José. E isso
apesar das relac;óes de parentesco entre Zezinho e Júlio, que sao
de krá-tum/tamtxúa. As fac~óes, entáo, tal como acorre com a
classifica~áo das rela~óes sociais só podem ser delimitadas ou
definidas com precisao de modo contextual. Abstratamente isso
é muito difícil de ser realizado dada a sua organiza~áo e as regras
que comandam o casamento e a composi~áo das resid~ncias entre
os Apinayé.
Essa polarizac;ao, porém, é decorrente das pressóes colocádas
sobre o Chefe de urna aldeia por um grupo que com ele disputa
o poder político. Assim sendo, existe ser;npre um grupo com o
poder e outro ~rupo que p.re:ende o poder, e sao esses dois segmentos que estao em opos1~ao. Os outros segmentos residenciais,
caso eles existam, se distribuem ao longo dos dois grupos que
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abertamente disputam o governo da aldeia.' Vejamos como essa
situa~áo se configura em Sao José.
~
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Segmentos residenciais em Sao /osé, 1967. As letras correspondem as que marcam todos os outros diagramas assim assinalados.

FIG. 14 -·

Na figura acima sao reproduzidos num diagrama os segmentos residenciais existentes na aldeia de Sao José. As letras
correspondem as residencias assinaladas na figura 3 (p. 62). Resolví representar a aldeia dentro de um diagrama circular simplesmente para facilitar a exposi~áo, pois como se sabe a aldeia
nao tem precisamente essa forma.
3 o mesmo mecanismo ocorrla Igualmente na antiga aldeia Botica (Oato Preto),
onde
Chefe PebkObo dlsputava a chefla com um outro indio, seu lrmlo classlflcatório .
Segundo o Velho Estévlo, que me forneceu essas informa~{ies, .O outro nunca
conseguiu o poder porque ele anunclava a todos os outros que quena ser o Chefe.
Na antlga aldeia do Cocal contou-me Pedro Viado que havia um chefe chamado
Fetlciano Ka tire, o qual poss uia a malor familia do local (
maior segmento residencial);
mas o Chefe Velho era um tal de Grekrú-ti, tio do meu informante. Quando
Chefe Velho morreu, Fellclano entrou e a aldela conttnuou com dols grupos resldencia1s
disputando o poder. Mals adiante vou talar do mesmo fenOmeno -em Sacaba (boje
Sao José).
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O segmento formado pelos grupos domésticos E, F, O, H, 1,
j e l< forma um grupo compacto do ponto de vista político. Esse
é o segmento do Chefe atual desta aldeia, residente em F. Em
franca oposi~ao a esse segmento, ternos o grupo formado pelas
casas O, P, Q; R e S, Do mesmo modo que ocorre com o segmento I esse grupo age sempre como um grupo compacto para
propósitos de pressáo política e social. Este é o grupo a que
pertence Toim, residente no grupo doméstico Q, líder e exChefe desta aldeia. O segmento IV, formado pelas casas T, A,
B, C e D, liga-se de um lado ao grupo J e de outro ao grupo//.
Seus membros masculinos dizem que este é um grupo que fica
no meio. Na realidade, porém, seus la~os com o segmento I sá.o
muito fortes, como será descrito mais adiante. O segmento ///
é composto de dois grupos domésticos (L e N) ocupados por
homens que estao alheios aos negócios políticos da aldeia. Embora
ambos estejam ligados ao segmento /, eu prefiro dizer que eles
sao inoperantes no sistemá ~político de Sao José. Pois o chefe do
grupo doméstico L é um indio considerado como sovina, embriaga-se com facilidade e vive muito mais voltado para os seus
próprios interesses. O mesmo pode ser dito com rela~áo a N. O
ocupante do grupo doméstico M, porém, está separado porque
ele liga-se ao grupo C. As suás rela<;oes sao de filho-pai, respectivamente. Entretanto, enquanto o grupo doméstico O está rnuito
mais perto da fac<;ao JI, o grupo M liga-se, .também, a fac~ao /.
Foi por essa razao que eu resolvi separar este grupo dos outros
por linhas pontilhadas.
De urna maneira geral, portanto, cada um desses grupos corresponde de perto ao ·que os Apinayé modernos chamam de «famílias grandes» ou «familhoes>. Ao segmento I pertencem o Estevao, o Pedro Viado e o Grossinho. O líder apontando depende
do que se deseja sublinhar. Ao segmento JI a família do Toim .
Ao IV a família da Maria joana ou a do Chiquinho Orabaú
(residente no grupo doméstico T). E o segmento /// corresponde
a tres famílias.
Enquanto os segmentos 1 e 11 estao francamente envolvidos
em apontar seus defeitos mútuos, o que é feito com muita virtuosidade por meio de fuxicos, os segmentos 111 e especialmente
IV tendero a agir como unidades de media~ao e controle do processo político. Mais adiante voltaremos a esse problema com mais
detalhes e de modo abstrato. Agora é fundamental que se passe
a urna descri~áo da composi\ao de cada um desses ·segmentos.
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· ' Em Sao José existem, ao todo, 32 homens politicamente ativos; .isto é, homens casados e com filhos, considerados iniciados '

\

e, portanto, intitulados a ter completa responsabilidade numa série
de áreas que interessam diretamente a coletividade. Esses sao homens que devotam grande parte de seu tempo a constru~ao ou
renova~ao de casa, ao trabalho· nas ro~as, a ca~a e a coleta de
baba~u e que tem o dever básico de prover sua mulher e seus
filhos (bem como outros parentes) de alimento. Sao eles igualmente que decidem sobre os casos de conflitos, de roubos; de
defloramento, ferimentos causados por brigas, adultério, etc.
Nao só porque estao diretamente implicados nessas a9óes, mas
porque tem os seus filhos ou netos envolvidos nelas. Numa palavra, sao esses homens que tem que decidir sobre a aplica9áo das
regras e códigos culturais que guiam a vida social Apinayé aos
casos concretos onde esses códigos ou regras servem como instrumento de classifica~áo. Sua fun~áo, para usar um termo bíblico,
é a de separar o joio do trigo: isto é, as a9óes consideradas como
legítimas daquelas que sao tomadas como impróprias, inadequadas ou imorais. Eles formam os alicerces do sistema político e da ordem jurídica da aldeia de Sao José e é sobre eles
que repousa a paz ou a turbulencia social daquela aldeia. Isso
náq significa que as mulheres Apinayé fiquem totalmente passivas em casos de disputas. Muito ao contrário, tudo indica que
as mulheres tem um papel fundamental em pelo menos dois estágios do processo político. Um deles é o de romper o sigilo
de certas informa9oes consideradas como deprimentes para certos
homens ou grupos. lsso é realizado através de fuxicos que se
espalham do ribeiráo e roi;as, onde as mulheres se reúnem para
buscar água, lavar suas parcas roupas ou para o plantío ou
colheita de alguns vegetais, até a aldeia. O outro é servir como
elementos que podem apelar para seus maridos, irmáos e filhos
no sentido de evitar conflitos. O papel das mulheres Apinayé,
deste modo, nao é passivo. Embora seja muito difícil determinar
com precisáo o seu lugar no sistema político da aldeia, pode-se
dizer que elas também tem certas tarefas a cumprir, especialmente
como unidades de distribuit;áo de informa~oes semi-oficiais, modo
pelo qual eu estou definindo preliminarmente os fuxicos.
4 . Como já indiquei no Cap. 111, os modernos Apinayé nlo reallzarn mals os
seus clásslcos rltuals de lnlcia~lo. Assim, um homem politlcamente atlvo é, em
geral, um homem casado e que tem direito a ter urna ro~a e urna casa (ou urn
lugar para sua familia nuclear dentro de urna casa).
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Distribui<;áo genealógica dos segmentos residenciais
da aldeia de Sáo José em 1967-1970.

. ~a. Fig~ra. ac,ima estao relacionados todos os segmentos re~1denc1a1s d1stn~u1dos segundo suas rela9oes mais importantes,
1~to é, as re.Ia.~~es que ?s próprios Apinayé destacam como bás1c~s na. ?ef1n1~ao das hga~oes entre os membros destes grupos
res1denc1a1s. I~so é um ponto importante porque, como já assinalei
no c.ap. IV, sao numerosos os casos em que urna pessoa pode se
relacionar a outra através de duas ou tres rela~oes e· o que ocorre
211

nestes casos é que urna dessas relac;oes tende a ser tomada como
básica dependendo do contexto. Assim sendo, esses diagramas genealógicos náo sáo representac;oes de todas as relac;oes dos membros dos segmentos residenciais uns com os outros, mas apenas
daquelas tomadas como básicas pelos próprios informantes. Cada
posic;áo destes diagramas tem urna letra e um número. O número
corresponde a um nome, geralmente mencionado no texto. A letra
corresponde ao grupo doméstico da pessoa e é a mesma dos
outros diagramas.
Um estudo da composic;áo desses segmentos residenciais revela alguns pontos importantes:

isso é o divórcio; outro fator é o alinhamento do homem com
pe~soas de outra facc;áo. Assim, por exemplo, o homem 7 (do
grupo doméstico B) deixou de morar na casa do seu sogro ( 44,
grupo doméstico P) porque esteve implicado numa disputa com
o Toim ( 47, grupo doméstico Q). Assim sendo, ele e sua esposa
saíram daquela área da aldeia para urna casa próxima a casa
~a máe de 8. O mesmo ocorreu com o Esteváo ( 12, grupo doméstico J) que é irmao de 66 (grupo doméstico S) mas que depoi.s de urna disputa por causa de urna criac;áo de porcos do
primeiro resolveu mudar-se para a casa onde hoje reside. Muitas
.vezes, esses desentendimentos ocasionam a mudant;a de todo um
grupo residencial de urna parte para outra do círculo da aldeia,
ou mesmo de urna para outra aldeia. Em 1963 urna f amília mudou-se para Mariazinha porque · a esposa era acusada de ser
feiticeira. E em 1967-68 o grupo doméstico 1 ( 16 e 17) deixou
a fact;áo 11 para ir realinhar-se junto a facc;ao l. Como todos
podem facilmente trac;ar relac;oes de parentesco com quase todos,
~.ssas mudanc;as sáo relativamente fáceis de serem realizadas. Tratase apenas de sublinhar urna relac;áo com urna pessoa ou com um
grupo e, concomitantemente, desligar-se do grupo do qual se quer
sair. É por isso que os Apinayé falam em relai;oes que «ficam próximas» ou que «ficam distantes», segundo as situac;oes. Agora
que estamos localizando homens e suas ac;oes num contexto específico, do sistema político, é possível entender melhor como a
estrutura do sistema de relac;oes faculta e é parte desses arranjos
·e deslocamentos de grupos e de indivíduos dentro do sistema social Apinayé. E isso, como já observamos nos capítulos anteriores,
é urna possibilidade do modo bilateral de trac;ar relac;oes, bem
como da independencia das famílias nucleares em cada grupo residencial.

· a) Alguns dos casamentos indicados nestes grupos náo seguem a regra matrilocal. É o que ocorre, por exemplo, com o casamento de 7 e 8 (do grupo doméstico B) ; 9 e 1O (do grupo
doméstico C); de .36 e 37 (do grupo doméstico L); de 50 e 51
(do grupo doméstico O); de 60 e 61 (do grupo doméstico R) e
de 62 e 67 (do grupo doméstico S). Esses casos foram apontados
por mim, quando das minhas entrevistas com os Apinayé, e nao
causaram surpresas. A explicac;áo para eles é de duas ordens:
em alguns a mulher veio de outra aldeia, nao tendo seus pais
residido em Sáo José, como ocorre com 61, 1O e 37. Em outros,
a situac;ao foi explicada porque os pais nao queriam que o filho
saísse de casa, e assim realizaram o casamento com mulheres
que nao possuíam família na aldeia. Como se observa, isso é a
contrapartida da explicac;áo anterior. É possível que esses casamentos estejam relacionados a urna tendencia a atomizac;ao dos
grupos domésticos e a um gradual aumento das Jutas faccionais
de Sao José, mas eu nao tenho dados suficientes para sustentar
essa suspeita.

\

b) Nas gerac;oes ascendentes, dos líderes desses segmentos
residenciais, essas discrepancias nao sao tao aparentes, mas elas
também existem. lsso se deve ao fato de que muitos homens que
hoje moram em Sao José vieram de outras aldeias, hoje extintas.
.Alguns, como o Dionísio ( 42, Grupo doméstico O), por exemplo,
vieram para Sao José já casados e assim se estabeleceram com
suas esposas numa determinada posic;áo na periferia da aldeia,
já criando Jac;os com outras casas. Essas pessoas mudaram muitas
vezes de residencia e a razáo para esses reagrupamentos residenciais sempre foi causado por disputas ou mal-estar numa
determinada parte da aldeia. Um dos fatores responsáveis por
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O poder de cada um desses segmentos parece residir concretamente em duas ordens de fatores. O primeiro é o poder e o
prestígio do seu líder e isso é claramente definido pelos Apinayé
como a capacidade de urn homem de reter os seus genros em sua
casa ( ou nas casas próximas), formando um segmento residencial
harmonico. É o que ocorre com o grupo centralizado ao redor do
,P edro Viado ( 14, grupo doméstico E). Pedro Viado, como figura
humana, nao é muito impressionante. É um homem magro e tímido, com grande aparencia de sertanejo, pois seu pai era um
brasileiro do interior que se casou com urna ín4ia Apinayé no
Cocal. Mas grat;as aos casamentos realizados por seus filhos e fi213
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lhas, e a sua capacidade de conduzir o grupo doméstico com um
mínimo de atritos, ele manteve organizada toda a sua parentela.
Assim sendo, Pedro Viado é apontado como um homem · forte,
que opera nos bastidores da a1deia, gra~as ao número de homens
que pode contar no segmento residencial formado por ele. Lá estáo
nao só o chefe da aldeia (20, grupo doméstico F) como também
o Conselheiro da tribo ( 12, grupo doméstico J), além dos seus
filhos e filhas, casadas e com filhos, sinal de matrimonios estáveis.
Como já indicamos, isso nao quer dizer que esse segmento seja
sempre associado ao nome de Pedro Viado. Na realidade, o nome
do Velho Estevao (12, grupo doméstico j) também aparece como
seu líder e, mais recentemente, o nome do Grossinho (20, grupo
doméstico F) tende a ser mais e mais mencionado como o · seu
chefe. O papel de Pedro Viado parece ser o de cimentar essas
alian9as de modo a evitar os atritos tao freqüentes, especialmente
entre sogro/ genro e entre cunhados. O papel do Velho Estevao e
do Grossinho, por outro lado, é muito mais direto do ponto de
vista político. Pois sao esses homens que sempre tomam a iniciativa para coordenar for~a de trabalho e resolver as disputas~
É por isso que o primeiro é Conselheiro e o outro é o Chefe da
aldeia de Sao José.
O segmento 11, ao contrário, teve na sua forma~ao muito
mais oscila~oes. Essas oscila~oes sao concretamente definidas peJa
entrada e saída de homens para dentro e fora do grupo, motivada
por casamentos e por divórcios. Realmente, é impressionante des"'.'
cobrir que todas as mulheres associadas a esse segmento .já . se
divorciaram pelo menos duas vezes nos últimos oito anos. A~sim,
55 e 56 (grupo doméstico P) já foram casadas com vár.ios
homens e sao consideradas na aldeia como mulheres instáveis.
Eu nao creio que esses fatores sejam realmente básicos na defini~ao dessa unidade social. Divórcios ocorrem em todos os
segmentos residenciais da aldeia de Sao José mais ou menos. na
mesma freqüencia e a instabilidade feminina é. parte da defini~áo
da mulher como categoría para todos os homens Apinayé. Antes,
eu suspeito que a instabilidade deste segmento residencial é motivada pelas demandas que os seus membros mais velhos impoem
sobre os seus afins mais recentes. E é assim que se pode carac...
terizar as rela~oes de 44 e 45 (grupo doméstico P) com 54 e 57
do mesmo grupo. Do mesmo modo, as rela~oes de 46 e 47 com
seus afins sempre foi marcada por atritos e reclama~oes, · todas
elas tomando a forma de acusa~óes sobre o marido das filhas
214
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de ·«pregui~oso», mau ca9ador, etc. Filomena ( 46), por exemplo,
é:·sempre apontada como urna mulher difícil e bastante exigente.
Ela ·'nao ·só exige que os seus afins fiquem totalmente voltados
para o seu segmento, como também interfere em todos os assuntos das famílias nucleares de seus filhos. Foi assim que vi
Filomena punir sua filha, porque ela havia batido num dos seus
tamtxúa. E foi ela quem impediu que Vicente (62, grupo doméstico S) saísse da aldeia quando ele assassinou o J oaozinho
( ~sad9 com 6, grupo doméstico T). Pode-se dizer, portanto,
que neste segmento falta a capacidade de harmoniza~áo encontrada no segmento l. Conhecendo bem todos os líderes de grupos
dotnésticos deste segmento, eu gostaria de sugerir que a falta ·de
harmoniza9áo encontrada ali é motivada porque existem pelo
~e~os tres líderes potenciais para esse grupo, a saber: o Dion ísio (42, grupo doméstico O), Pedro Xavito (44, grupo doméstico P) e finalmente Toiqi._( 47, grupo doméstico Q) que aspira
a voltar a ser Chefe da aldeia. Assim, . enquanto no segmento 1
Pedro Viado sai, da cena imediatamente prática, deixando ao
a ·rossinho a tarefa de coordenar as atividades do grupo, no
segmento 11 esse tipo de conduta parece ser obtido com maiores
problemas. No segmento 1 existe apenas um líder inquestionável
( Grossinho) e dois velhos (Pedro Viado e Esteváo) que nao interferem nas suas a9oes e decisoes de modo a provocar problemas. Mas no segmento 11 há tres velhos (Dionísio, Toim e
Xavito) sempre apontados como homens fortes. Além disso, a
esposa do Toim é igualmente apontada como urna espécie de
sublíder que tem um grande papel nos bastidores deste grupo.
Assim é que muitos Apinayé dizem que o faccionalismo existente
em Sao José assume formas virulentas por causa da Filomena
que sempre está provocando as disputas com os seus infindáveis
fuxicos. E isso nao é tudo. Existem também tres homens maduros oeste mesmo segmento que tem personalidades fortes: Vicente (62, grupo doméstico S), Permino (60, grupo doméstico
R) e Romáo (54, grupo doméstico P). Todos os tres sempre se
viraril implicados em vários conflitos (especialmente aqueles. relacionados a roubo e bebida) e o Vicente teve sua reputa~áo
fortemente ampliada desde 1962 até quando assassinou o Joáozinho em 1966.
Esses dados, portanto, nos levam a considerar que os segmentos dependem da maneira como um grupo de homens maduros
é organizado. Caso essa organiza~ao seja baseada em solidarie215
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dade e, concomitantemente, num mínimo de atritos entre os seus
interesses, o segmento pode operar muito bem como um elemento
capaz de exercer pressoes politicas. É claro que o fator estrutural
aquí é a regra de residencia matrilocal (que separa os homens
dos seus grupos natais) e a relativa independencia das famílias
nucleares. O primeiro fator faz com que existam dificuldades na
coordena~áo de segmentos onde existem vários líderes potenciais. É o que ocorre no caso do segmento 11. O segundo, que age
em consonancia com o primeiro, traz a possibilidade de um homem desligar-se do grupo residencial desde que considere que'
seus afins mais velhos nao o estejam tratando bem. Isso pode
ser realizado por meio de divórcio, ou por meio de um realinha-'
mento residencial. Quando um homem consegue harmonizar a
regra de residencia com suas próprias ambi~oes políticas, entáo
o segmento residencial pode operar muito bem como um grupo
de pressáo. É o qi.te parece ocorrer com o segmento 1, onde
urna verdadeira divisáo de trabalho ( ou de papéis, para ser mais
preciso) une num conjunto o velho com o homem maduro. Assim,
Esteváo é o Conselheiro da tribo, Pedro Viado é o centralizador
de vários la~os sociais e Grossinho é o líder político do grupo.
Esse fator é importante ·porque entre outros grupos je nó~
sabemos como a residencia uxorilocal impoe certas constri~oeS:
no sistema político e nos alinhamentos masculinos. Cada grupo
desenvolveu certas solu~óes para esse problema. Entre os Xavante os homens procuram manter a unidade do grupo de sibling
casando com duas irmás ( cf. Maybury-Lewis, 1967: 88). Com_
isto eles evitam que suas patrilinhagens se quebrem com o casamento matrilocal. Entre os Kayapó existe a mesma tendencia
de dispersao, mas os homens sao reunidos na Casa dos Homens.
Entre os Apinayé, como talvez seja o caso dos outros Timbira, a
unidade básica nao é um grupo de homens já organizado, mas
as rela~oes entre homens que estáo relacionados por afinidade
e que podem controlar su as familias nucleares. Sao essas rela~óes, cujo ponto crucial sao os elos entre genro/sogro-cunhad<>
que servem de base na composi~áo dos segmentos residenciais
' e, conseqüentemente, na forma~áo e manuten~áo das suas unidades
políticas fundamentais.
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3. O CHEFE E AS INTER-RELACOES ENTRE
SEGMENTOS RESIDENCIAIS
No inicio deste capítulo, quando fiz urna descri~áo da chefia
Apinayé no plano formal, feproduzi algumas opinioes dos Apinayé
sobre o papel do Chefe e quais eram as suas tarefas principais. O
chefe de urna aldeia é sempre visto como um homem que deve
separar disputas, liquidar fuxicos e feiti'raria; numa palavra, coordenar e harmonizar a vida social da comunidade. O problema seguinte, entao, é o de saber como o Chefe pode atingir esses fins,
manifestamente relacionados com o papel que desempenha numa
aldeia.
A esse tipo de pergunta, os Apinayé respondem que o Chefe
só pode governar com ajuda dos seus parentes. Sem ájuda dos
seus kwóyá, o Chefe torna-se impotente do ponto de vista poHtic_o. Aparentemente esse tipo de resposta é coerente e plenamente
satisfatório, até que se leve em considera'ráo a natureza do sis-tema de rela96es Apinayé. Quando- se observa que esse sistema
permite tra~ar rela~6es de modo bilateral, que ele náo permite a
forma~áo de grupos discretos de parentes e que, como conseqüencia, ele possui urna grande flexibilidade, o problema fica
muito mais complicado. Porque·, como observei inúmeras vezes,
todos os Apinayé adultos podem, de um modo geral e sem muito
.e s.fon;o, tra~ar rela'roes com todos os outros.
. Para que esse problema seja entáo compreendido, o que vale
dtzer: para que se obtenha urna visáo aproximada do modo pelo
qual .os Apinayé lan~am máo do seu sistema de rela96es como
um recurso político, é preciso distinguir alguns aspectos importantes do sistema. O primeiro é que ele (como ternos salientado no
decorrer deste trabalho) opera em do is planos distintos. Um
desse.s planos é puramente formal. É neste nível que os líderes de
segmentos residenciais ( ou quaisquer homens maduros) podem
dizer que sao parentes de todos os outros e demonstrar genealogicamente essas rela~oes~ O sistema de rela~oes Apinayé faculta esse tipo de demonstra~ao que, na realidade, náo é muito
diferente da demonstra~ao ou prova de relél'r6es de parentesco
na nossa própria sociedade. Em algumas áreas do Brasil, por
exemplo, é comum num encontro entre duas pessoas totalmente
desconhecidas a procura de la~os de parentesco e, conseqüentemente, a busca de urna «infra-estrutura» social p~ra ativar de
modo mais concreto urna rela~áo social ainda tenue. Nessas si217
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os parceiros procuram parentes-pivot, isto é, pessoas em
geral situadas nas gerac;oes ascendentes . que sen:em como foco
para o alinhamento de um grupo (preciso ou difuso) de pessoas. Muitas vezes ocorre que o parente encontrado para fazer
tal media~ao é urna pessoa esquecida ou pouco utilizada. ~a vida
cotidiana. Mas nas circunstancias do encontro ele é uttl para
obter urna racionaliza<;ao e, assim, para solidificar tal relacionamento. O mesmo ocorre entre os Apinayé. Mas, num caso e no
outro isso nao significa que a rela<;ao obtida seja instrumental
em t~rmos sociais ou políticos. Quero dizer com isso que o
parente pivot pode desconhecer urna das partes que através del~
está trac;ando a rela~ao, ou mesmo tomar aquela pessoa como um
parente «distante» ou um náo-parente. Assim sendo, o melh~r
modo de descrever tais tipos de relacionamentos é come<;ar admitindo que tais sistemas sempre permitem o relacionam~nto de
todos com todos, de urna maneira ou de outra. E, em seguida, verificar quais sao as rela<;oes que sao sempre ativa.das ?entro
deste quadro geral de teias de parentesco. Quando isso e realizado, descobre-se que dois informantes nao só podem estar
em franca dissonancia quando se trata de saber como eles se
relacionam entre si ' como também acontece que muitas vezes a
rela<;ao de parentesco é usada apenas em certos contextos e para
certos propósitos específicos.
Entre os Apinayé, quando eu perguntava se todos eram parentes a resposta e a demonstra<;ao eram sempre positivas. Mas
quand~ eu perguntava quem realmente poderia ajudar a um dado
informante, a resposta restringía um número formidável de pessoas. Sao essas pessoas, como vimos no capítulo anterior, que os
Apinayé subclassificam como kwóyá kumrendy e o seu número
é reduzido. Assim, num contexto geral, onde o ponto focal era
a solidariedade de todo o grupo local, todos eram parentes. Mas
quando o contexto era determinado apenas pelas variáveis «suporte
político» ou «troca de comida», esse número ficava redu~ido ~os
membros de um grupo doméstico ou de um segmento res1denc1al.
Realmente, a residencia num certo local está fortemente relacionada ao casamento e o casamento, como vimos no Cap. IV, é urna
área que permite a transforma<;ao e a passagem de urna pessoa
de urna categoría distante (kwóyá ket e/ ou kaág) a urna categoría próxima (kwóyá kumrendy). Daí a imp?rtan~ia bás~ca que
tem um chefe ou líder de um segmento residencial. Pots tudo
indica que é por suas ac;oes que o grupo pode manter-se unido e
.
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operar como urna unidade de trabalho, apoio político e trocas,
mesmo quando se sabe que sua composic;ao é de homens vindos
de outros grupos residenciais.
De um ~odo . s~mplificado, portan to, pode-se dizer que os
seg~~ntos ~es1denc1.ai.s· agem como grupos capazes de provocar
a un1ao efehva de vanos grupos domésticos. E, como conseqüencia,
urna. transferencia de lealdades de um para outro segmento resid:nc1al quando o casamento se torna estável e quando os .homens
sao ~em tratados pelos seus afins. Mas, deve-se notar, os Ia<;os
an~enores ao casamento nunca sao totalmente terminados. O que
existe é urna mudan<;a de enfase e nao urna segrega'ráo de rela~oes sociais. Em outras palavras, os Apinayé possuem um con1unto de Ja~os sociais que sao selecionados e sublinhados em certas
situa<;óes. Alguns desses la<;os sao definidos prescritivaménte e s,áo
sublinhados segundo regras explícitas. Tal é o que acontece nas
rela~oes entre pais e fi1h<?s e, especialmente, nas relac;oes entre
nominador/ nominado. Po is ' quando urna rela<;ao é enfatizada a
outra é colocada num plano secundário. Mas além dessas relafóes
marcadas, isto é, rela~oes que trazem consigo urna importante mensagem cultural e ideológica, os Apinayé possuem muitas outras
que sao totalme.nte dependentes de fatores contingenciais. Os
termos usados para essas rela~oes sao os mesmos que os usados
para os parentes diretamente ligados a urna dada pessoa, mas
a rela<;ao pode ser totalmente difusa ou tenue, dependendo das
pessoas implicadas. Dentre o conjunto dessas rela'r6es, um homem
seleciona algumas e assim as utiliza como instrumentos básicos
de sua vida social. Nesta «sele~áo», a residencia uxorilocal e,
concomitantemente com eJa, as suas rela~óes com os seus afins
sao elementos básicos. Oeste modo, algumas rela~oes sao sublinhadas ou reativadas segundo a posi<;áo da pessoa na estrutura
social. E essa posi~ao, como ternos observado, depende de vários
fatores contingenciais. Assim sendo, um homem «esquece» e dá
enfase a certas rela~oes sociais no curso de sua vida, embora em
certos momentos ele possa reativá-las e esquecer aquelas que em
certo momento de sua vida sao sublinhadas.
O papel de um líder de segmento residencial, e especialm~nte
do Chefe de urna aldeia, é sublinhar ou reativar constantemente
todas as suas rela~óes sociais, nao deixando que elas entrem num
plano secundário onde por certo serao esquecidas. Esse processo
tem dois asp~ctos. Quando o chefe está ganhando. prestígio, ele
despende mais energía reativando essas rela~oes sociais secun219

dárias ou terciárias. Isto é, rela~oes com pessoas ~onsideradas
«distantes». Mas quando ele está bastante forte, .mu1tas pesso~s
reativam independentemente essas rela~oes. Foi ass1m que, em Sao
José, o Chefe Grossinho sempre esteve p~eocupa.do com todas
as suas rela~oes sociais. E nas duas alde1~s mu1tas pessoas a
ele se relacionavam independentemente das m1nhas perguntas. Depois que 0 Chefe se torna forte, é bom estar liga~o a ele. Assim,
embora muitos homens pudessem também se relac!onar aos me!11bros ou ao líder da fac~áo 11, eles davam enfase as suas rela~oes
com o grupo residencial do Grossinho.
O prestígio de um líder, entáo, depende em grand~. parte
do modo pelo qual ele reativa todas as suas rel~~o~s soc1a1s;. ou
melhor, dos modos pelos quais .ele procura max1m1zar essas rela\óes sociais, tornando-as efettvas en:i termos .de suporte político. Existem dois modos fundamenta1s de reahza~ essa transforma~áo de l~~os situados ou ~onsiderados «distantes> em
rela~óes sociais «próximas» ou efetivas.
Um deles é coordenar a for~a de trabalho da aldeia de modo
a satisfazer a todos os grupos domésticos nela interessados e
necessitados. Pois os Apinayé reclamam quando um chefe pode
utilizar sua lideran~a apenas para organizar equipes de tra~alho
para os membros de sua própria parentela ou segmento ~es1de.n
cial. Como o chefe está sempre ligado ao segmento res1denc1al
que tem o maior número de homens ativos, essa mobiliza~ao pode
ser realizada independentemente dos outros segmentos d~ u~a
mesma aldeia. Assim procedendo, porém, ele leva a polanza~ao
automática da aldeia e, como conseqüencia, outros segmentos residenciais organizam as suas próprias equipes ou grupos ~~ trabalho de modo autónomo, minando com 1sso a sua superv1sao da
for\a de trabalho da aldeia, que é do seu interesse orientar. Entretanto isso acontece inúmeras vezes e, em Sao José, os membros
do s~gmento residencial 11 reclamavam v~rias de.ssas faltas de
imparcialidade por parte do Chefe Gross1nho, d1z:ndo que as
equipes organizadas para a derrubada e a constru\ao de cerc~s
nas ro~as nunca eram oferecidas a eles. Grossinho se defend1a
replicando que isso nao era verdade e que se ele nao mandava
os seus homens para lá era simplesmente porque os mem~ros da
fac\áo 11 nunca iam pedir. É claro que o problema aqu1 era o
de estabelecer Ia~os credor/devedor com os membros da fac~ao 11
que interessava ao Chefe, mas nao interessava aos membros da
outra f ac~áo.
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O outro mecanismo é atualizado pelas .constantes trocas de
comida, especialmente carne de ca~a. Com isso, o chefe demonstra sua orienta9áo para certas pessoas e as transforma em parentes legítimos, já que a troca regular de alimento é um dos
modos básicos de criar la~os efetivos com urna pessoa, como já
apontei no Cap. IV.
Esses dois mecanismos dao urna idéia precisa do esfor~o que
um Chefe tem que despender a fim de obter o controle completo
e efetivo de urna comunidade. De fato, a própria organiza~áo
do sistema inibe esse tipo de controle político que só pode ser
conseguido por meio do uso da for~a, quando um chefe se torna
um tirano. Mas mesmo quando o chefe organiza um forte grupo
de pressáo política do seu lado, ele corre o risco de provocar
conflitos públicos e, conseqüentemente, a cisáo da aldeia. O processo de cisáo de comunidades entre os Apinayé, portanto, liga-se
diretamente de um lado aos arranjos motivados pela vida cotidiana; de outro, ao tamanho das aldeias. E por isso é expresso
tanto em mitos, quanto na memória das histórias das aldeias.
Embora os meus dados sejam bastante limitados, dado que é
praticamente impossível reconstrufr hoje a situa~áo da tribo antes
das pressóes sofridas pelo contato com a sociedade nacional, eu
tendo a crer que ·nao é fora de propósito tomar o aumento demográfico com a conseqüente multiplica9áo de teias sociais e
de conflitos, como um dos fatores-limites do poder de coordena9áo de um homem e de um grupo. E é precisamente o f ator demográfico aquele invocado nos mitos ande se congelam os principais mecanismos do sistema político. Assim, os Apinayé explicam
a unidade lingüística, cultural e geográfica das sociedades je do
Norte pe1a cisao de urna grande aldeia seccionada depois de
urna corrida de tora quando os times foram contaminados pelas
disputas faccionais. E o mesmo ocorre com o relato semilegendário da aldeia chamada do Bonito que se partiu em duas depois
das Jutas entre seus líderes, Doko-re (representante do estabelecimento e do abuso no uso da for9a) e Nindo-pó ( seu rival e
representante da sagacidade e do exemplo de como proceder quando
se deseja efetivamente tomar o poder e liquidar a opressao). Neste
mito, Nindo-pó e Doko-re sao contrastados ao longo de um
eixo multidimensional. Assim, Doko-re = mais velho, senioridade,
abuso/Nindo-pó = juventude, controle completo das suas emo9oes. A for~a dramática da nárrativa jaz nos vários episódios em
que Doko-re procura fazer com que Nindo-pó entre na disputa
221
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abert·a sem estar ainda preparado física e socialmente, isto é,
quando ele ainda nao havia obtido apoio de todos os membros da
sua fac~áo.
Em tempos históricos, porém, há chefes que procederam como
tiranos e para tanto usaram os membros do seu segmento residencial como um poderoso grupo que visava a elimina~áo sumária dos seus rivais. Dois antigos chefes Apinayé sao particulannente lembrados por terem procedido assim. Um deles é o
Chefe Pedro Corredor ou Pebkob, da aldeia Botica ou Gato
Preto ( cf. Nimuendaju, 1956: 11). Esse homem, desde os tempos
de Nimuendaju, já estava provocando a saída de alguns grupos
domésticos desta' aldeia. Assim, muitos foram para Mariazinha e
outros (como o Jacinto, grupo doméstico N; Grossinho, grupo
doméstico F; Augusto, grupo doméstico L; Pedro Xavito, grupo
doméstico P e outros) vieram para Sáo José, entáo Bacaba. De
fato, o final dessa aldeia é considerado trágico: ela tenninou
por meio de feitico o que demonstra bem o grau de mal-estar
social que lá existia e era motivado pelo seu Chefe e sua fac<;áo.
Um outro chefe que assim procedía era o José Días Matúk, daí
as raízes das disputas entre · as duas fac<;oes hoje existentes em
Sao José, pois o Grossinho representa o grupo que sempre esteve
oposto a ele, ao passo que o Toim é seu filho.
O poder do Chefe, portanto, é limitado pela própria estrutura
social. Pois se de um lado um homem constrói o seu prestígio
reativando la<;os sociais, o que permite em certas ocasioes a forma<;ao de grupos ad hoc de membros ativos, de outro, ele nao
tem meios de fazer com que os seus seguidores cortem totalmente
as suas rela<;oes com todos os outros membros da aldeia, nem
que eles fiquem totalmente orientados em fun<;ao do seu próprio
grupo. A regra de residencia impede tal tipo de orienta<;ao, bem
como a estrutura do sistema de rela<;oes Apinayé, que faculta o relacionamento de todos com todos. E, note-se, isto é refor<;ado
pelas rela<;oes cerimoniais. Essas limita<;oes, portanto, interferem
de modo direto no modo pelo qual o Chefe conduz o processo
político entre os Apinayé.
A forma desse processo depende das rela<;oes estabelecidas
entre os segmentos residenciais. Existem dois mecanismos básicos
que governam essas rela<;oes entre os Apinayé. O primeiro é a
absor<;ao ou fusao de um grupo doméstico ou de um segmento residencial por um outro. Isso ocorreu no caso do grupo residencial
J quando os membros de grupo doméstico original e mais nume-
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roso (Pedro Viado e seus filhos) conseguiram atrair e absorver
membros de outros grupos domésticos individual e coletivamente,
isto é, qua grupo. Creio, porém, que a fusao é um mecanismo
de difícil ocorrencia, especialmente se o grupo a ser absorvido
é grande. Existe pois · um segundo mecanismo, muito mais freqüente, que é o de estabelecer urna alian<;a política de. um segmento com outro. Essas alian<;as estao ocorrendo em Sao José entre
o segmento I e o segmento IV, em contraste comas trocas re~lizadas
entre esse grupo IV (do meio) e o segmento residencial 11. Embora
a alian<;a seja um mecanismo mais delicado do ponto de vista
político, pois ela nao permite que· o grupo com maior prestígio
passe a controlar diretamente o outro, ela traz um segmento para
perto do outro pela neutraliza~ao política de um deles. Por exemplo: o segmento residencial IV liga-se ao segmento I e ao segmento 11 por meio de vários la<;os sociais. De fato, de um ponto de
vista estritamente genealógico, o núcleo masculino do segmento
IV está muito mais próximo do grupo 1 do que do grupo II,
pois o Camilo (9, grupo doméstico C) e o Paraibano (7, grupo
doméstico B) sao primos paralelos matrilaterais do Toim, e o
homem do grupo doméstico D é krá-tum do Toim. As rela9oes
desses mesmos homens com os membros do segmento residencial
I podem ser também estabelecidas genealogicamente, mas elas sao
muito mais distantes, implicando em várias pessoas intennediárias.
Se os grupos políticos Apinayé seguissem urna lógica organizatória estritamente baseada no parentesco, nao haveria dúvidas
de que o segmento IV deveria ser parte ou ser um elemento de
apoio para o segmento II. Tal, porém, nao acontece. Primeiro,
porque já houve sérias desaven~as entre um membro do grupo IV
(o Paraibano) e um membro do segmento II (o Toim) quando os
dois brigaram durante urna festa e o Toim feriu o Paraibano com
urna faca. Segundo, porque o grupo do Chefe (segmento I) estabeleceu urna forte rela~ao cerimonial com alguns membros deste
grupo. Assim, um filho do Paraibano casou-se com urna filha do
Pedro Viado (o rapaz é o· n 9 23 do grupo doméstico E) e lá ele
tem vivido sem grandes problemas com seus cunhados e seus
sogros desde 1962 quando o casamento foi realizado. Além disso,
o Chefe da aldeia sempre envía para alguns membros deste segmento comida e coloca a sua disposi~áo a for<;a de trabalho da
sua turma. Com isso, esse grupo ficou neutralizado. , senao completamente do lado da fac~ao do Chefe. Entretanto, membros do
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segmento residencial IV sempre afirmaram que, em casos de
disputa, eles ficam no meio, agindo essencia1mente como mediadores entre a fac~áo 1 e a fac~áo II.
Um problema que pode ser levantado a esta altura é o seguinte: até que ponto essas trocas sao feitas com propósitos
políticos, isto é, conscientemente orientadas para a obten~áo de
apoio dos membros do segmento IV? É claro que nao posso responder a essa pergunta de modo definitivo. Mas os dados apresentados até agora indicam que elas sao realizadas com o propósito implícito de neutralizar esse segmento. E isso se torna
.claro quando se verifica que um dos auxiliares do Chefe é o
Alcides ( 4, grupo doméstico A), que a esco1ha desse homem é
independente de la~os de parentesco ou de outras prescri~oes.
Aliás, nessas escolhas, o Chefe está plenamente consciente do
f ator político. Assim, o segundo auxiliar era até cerca de 1967
o Permino (grupo doméstico R), um membro da fac~ao oposta a
sua. Mas como este homem estava constantemente implicado em
bebedeiras e Jutas, o Chefe reso1veu destituí-lo do cargo, escolhendo logo em seguida o líder da fac~áo 11, o Toim. Inicialmente
eu nao compreendi bem a razáo dessa escolha e imaginei que ela
tivesse sido ocasionada por pressoes políticas vindas da outra
fac~ao, da qual Toim é o líder. Mas logo depois, quando da
investidura do Toim no cargo, entendí que a sua escolha havia
sido ditada por urna sagaz manobra política por parte do Chefe
de Sao José, o que me foi logo depois confirmado pelo próprio
Chefe. Assim sendo, eu estou convencido de que muitas destas
.rela~oes sao realizadas com o propósito claro de obter um ganho
na área política.
De urna maneira geral, entáo, pode-se dizer que o processo
político Apinayé é marcado por duas atividades muito nítidas.
Urna delas, realizada pelo grupo que tem o poder, é a de manter
as suas rela~oes com os outros grupos nao deixando que elas
sej am «esquecidas> ou perturbadas. Isso é realizado por um constante reativamento de rela~oes sociais seja por meio da atribui~áo de cargos ou por meio de trocas de for~a de trabalho e de
comida. A outra, realizada pelo grupo da «oposi~áo>, é ·a de perturbar essas rela~oes, procurando seccioná-las ou destruí-las. Pois
assim como o Chefe sabe que o grupo que está no meio pode
ficar do seu lado, ele também sabe que esse grupo poderá oscilar
para o outro lado, desde que as suas rela~oes com a fac~áo oposta
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sejam reativadas. É isso, pelo menos, o . que se pode ·depreender
das rela~oes entre os segmentos residenciais de Sao José.
Todos esses fatores imprimem sua marca do estilo Apinayé
de resolver disputas e controlar conflitos. Assim, a oratória de um
Chefe Apinayé é primariamente inspirada numa enfase na coletividade. Do mesmo modo, um Chefe Apinayé é sempre cauteloso
na resolu9ao de disputas.
A oratória Apinayé se caracteriza por ser divorciada de emo9oes. De fato, no nível do discurso, o Chefe Apinayé, cómo os
ingleses, separa totalmente seus sentimentos pessoais relacionados ao problema, procurando dominar o seu tom de voz e seus
gestos de modo a falar nao por si próprio e sua f ac~áo, mas representar toda a comunidade e, especialmente, seus valores. Nos
discursos que presenciei (e que foram traduzidos por outros índios), o Chef e sempre come9ava muito controladamente falando
que . todos daquela aldeia eram parentes, que como tais eles
nao deveriam brigar, etc.,'<~ os problemas eram introduzidos no
discurso, como contraponto dessas assertivas que visavam os valores da comunidade como um todo. Foi assim que o Grossinho
se dirigiu a aldeia quando alguns membros da fac~áo 11 andaram
matando o gado de alguns fazendeiros da regiáo em 1967. E foi
do mesmo modo que o Chefe Zezinho orientou urna disputa coJetiva relacionada ao defloramento de urna mo~a em Mariazinha
no mesmo ano. Numa palavra, entáo, a oratória Apinayé nao
vai. diretamente ao assunto em pauta, e opera por meio de circunlóquios estilísticos, tocando nos pontos sensíveis depois que
certos valores essenciais da comunidade sao bem focalizados: O
chefe assim age nao só como representante da comunidade, como
também como um personagem sobretudo interessado em manter
os grupos ao seu lado e nao provocar divisoes entre eles. Urna
.oratória do tipo Catilina entre os Apinayé nao só colocaria a prova
todo o poder do Chefe, como também colocaria em risco todas
as rela\:oes sociais a ele relacionadas de modo tenue, j á que
os grupos que o suportam nao tem limites bem determinados.
Assim sendo, o chefe age solidificando e procurando criar comunidade. É por isso que os Apinayé falam que o chefe dá «conselhos» e «li\:oes» ( kapenre = fala) e nao ordens.
. De modo coerente com esse estilo oratório, a solu~ao de
-disputas é realizada pelo Chefe de modo silencioso. Sempre que
possível, ele evita trazer o problema para a aldeia como urna co. letividade, certo de que urna vez que o problema se · torna público,
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menores seráo as suas possibilidades de controlar os grupos. interessados na sua solu~ao. Assim, o Chefe deve «matar os fux1cos
no nascedouro> e urna das técnicas utilizadas para tanto é a de
simplesmente chamar as partes. interessada~ a casa do Chefe e lá
dar urna caudiencia> como dtzem os Ap1nayé modernos. Chamando apenas o recÍamante e a parte ofensora, o. Che.fe is~la
0 problema entre dois homens ou duas mulhe.res, evitando ass1m
a contamina~ao do problema por toda a alde1a e P.ºr grupos de
pessoas fortemente relacionadas As duas partes. Se 1sso ac~nte~e,
ele corre o risco de urna polariza~ao coletiva e essa polariza~ao
nem sempre pode ser favorável ao seu prestígio.
De fato, urna das armas mais poderosas da oposi~áo é
justamente a de criar esses problemas e testar constantemente o
prestígio e a habilidade do Chefe quando ele trabalha na sua
solu~áo.

4. O PROCESSO POLITICO

\

Tal como acontece na maioria das sociedades tribais, entre os
Apinayé o processo político . está relacionado aos problemas da
vida cotidiana. Assim sendo, sao muitos os casos de furto, adultério ou agressao que podem degenerar num problema que vai
atingir a esfera pública da aldeia de modo direto. É por iss~ que
os Chefes Apinayé sempre dao enfase ao seu papel de mediador
de disputas e a sua imparcialidade teórica quando estao investidos
, neste papel. Uma das suas principais preocupa~oes, portan to,
é a de sanar de urna vez por todas as insatisfa~oes que existem
quando ocorre um conflito entre pessoas na sua aldeia. Com.o
coordenador das for~as sociais de sua comunidade, o Chefe Ap1nayé, entretanto, conta apenas com o seu poder de persuasao.
Ele nao tem urna polícia que possa implementar com o uso da
for~a suas decisoes. E nem tem exército que possa conter, também pelo uso da fon;a, os grupos que com ele disputam o poder.
A sua arma é o «conselho», a oratória e a análise de todos os
aspectos de um caso na presen~a dos interessados. É por iss~ que
os Apinayé dizem que um chefe deve cfalar bem>. Sua .aut?n~~de
assim se baseia muito mais no exemplo do que em 1nstttu1~oes
diretamente ligadas ao seu cargo.
Mas do mesmo modo que o chefe conversa para obter solu~oes para os conflitos da sua aldeia, a oposi~ao faz o . mesmo
uso da palavra para propósitos de certo modo contrános aos
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seus. Assim, todas as conversas que desagradam aos grupos diretamente interessados no poder sao classificadas como fuxicos
(me-édji, onde me
coletivizador e édji
mentira) ou «conversa de mentira:.. O ponto de partida para os fuxicos sao as
áreas de conflito entre· duas pessoas ou dois grupos de pessoas
cujos interesses estáo diametralmente em oposi~ao em rela_~ao
a um certo elemento, rela~ao ou problema. Se X roubou mtlho
de urna rot;a de Y e este reclamou ao chefe, isso pode s~r urna
fonte de fuxico. Se X e Y foram ao chefe e este mandou que
X devolvesse a Y o que foi roubado, isso também pode ser urna
fonte de fuxico. De fato, essas fontes sao ilimitadas e o início
do fuxico pode depender de vários fatores, desde_ a quebra ~e
urna regra social até os comentários ·sobre as rela~oes e_ntre do1s
homens. O denominador comum do fuxico é, de fato, a sua capacidade de revelar nitidamente a posi~ao de ~ma pessoa (o~ de
um ·grupo) em rela~áo a um problema. É por 1sso que os f?x1co~
estao centralizados em redor de casos onde urna regra social fo1
rompida e o seu ponto de partida é sempre urna a~ao que de
algum modo se desvía da norma.
Em Sao José, o ponto central de todos os fuxicos é a história de sua chefia que está relacionada obviamente As duas fac~oes
mais poderosas desta aldeia. Nesta comunidade, portanto, os
fuxicos operam como argumentos que visam legitimar ou ilegitimar
a capacidade de um grupo e de um homem de ser considerado
como representante genuíno daquela comunidade.

=

=

a) A História da Chefia em Sao José
Sáo José é hoje a aldeia que nos tempos de Nimuendaju era chamada de Bacaba, comunidade fortemente governada pelo Chefe
José Dias Matúk. Nos tempos de Nimuendaju, as interferencias
da sociedade regional se faziam sentir externamente. Havia disputas
por causa de terras, matan~a de gado e baba~uais, mas, internamente, os Apinayé se organizavam e resolviam suas disputas . de
modo livre, sem a interferencia de representantes permanentes
da sociedade brasileira. Quando Matúk morreu, a chefia passou
para o Velho Estevao, índio vindo da aldeia ·cocal e que se mostrou
bastante capaz em resolver problemas externos. De fato, foi Estevao que obteve do Padre Velho (vide Cap. 1), .em Tocantinópolis,
urna divisáo de territórios entre os índios e os sertanejos, di227
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visáo que até hoje tem operado relativamente bem. Entretanto,
o Velho Esteváo consolidou o seu poder com ajuda do primeiro
encarregado de Posto que teve os Apinayé, um tal de joáo Félix.
Nestes anos, tudo indica que embora o Velho Esteváo tenha
tido sucesso com os brasileiros, ele nao possuía um grupo suficientemente poderoso para apoiar a sua entrada no poder. Pelo
que pude averiguar, havia já nesta aldeia duas facc;oes. Urna
delas era formada pelos parentes de Matúk e outra pelos parentes do Velho Esteváo. Nos anos quarenta, quando entrou um
outro encarregado de Posto, um tal de Zé Fábio, a família do
Matúk manobrou com este homem no sentido de colocar na chefia
o Toim, hoje líder do segmento residencial 11 e filho de Matúk.
Zé Fábio concordou e Toim tomou a chefia de Esteváo. Toim e
seu grupo governaram esta aldeia até os anos cinqilenta, quando
da visita do Iridiano, Chefe da Inspetoria de Goiania. Nesta ocasiao, a facc;áo do .Velho Esteváo e Pedro Viado conseguiu tomar
a chefia novamente, colocando um dos seus homens no cargo.
Foi assim que o Grossinho, filho do Esteváo, passou a ser chefe
de Sao José.
Com isso cristalizou-se, de modo claro, a divisáo de interesses entre Grossinho e seu grupo e o grupo Toim. Entretanto,
os antecedentes desta cristalizac;áo sao mais antigos e datam dos
tempos de Matúk, quando o antigo chefe mandou matar um
dos sobrinhos do Velho Estevaó, um índio chamado Aníbal.
Desta história, contada aqui de modo esquemático, observam-se dois trac;os importantes. O primeiro é que a divisáo faccional é antiga, datando provavelmente da chegada do Velho
Esteváo do Coca) para urna aldeia fortemente dominada por
Matúk e seu grupo. Segundo, as interferencias da sociedade brasileira regional no processo político da aldeia. De fato~ todas
as vezes que mudou a chefia em Sao José, um grupo procurou
um representante do Governo brasileiro para legitimar o seu
poder. Mas pensar que isso é fator dominante nas Jutas políticas
entre os Apinayé é um erro. Realmente, um agente do entáo Servi¡;o de Protec;ao aos Indios sempre foi chamado a legitimar o
homem no cargo de Chefe, mas o processo interno nao deixou
de ser atetado por isso. Essa busca de um elemento externo (representado pelo agente do entao Servic;o de Protec;ao aos
indios), para legitimar um grupo no poder, é sintomático dos
problemas decorrentes da organizac;ao da ordem pública entre os
Apinayé. Pois, como vimos, os grupos que controlam o poder
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nesta sociedade sao difusos em sua compos1c;ao e, como conseqüencia, o poder político tende sempre a oscilar e a ser consolidado com certa dificuldade. Se os grupos que fazem o seu
rodízio pelo poder em Sao José se inclinaram sempre a pedir o
apoio de um encarregado do Posto, é porque esses grupos estavam pretendendo resolvet: um problema cronico, motivado pela
estrutura dos grupos políticos desta sociedade.
Por outro lado, se urna cisao de aldeia nunca ocorreu em
Sao José, isso foi certamente motivado pela pressáo territorial e
pela inseguranc;a da tribo dentro da sociedade regional. Oeste
modo, o grupo que perdeu a chefia preferiu continuar na aldeia
a ter que ocupar um novo sítio, onde nao contaría com o «apoiQ»
imediato do Servic;o de Protec;ao aos . indios ou da FUNAI. Mas,
é preciso observar, esses dois fatores operaram de modo conjunto, nao sendo possível atribuir aos agentes do SPI um poder
de decisáo em relac;áo a chefia desta aldeia de modo di reto .. O
que eles fizeram foi consoli'dar urna posic;áo que de fato estava
prestes a ser decidida com ou sem a sua ajuda.
Neste sentido, é possível argumentar que - nesta instancia
- foram os Apinayé que usaram o SPI e nao o contrário. O beneplácito do agente governamental servindo como um mecanismo
legitimador de urna disputa f acciona] que existía na aldeia por
algum tempo.
É claro entao que, em Sao José, esses eventos sao sempre
trazidos a tona todas as vezes que membros da facc;áo I ou 11
entram em conflito. Fuxicos nascem porque o chefe atual náo sabe
conduzir urna festa e fuxicos surgem porque· Grossinho nao sabe
resolver bem um caso de indenizac;ao entre partes em conflito.
Os membros da facc;ao 11, o grupo do Toim, indicam claramente
que o Grossinho e o seu grupo sao usurpadores do poder. «Eles
sao de fora, sao do Cocal», «ele é o chefe por causa do Iridiano»,
sao comentários mais ouvidos. Por parte da facc;ao 1, o grupo
do atual chefe, os comentários vao diretamente aos problemas
criados durante o período em que o Toim era o chefe. «Ele nunca
parava na aldeia», «ele era um bebado>. De fato, sertanejos confirmam que o Toim era um chefe desinteressado dos problemas
externos de Sao José e apontam, sobretudo, a sua incapacidade de
.
parlamentar com os brasileiros.
Na sua oposic;ao ao grupo do Grossinho, entao, o Toim
tem que fazer fa ce nao só aos problemas internos da aldeia como
aqueles relacionados ao ·suporte político, mas · também ao~ pro.,.
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blemas externos, especialmente as suas rela~oes com os encarregados de Posto. Internamente, o meio mais utilizado é o fuxico.
Vejamos o seu lugar no processo político Apinayé.
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b) Os Fuxicos e o Processo Político

\

<?s Apinayé dizem que o fuxico «é amigo ou companheiro do feitl~o». Com isso eles dáo enfase especialmente aos processos disjuntivos que atingem as suas comunidades e, neste sentido feiti~o e fuxico sao vistos pelos índios como índices de mal~estar
social. Em aldeias onde a vida social transcorre com um mínimo
de disputas, nao há fuxicos e nao há feiti~o. Do ponto de vista
do processo político, ambas as atividades podem ser vistas como
modos pelos quais o grupo mais fraco traduz o seu descontentamento e chama aten~ao para certos problemas sociais. Por
exemplo, quando a filha do chefe Zezinho perdeu urna pulseira
de ~nissangas em Sao José, alguns índios f alaram que a pulseira
hav1a siJo roubada e nao perdida. Houve, portanto, especula~óes
em torno do possível ladráo, urna amea~a por parte do Zezinho
de ir entregar o caso ao chefe de Sao José, mas depois de alguns
dias o fuxico terminou. Entretanto, quando o Vicente (62, grupo
doméstico S) matou o Joaozinho (grupo doméstico T), o evento
foi imediatamente contaminado pelas disputas políticas e o Vicente
. foi acusado de ter sido um assassino a mando do Toim,
po1s era ele, na realidade, que nao gostava do Joáozinho. A versao
d~ fac~ao do Toim, porém, da qual Vicente faz parte, foi intetramente diversa. Neta, joaozinho era apresentado como um
feiticeiro que havia tentado por várias vezes ter rela~óes sexuais
com a mulher do Vicente, além de ter sido a causa da morte de
duas filhas do Chiquinho (3, grupo doméstico T). Assumindo a
defesa do Chiquinho contra o seu ex-genro (Joáozinho), Toim
e seu grupo procuravam nao só justificar as a~óes de um dos
seus membros como legítimas, como também colocar o Chiquinho
dentro do seu grupo. O mesmo ocorreu quando o Permino brigou
com o Santana numa festa onde ambos estavam bebados, e
o Santana foi ferido a faca pelo Permino. Aqui, o evento trouxe
urna onda de fuxicos que logo foram utilizados pelas duas f ac~óes.
Uns, os membros da fac~ao 1, acusavam o Permino de ser um
índi~ provocador e causador de conflitos; outros (os membros da
fac~ao 11 da qual o Pennino é parte, vide grupo doméstico
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R, 60) diziam exatamente o contrário, colocando toda a cuipa
no Santana. Era ele quem havia cmexido:. com a mulher do
Permino e nao o contrário. E mesmo depois que urna indeniza~ao
foi paga, com a media~ao do chefe, o caso é ainda lembrado
por uns e outros como um exemplo de mau caráter dos membros
do grupo I ou do grupo 11.
Mas mesmo situa~óes menos complicadas e graves podem ser
imediatamente focalizadas sob o prisma faccional, como foi o·
caso da morte do cavalo do Esteváo. Em 1962, descobriu-se nos
arredores da aldeia o cavalo do Esteváo e o animal estava morto.
Como a causa da morte nao foi logo descoberta ( sertanejos explicaram depois ao Velho Esteváo e ·aos membros do seu segmento
residencial que o cavalo havia morrido por doen~a e era muito
velho) Esteváo acusou abertamente o Vicente como o causador da
sua morte. A legitimidade da acusa~ao repousava no fato de ele
estar convencido de que o Vicente nao o suportava e era invejoso.
Assim sendo, como nao podia prejudicar o Grossinho ( seu filho
e chefe da aldeia) resolveu matar o seu cavalo. Oeste acidente;
degenerou um tremendo boato em que se dizia que o Esteváo
iría mandar matar o Vicente, embora os membros da faci;áo do
Toim apontassem, nos seus comentários, que o cavalo nao tinha
marcas nem de faca nem de balas. De qualquer modo, os dois
grupos ficaram preparados para qualquer eventualidade, mas como
o chefe nao levou as redama~óes do Esteváo adiante, depois de
algumas semanas, o Esteváo estava convencido de que o seu
cavalo havia morrido naturalmente. Mas, como ele disse ent3o
para mim, o Vicente continuava a ser um «caboco ruim».
O problema sociológico, entao, é o de ter um evento com
sua interpreta~ao contaminada pelas disputas faccionais. E isso,
como indicam os casos sumariamente apresentados acima, é obviamente - urna fun~áo da natureza do evento e, mais importante que isso, dos seus protagonistas. Em termos do processo político, o papel da oposi~ao é trazer esses problemas
para o domínio coletivo, onde eles poderao provocar cisóes entre
os grupos que dáo o seu apoio ao chefe. Assim sendo, no caso
descrito acima, o Toim assumiu um papel de vítima, dizendo que
era deste modo que sempre agiam os homens do grupo I. Eles
acusavam os outros sem saber e viviam procurando fazer fuxico
a fim de difamar os membros do seu grupo. O papel do chefe
e do seu grupo é o de «matar o fuxico> enquanto ele ainda está
imerso na área privada. O seu problema é o de evitar que a con231

versa se transforme num problema coletivo onde a a~áo do chefe
possa ser questionada por segmentos que nao estáo disputando
o poder. ·Em 1967, depois do assassinato do Joáozinho, e quando
o faccionalismo da aldeia de Sao José parecia estar bem acentuado,
urna das técnicas da oposi~áo (segmento residencial 11) era o
de matar o gado dos brasileiros. Com isso eles .e stavam seguros
d.e provocar problemas para o Grossinho que teve que organizar
urna reuniáo pública para resolver o problema.
Entre os Apinayé, portanto, os fuxicos operam como catalisadores de coesáo social, como quer Gluckman ( 1963), mas
também sao utilizados como poderosas fontes de propaganda
contra o chefe da aldeia. Todos os casos onde urna decisao é
difícil de ser obtida, engendra um fuxico e este fuxico pode degenerar em urna Juta aberta entre partes da aldeia. Como, por
outro lado, a estrutura do sistema de rela~oes nao permite o estabelecimento de limites entre grupos, esses conflitos podem cont~minar toda a aldeia provocando sua cisao. Daí o cuidado do chefe
em eliminar esses fuxicos e fazer com que a vida social retorne a
sua antiga regularidade. A vantagem do uso do fuxico reside
no seu quase anonimato, pois um fuxico é urna conversa de
mentira, isto é, urna informa~ao semiverdadeira e semif alsa; urna
conversa sern dono. ' Isso significa, do ponto de vista sociológico,
que um fuxico é um assunto que oscila de urna área privada para
urna área semipública, onde o seu reconhecimento é apenas potencial. Mas a desvantagem do uso dessa técnica é que, dependendo
da posi~ao do chefe e do seu grupo, ela geralmente consolida o
poder do chefe. Em aldeias onde o chefe é fraco, como é o caso
de Mariazinha, onde o poder era disputado pelo Júlio ( um líder
forte em ascensao), o f alecido Zezinho (en tao líder em declínio)
n·a o podía liquidar nenhum fuxico. Mas numa aldeia onde o chefe
é forte, como acontece em Sao José, os fuxicos servem apenas
como exemplos para justificar a má-fé do grupo que está na
óposi~ao.

\

Nesta perspectiva, observa-se nítidamente como os fuxicos
fazem parte da estrutura política. De fato, eles sao os meios de
que dispoem os Apinayé de discutir as inter-rela~oes entre o seu
código social e o que ocorre no mundo real. Assirn, todas as vezes
que existe urna situa~ao onde as regras sociais só podem ser aplicadas com certa dificuldade, um fuxico está pronto para nascer.
. 5..o que vale dizer: a matéria do fuxico é a amblgüldade de .urna sltua~!o social
e a dlftculdade de se ctassificarem as a~óes sociais por ela engendradas. Para um estudo
excelente desse ponto - curiosamente pouco mencionado pelos antropólogos lnteressados
neste problema (cf. Gluckman, 1963 e Palne, 1967) - , veja-se Allport e Postman, 1947.
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Levantar um fuxico, como dizem os Apinayé, é, portanto,
um jogo até certo· ponto perigoso, pois implica na discussao
de situac;oes ambiguas e de difícil classificac;ao. É por isso que o
fuxico pode servir corno urna arma para a oposi~ao ( quando
ela testa, por assim dizer, o poder do grupo estabelecido) e
também como urna arma para o grupo que ocupa o poder.
O mesmo ocorre no cáso do feitic;o (me-o-txú), urna atividade que pode trazer poder para o feiticeiro, mas que tem· como
contrapartida o perigo de provocar a eliminac;ao de tal pessoa.
Os Apinayé fazem urna distinc;ao entre fuxico e feitic;o e essa
distinc;ao é em termos de grau. Assirn, os fuxicos sao considerados como normais numa aldeia, desde ·que eles nao passem de u·m
certo ponto: isto é, desde que nao transformem a vida social em
algo insuportável. Ao passo que o feiti~o é urna atividade muito
mais. perigosa e muito mai.s~ grave. Como conseqüencia, é mais
fácil ver os fuxicos como elemento do sistema político e das
fac~oes que disputam o poder do ·que a feitic;aria. Entretanto,
ambas as atividades expressam a mesma tendencia.
De fato, todo o ponto dos fuxicos e dos fei~i~os é o seu
anonimato e a incerteza que cerca tanto os feiticeiros como os
fuxicadores. Existe sempre a idéia de que foi urna certa pessoa,
mas nunca se sabe ao certo quem foi. Fuxiqueiros sao conhecidos
porque sao pessoas que falam muito e estao sempre prontos a
condenar as pessoas da aldeia por suas faltas. Feiticeiros, porém, sao muito mais dissimulados. Eles também sao revelados
por meio de síntomas, mas esses síntomas nao surgem com a
mesma nitidez. Os Apinayé f alam que os feiticeiros sao pidoes e
sovinas. Eles sao pessoas que querem tudo receber e nada dar.
Assim, quando urna pessoa come~a a f azer pedidos absurdos,
como por exemplo entrar numa casa e pedir muita carne ou
presentes valiosos, pode-se suspeitar de que eles sao feiticeiros.
E o corolário aqui é o seguinte: se a pessoa nao der o feiticeiro
certamente vai se vingar. Assim sendo, nao é clara a associa~ao
entre o processo político e o feiti~o. Pois muito embora os Apinayé possam apontar com certeza quem sao os· fuxiqueiros da
aldeia, eles tem muito mais dificuldade em indicar os feiticeiros.
Em 1~67, os .fuxiqueiros eram, geralmente~ pessoas da facc;ao
do To1m, que tinham razoes para criar dificuldades contra o grupo
do Grossinho. Elas eram invejosas, mas a sua ac;áo se conforrnava
de certo modo as ac;oes de todo um segmento residencial.
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Mas um feiticeiro é considerado pelos Apinayé como urna
pessoa que age solitariamente. Ele tem as suas razoes e pode
f azer feiti~o mesmo contra os seus paren tes mais próximos. Quando os índios queriam indicar o modelo de tal tipo de comportamento, citavam o falecido Joáozinho que fez feiti~o mesmo contra
os parentes de sua mulher, apesar de ter vários filhos e estar
assim relacionado com eles. Numa palavra, o feiticeiro é um individuo e náo uma pessoa. Ele age como se o grupo e as rela~oes
sociais que o ligam a esse grupo nao existissem. Por isso os
compromissos sociais náo existem para ele. Como conseqüencia, o
feiticeiro está sempre pronto a misturar categorias, pedindo para
copular com velhas sexualmente indesejáveis ou com mulheres
casadas que sao fiéis aos seus maridos. A negativa implica em
morte por doen9a incurável. Foi o que ocorreu com a Velha
Mariquinha que negou seus favores sexuais ao Joáozinho e estava
com urna doen9a · incurável na garganta. De modo coerente com
isso, o feiticeiro faz o seu «servi90, como dizem os indios, colocando no corpo de sua vitima um corpo estranho, isto é, misturando categorias. Assim, ele consegue colocar um peda90 de
espinho ou de osso dentro do cora9áo de urna pessoa, ou consegue
colocar o mekaron (imagem) de urna aranha ou de um sapo dentro
da cabe9a da pessoa que deseja liquidar. Sabe-se que a pessoa
está enfeiti~ada porque o processo da doen~a é irreversível e também porque está atento. Todas as curas sao neutralizadas pela
sua a~áo. Assim, sua vítima morre de urna doen~a que nao teve
cura, sinal de que ela estava enfeiti~ada.
Urna das diferen9as básicas entre fuxicos e feiti~o, do ponto
de vista político entáo, é a de que no feiti~o um indivíduo age
só e independe de todos os interesses e de todos os grupos sociais ao seu redor. De fato, todo o ponto de ser feiticeiro reside
na rejei~ao dos papéis sociais que esses grupos atribuem aos seus
membros e que implicam em obriga~óes e em privilégios. O feiticeiro, agindo como um individuo, rejeita todos esses papéis e,
com isso, a moralidade da sua comunidade. Neste sentido, ele é
o caso extremo de marginalidade. Mas quem faz fuxico tem interesses num grupo social. O seu egoísmo é determinado pelos
interesses do grupo do qual faz parte. No caso do feiticeiro, porém,
nada o liga a nenhum grupo social.
Como mecanismos sociais, portanto, existe urna diferen~a
entre fuxico e feiti~o. Mas visto de um angulo geral, através de
sua ideologia, as duas atividades estáo muito próximas. Pois
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amb~s- visam .interesses de um grupo ( ou de um indivíduo), em
oposi~ao

aos interesses da coletividade como um todo. Realmente
a moralidade Apinayé é francamente orientada para a coJetividade:
Isso é muito claro na defini~ao de um bom homem ou de um bom
chefe como urna pessoa que deve dar mais do que receber e,
conseqüentemente, coloca os seus próprios interesses como subordinados aos interesses do grupo. Um homem Apinaye ideal é
?quele que está orientado para todos os seus la~os sociais, um
ideal claramente impossível de ser atingido. Assim sendo, ele vive
sem~re inibindo os seus interesses pessoais em beneficio do grupo.
O mito do Sol e da Lua, em seus vários ciclos, é um paradigma de
tal procedimento quando focaliza as a~oes e motiva~oes do Sol
em oposi~ao as da Lua.
.
'
Pois ?em, .o primeiro momento do rompimento corrí os valo~~s c?letivos e encapsulado no fuxico. O segundo momento, na
feih9ar!ª· Neste. ~entido é .possível entender o refrao Apinayé:
«o fuxico e o fe1t1~0 sao companheiros». É que eles fazem parte
de um mesmo contznuum, que tem como lógica um divórcio crescent~ . dos interesses coletivos. Assim sendo, é possível integrar
o feiti~o na estrutura poJítica, na medida em que as Jutas pelo
poder assumem urna fei~áo deletéria aos valores coletivos isto
é, as próprias regras do jogo social. Entretanto, para que' esse
ponto pos.sa ser demonstrado com nitidez, seria preciso estar
~um~ a1deia onde o processo de cisao fosse iminente. Mas é signif1cat1vo que, em Sao José, acusa~óes veladas e muito cuidadosas
de feiti9aria caíssem sobre. um indio Xerente, membro da fac~áo
do chefe (25, grupo doméstico E) e sobre o indio Vicente membro
d.a fac~ao do Toim. Embora essas acusa~oes nao corr~m explic1tamente no ~lano político, pois os Apinayé negam que um
c~e~e ~u um hder de um segmento residencial possa utilizar a
fe1h~ana para obter ou se manter no poder, ela, nao obstante
tem um conteúdo político mais ou menos claro. No caso do Vi~
cente, por.que ele. é um índio políticamente muito ativo e sempre
pr~nt~ a influenciar as decisoes do Toim. Foi ele quem matou 0
Jo~~zinho e º. seu ponto de vista é de que ·a morte do segun(lo
f?i J~sta, «po1s ele era um feiticeiro». Acusar o Vicente de feiti~ana, portanto, corresponde a neutralizar um elemento ativo da
o~tra, !ªc~áo. No caso do Moacyr Xerente as razóes náo sao
tao n1tidas do ponto de vista político. É mais acertado dizer que
ele é acusado porque é um criador de casos, um. homem que
sempre teve problemas matrimoniais e que sempre recusou ficar
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calado quando os seus afins se aproveitavam dele. Como Xerente, Moacyr é membro de urna minoria e náo tem ninguém
para defende-lo. Mas, por outro lado, pode~se dizer que seus
problemas sao causados porque Moacyr é um líder potencial. Um
outro homem também acusado, e significativamente acusado, era
o chefe da Aldeia de Sao José, que também age como curador.
É possível entáo, embora eu náo possa oferecer urna demonstra~ao convincente agora, que as acusa~óes de feiti9aria tenham urna correspondencia com o plano político. En1 nntitos casos
etas podem estar divorciadas dele, já que o feiticeiro entre os
Apinayé é um caso extremo ou patológico de egoísmo e de tendencias antigrupais. Mas é também muito provável que a polariza~áo política possa provocar o uso de recursos sobrenaturais
para propósitos políticos, embora isso seja negado pelos Apinayé
de Sao José. Nós sabemos, porém, que tal recurso ocorre entre
os Xavante e que . nesta tribo o processo é duplo. lsto é, feitii;os
sao usados contra os fortes pelos fracos e contra os fracos pelos
grupos que estáo no poder ( cf. Maybury-Lewis, 1967: 275).
A difereni;a entre os Xavante e os outros je do Norte é que
na primeira tribo o processo político é muito mais marcado pelos
grupos sociais que conduzem a vida cotidiana. Assim, acusa~óes
de feitii;aria entre pessoas relacionadas como afins sao freqüentes. Como o universo social dos Xavante está marcado pela dicotomia parentes/afins, sendo uns concebidos em certo momento
como fortes e os outros como fracos (especialmente no início
do casamento), e como, além disso, . essa dicotomizai;ao é motivada
pela organizai;ao dos Xavante em grupos unilineares de descendencia patrilinear, a feitii;aria nesta sociedade pode ser até certo
ponto prevista com certa facilidade. Assim, ela sempre cai sobre
as passoas e os grupos que estáo em posii;áo oposta; os afins
e os grupos (clás e linhagens) fora do poder. Entre os je do
Norte, porém, esses grupos sao formados por meio de princípios
mepos claros, já que essas sociedades nao possuem grupos unilineares de descendencia. Assim sendo, entre os Apinayé, os segmentos
residenciais sao os grupos políticos por excelencia e eles sao formados por meio de aliani;as entre homens que, em virtude do
matrimonio matrilocal, vao residir em grupos domésticos próximos
ou contíguos. ·Assim sendo, os limites desses grupos sao menos
nítidos, bem como a sua área de poder. De modo concomitante
com isso, a feitii;aria parece correr livrement_e, nao sendo associada diretamente aos problemas políticos. O único grupo Je
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do Norte, onde se poderia esperar urna associa~áo semelhante
a dos Xavante, entre feiti~aria e o processo político, seria entre
os Kayapó. Pois nesta sociedade o processo é atualizado por
grupos mascu1inos aparentemente bem determinados. Mas mesmo
entre os Kayapó a fei~i~aria é considerada de modo semelhante
ao que descrevemos para os Apinayé ( cf. Turner, 1966). Por
isso, é possível dizer que a Jocaliza~áo <lestes poderes retaliativos de ordem mágica deve estar correlacionada aos modos pelos
quais urna sociedade define o poder de alguns dos seus segmentos.
No caso Xavante, o poder político está numa linhagem e num
cla e a linhagem tem limites precisos. O jogo político é .;realizado
por meio de aliani;as muito claras ·entre o eta que detém o poder
e os clas que querem compartilhar <leste poder. Entre .os -Apinayé
e os Kayapó, entretanto, o poder político é obtido de modo menos
claro e, como conseqüencia, é muito menos determinado. Nessas
sociedades existe o mesmo problema para os grupos que detem
o poder: os seus segmentos residenciais e as suas turmas masculinas nao podem ter limites bem definidos em virtude da natureza do seu sistema de rela~oes bilateral. Em outras palavras,
como os grupos que disputam o poder nao sao bem marcados,
os je do Norte tem problemas muito sérios de legitimar o grupo
que está no poder.
.
. . Oeste modo, eu gostaria de terminar este capítulo sugerindo
que entre os je do Norte o poder é livre e suas áreas náo sáo
bem marcadas. De modo coerente com isso, o poder mágico é
também livre e nao cai aprioristicamente numa categoría de pessoas. Ele só pode ser marcado com precisao, na medida em que
o faccionalismo de urna comunidade se torna igualmente bem
marcado. Em ocasioes normais, os feiticeiros sao por excelencia
os marginais, e nao os afins ou os membros da outra f ac~áo.
Como os je do Norte nao podem dicotomizar o seu universo
social em «nós e eles», eles também nao podem demarcar precisamente quem serao os seus feiticeiros. Isso só pode ser feito
de modo gradativo, na medida em que o faccionalismo de urna
aldeia degenera e subverte as regras do jogo social. Pois é somente assim que os grupos que disputara . o poder ficam totalmente discretos e podem agir em detrimento das rela~óes que
todos possuem, em certo sentido, com todos.
Nesta perspectiva, pode-se dizer qu~ a feitii;aria. Xavante
se aproxima de um verdadeiro witchcraft •, isto é, urna forma
. 6 • . É . evidente que esto u usando a distin~ao clássica entre feltl~aria e bruxarla
estabelecida ~ or Evans-Pritchard ( 1937 : 387) : De modo sucinto, o
feibceuo e aquele que utlhza recursos mágicos de modo consciente, ao pas!'o que
(w1~ch.craft) ,
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involuntária de maleficio, pois basta que urna pessoa seja situada
na categoría «eles>, para que ela seja suspeita .de tal a~itude. As
acusa~oes de feiti~aria entre os Xavante, ass1m, confumam e,
como diz Mary Douglas, «enables guilt to be pinned on the source
of confusion and ambiguity> (1966: 106), pois elas ajudam a
manter separados «parentes e afins>, bem como o cnosso grupo>
do grupo que conosco disputa o poder. Neste sentido, pode-se
dizer que os Xavante podem legitimar melhor o poder dos seus
segmentos políticos, o que deve e~tar correlacio~a~o. com . ~ sua
clara forma.;ao e limites, por meto de um pnnc1p10 u~1hnear.
Mas entre os Je do Norte a situa~áo é mais ou menos inversa.
Primeiro, como já apontamos muitas vezes, porque..,o poder. n~o é
dado a grupos nao-ambíguos, em termos de forma~ao e de hm1tes.
Segundo, porque existem problemas mais graves para legitimar
esse poder. A história da chefia de Sao José é urna prova viva
deste problema e eu estou certo de que o mesmo ocorre com
os outros Je do Norte, para os quais se reportam aldeias com
dois ou mais chefes. Assim sendo, a feiti~aria corre nas áreas
marginais da sociedade, entre pessoas e grupos q~~ estáo .marginalizados do poder político porque o poder pohhco é dtfus?.
Do mesmo modo que o poder político é difuso, os poderes magicos também sao. Eles estáo abertos, por assim dizer, a parentes
e aos afins, aos grupos e pessoas que estáo no poder e também
as pessoas e grupos que estao fora dele.
A localiza~áo dos feiticeiros entre os vários grupos Je, portanto, parece estar correlacionada ao tipo de estrutur~ social ~e
cada urna dessas sociedades. Quando os grupos dominantes sao
bem demarcados, também é demarcada a área de onde um feiticeiro deverá sair (Xavante). Mas quando os grupos sao mal
demarcados os feiticeiros sao vistos como pontos extremos da
vida comun~l. Eles sao paradigma da marginalidade do mesmo
modo que sao as pessoas que se recusam a ser incorporadas na
teia de rela\oes sociais daquelas sociedades.

CONCLUSOES:
As
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do Caso Apinayé

Nos CAPÍTULOS PRECEDENTES TENTEI MOSTRAR COMO A ESTRUTURA
social dos Apinayé estava ordenada por meio de certos princípios
básicos. De fato, minha descri~ao da estrutura social Apinayé
teve um contraponto, a saber: a rela\áo dialética entre regras
sociais ( ou os aspectos formais e mais conscientes da ordem sociai Apinayé) e sua aplica\áo e implica~ao em termos de um
certo conjunto de situat;óes sociais concretas. Pois se é sabido q~e
todas as sociedades humanas podem ser interpretadas por meto
desta dicotomia, espero ter demonstrado que - no caso Apinayé
- os próprios índios distinguem claramente estas faces fundamentais da sua realidade social.
Assim, os Apinayé sempre iniciam suas descri~oes tomando
como referencia as oposit;6es centro/ peri/eria e/ou casa/ pátio;
distint;6es que marcam de modo explícito o seu cosmos e se projetam na topografia de suas aldeias. É justamente a partir desta
dicotomia físicamente fundamentada que se pode penetrar em
outras oposi~oes binárias mais abstratas e mais relevantes numa
interpretat;ao do sistema Apinayé. E aqui é preciso lembrar os
contrastes estruturais entre o público e o privado e a separa~ao
que estruturalmente lhe corresponde: aqueta entre o mundo ce-

rimonial e o mundo do cotidiano.

\

'
a bruxaria (witchcraft) é uma atlvldade que lndepende
da vontade do seu agente:
ela é inconsciente e Incontrolada.

Li~óes

l¡

De .acordo com a minha interpreta~ao, o mundo social Apinayé
seria um mundo dividido por meio dessas oposi~oes críticas.
Mas sua divisao é de um tipo especial. Ela nao seria -marcada
por urna essencia historicamente dada onde se toma como ponto
de partida urna situa~áo ideal de desigualdade. Muito ao contrário, as oposi~oes Apinayé sao complementares e concebidas
como absolutas, isto é, sem urna a outra nao pode ter significado.
Como conseqüencia, os Apinayé (como seus .irma~s Je-Timbira)
jamais se referem a um momento inicial marcado pelo mundo do239
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méstico da casa e do cotidiano como sendo mais importante e
sobre o qual foi adicionado um segundo mundo secundário ou
conseqüente, o universo da pra~a, dos cerimoniais e da vida pública. Tal visao processualística (e histórica) é muito adequada
e importante para a nossa sociedade, mas para eles deixa de ser
relevante. Pois o que interessa ao Apinayé é mostrar a congruencia das coisas em suas relac;oes básicas urnas com as outras.
Nao tendo urna idéia de que um grupo, urna pessoa ou urna
categoria social nasceu primeiro e é mais importante, eles também
nao jogam num mundo onde as diferenc;as implicam em privilégios e na possibilidade de explorac;ao de um homem pelo outro.
O mundo social Apinayé é, pois, um mundo dividido mas
onde as divisoes nao implicam em privilégios. Ao contrário, nele,
dividir é fundamentalmente ordenar de tal modo que o dualismo
Apinayé implica numa absoluta igualdade ou simetría de termos.
Enquanto o nosso dualismo está sempre fundado numa oposic;ao e
numa assimetria (Deus é superior ao seu adversário, o Diabo; do
mesmo modo que as classes dominadas sao moralmente superiores as classes dominantes; e a mulher, no fundo, é superior
ao ·homem) ; o dualismo Apinayé é absoluto e em vez de condenar certas categorías sociais, ac;oes, grupos e personagens como
inferiores, ele os eleva e os situa como sin1étricos e críticos para
a construc;ao do mundo.
A expressáo mais acabada desta mundivisáo é o ciclo das
aventuras do Sol e da Lua, os dois heróis geradores do universo
Timbira e Apinayé. Realmente, nestes universos sociais, Sol e
Lua sao dois homens que, mantendo relac;oes de amizade formalizada, resolvem descer a terra para estabelecer a criac;áo. Vem,
pois, do céu e do alto para «corrigir» o mundo e inventá-lo. E
assim provocam urna série de episódios onde suas relac;oes dialeticamente engendram nao só o seu próprio caráter diferenciado
e oposto, como também a natureza oposta e complementar das
coisas deste mundo. ·
Oeste modo, as aventuras do Sol e da Lua Apinayé revelam
como o Sol fez os animais, mas a Lua complementarmente inventou as onc;as, as cobras venenosas e os marimbondos. Vendo
sua criac;áo, o Sol reclama dizendo que, no futuro, os filhos de
ambos iriam ser mortos pela onc;a, pelas cobras e mordidos pelos
marimbondos terríveis que a Lua havia inventado. A Lua, porém,
responde hegelianamente que era assim mesmo que as coisas
tinham que ser. Pois se nao existissem animais como a onc;a e as

cobras venenosas, os homens jamais voltariam para as suas aldeias, já que náo teriam medo do mato. Em outras palavras, a Lua
responde que sem trac;os distintivos significativos e bem salientes,
jamais os homens seriam capazes de dividir a natureza da cultura.
.E mais, o mito implica - pela intera~áo dialética dos seus dois
personagens - que a natureza é inventada na medida . em que
se inventa a cultura. Pois é na medida em que o Sol cria os
«animais culturais» ( animais que serao presas do homem e ajudaráo na sua manutenc;ao enquanto membro de urna sociedade) que
a Lua inventa os «animais naturais», isto é, os animais que
sao competidores dos homens, com_o a onc;a (carnívora e cac;adora
e, ainda, «armada» de dentes e garras. Dona do fogo na mitologia Timbira) e as cobras venenosas. .
·
Em outro episódio, a Lua divide os animais entre si, pois os
animais inventados pelo Sol nao tinham medo do homem; inventa
o trabalho; cría os homens feios, pretos e aleijados e, finalmente,
engendra a morte.
·~
Todos esses episódios obedecem aos mesmos princípios de
un1a «dialética hegeliana nativa», com o Sol estabelecendo um objetivo inicial, a Lua engendrando sua antítese e, num terceiro e
último movimento, a Lua desenvolvendo um argumento capaz de
sintetizar todo o episódio, fazendo calar as dúvidas e obje~oes do
Sol. ·É assim que a Lua explica a separac;áo entre animais com
medo do homem e anima is sem medo do homem ( quando anteriormente todos os animais viviam com o homem) por meio do
argumento do canibalismo. Assim, diz a Lua: se os animais como
a paca, o veado, o tatu, o porco, o caitetu, etc. nao tem medo e
fogem do homem, eles matariam logo todos os animais e acabariam comendo uns aos outros.
O mesmo argumento é usado para justificar a cria~áo da
morte, pois se os homens nao morressem, como seria possível a
substituic;áo de urna gera~áo pela outra? A Lua, deste modo, revela-se o defensor dos mecanismos anti-históricos da sociedade Apinayé. Zelando pelo equilíbrio entre os homens e a natureza a
.
'
Lua procura impedir a inven~ao do lixo ( ou do resíduo) c9mo
categoría social. E nós sabemos que os sistemas historicamente diferenciados com as distinc;oes internas de classes sao sistemas
onde o lixo (humano e cultural) foi finalmente inventado. Em
outras palavras, ~ num outro plano, a Lua impede a consuma~ªº da abundancia no sistema Apinayé. Ele, assim, revela toda
a ingenuidade do Sol que, no mito em questao, ·desempenha o
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papel de um personagem cego pela regularidade e pela certeza.
O Sol representa a tranqüilidade da natureza, incapaz de questionar-se a si própria: objeto puro e inerte. A Lua é o ser que
questiona e por meio deste questionamento introduz distin~oes
e divisoes, engendrando urna lógica humana que, na medida em
que se estabelece, gera simultaneamente, por meio de um movimento circular e reflexivo, a lógica da natureza.
. É por isso que o mito do Sol e da Lua permite deduzir a
dialética da complementaridade, fonte de toda a lógica do mundo
dividido dos Apinayé. Este mito, pois, codifica -. conforme ~:
monstra essa análise superficial - um tipo de duahsmo que Lev1Strauss chamou de diametral, fundado que está em simetrías, co~o
os diametros de um círculo. A sociedade Apinayé serve
ass1m
, .
, .
como um exemplo da opera~áo deste dualismo em vanos n1ve1s.
Mas como esse «dualismo» se manifesta no mundo das regras e práticas sociais? A pergunta é, sem dúvida, crucial. Porque na literatura antropológica o dualismo - ou melhor, a organizafáo dualista tem sido abordado com poucos dados a
respeito das ideologias nativas. Tendo sido detectado pelo pe~
quisador, o dualismo nao é demonstrado como ~ma concep~~o
aborígine e isso tem limitado as discussoes teóncas a re~petto
do fenómeno. Aquí, procurei justamente desenvolver a teona do
dualismo pari passu as concep~oes nativas, de tal modo que a
ideología nativa assumiu sempre urna importancia crescente neste
livro.
No caso dos je-Timbira em geral e dos Apinayé em particular, o problema era o de saber como essas sociedad~s implementavam na sua prática social a estrutura dual mantfesta na
sua cosmología, mitologia e ordem cerimonial. O problema, para
situá-lo de modo sucinto, resumía-se aos seguintes pontos, todos
considerados nos artigos clássicos de Lévi-Strauss de 1952 e 1956
( cf. Lévi-Strauss, 1970) :
a. Organizacóes dualistas devem atualizar-se na . P.rática social . por
'

e. Entre. os Timbira, porém, existiam divisóes em metades, mas

r

tais metades nao regulavam o matrimonio. Por outro lado, o· casamento
com a prima cruzada era vedado ou proibido. Foi por isso que LéviStrauss mencionou no seu artigo de 1952 que os Canela (Timbira) se
automistificavam. Postulavam um sistema de metades, mas deveriam casar-se segundo outros principios. Como os Apinayé descritos por Nimuendaju surgiam com um sistema matrimonial prescritivo a quatro classes
(veja Cap. IV), eles serviram para refor~ar os palpites e argumentos
de Lévi-Strauss. lsto é, os Timbira tinham sistemas de metades, mas tais
metades náo regulavam o matrimonio. Mas, entáo, o que regulava o
matrimonio nestas tribos?
d. Note-se que a pergunta é crucial. Para muitos antropólogos, a prática social de sociedades tribais se atualizam em sistemas matrimoniais
que sáo, de fato, sistemas to tais. lsto é, tais sistemas possuem urna face
política, económica, familiar, mítica e cosmológica. De tal modo que
estudar estruturalmente urna terminología ~e parentesco de um sistema matrimonial preferencial permitiria decodificar todo o sistema sociaJ de modo
totalizante e simultaneo. É precisamente essa a mensagem teórica e
metodológica de Claude Lévi-Strauss no seu Estruturas Elementares do
Parentesco ( [1949], 1969), de acordo com as licóes de Marcel Mauss
(1950).

.'

e. Pois bem. Mas como ficavam tais premissas em termos dos jéTimbira? Aqui, as sociedades efetivamente tinham um dualismo incompleto? Ou um dualismo mistificador? (como queria Lévi-Strauss). Ou seria
possível discernir em outros principios as raizes do . dualismo je-Timbira
e Apinayé?

Minha resposta neste livro é que as raízes do dualismo Apinayé - que procuro estender aos outros grupos Timbira e Je
- está fundado em principios diferentes. Náo é ele um fenomeno associado a um sistema matrimonial exogamico que
necessariamente resulta no casamento com a prima cruzada bilateral e num certo tipo de terminologia de parentesco, mas é um
fenomeno associado a urna certa concep~ao do mundo que procurei tornar explícita neste livro.
Mas como se pode resumir tais resultados? Creio que um
dos caminhos possíveis é chamando aten~áo para o seguinte.
1 . AS RAfZES DO DUALISMO J2-TIMBIRA

meio de sistemas matrimoniais prescritivos (ou preferenc1a1s) com as primas
cruzadas bilaterais. Esta é urna das descobertas de Rivers ( 1968), ampliada posteriormente por Lévi-Strauss ( (1949), 1969).
b . O casamento com a prima cruzada bilateral é o modo mais lógico
e mais económico de implementar na prática social urna organizacáo
dualista. A aldeia ficaria dividida em metades e os membros destas metades trocariam suas irmás. Dada urna regra de residencia unilateral e
urna regra de descendencia unilineal, este sistema seria o mais csimples>
e o mais «perfeito>.

Na análise do sistema Apinayé procurei revelar* que a raiz do
dualismo Apinayé e Timbira estava fundada numa separa~ao radical entre dois tipos de rela~óes sociais : rela~oes concebidas
como genéticas ou fisiológicas, implicadas na reprodu~áo física,
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• Desenvolvendo uma ldéla crucial de Julio Cezar Melattl (1970).
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na produc;ao de alimentos e na vida cotidiana; e relac;oes cerimoniais implicadas na transmissáo de status de urna para outra
gera~ao, .~a nominac;ao e na «amizade formalizada:. (v~ja Cap.
11 e III). A cada urna dessas relac;oes encontramos urna 1deolog1a
correspondente, explicitada pelos Apinayé e Timbira.
As relac;oes fisiológicas se desenvolvem a partir de um grupo
social de.finido pelos Apinayé como um grupo de substancia. A
f amília nuclear é o paradigma de ta is el os e a idéia de mistura
substancial, de identificac;ao física e de supressao de fronteiras
entre categorias tem sua marca ideológica mais patente. De fato.,
a «couvade» ou as prescric;oes e precauc;oes alimentares e de comportamento, como coloquei no Cap. 11, constituem a melhor demonstrac;ao prática destas relac;oes.
Relac;oes de substancia, assim, implicam numa leitura física
ou f isiologicamente ancorada .das relac;oes sociais na sociedade
Apinayé. Ou seja: .no uso da linguagem fisiológica Apinayé para
definir e ancorar (isto é, justificar e reificar) um certo conjunto
de relac;oes individuais. É justamente por meio desta linguagem do
corpo que os Apinayé institucionalizam um certo conjunto de elos
sociais e, ainda, demarcam urna «regiao» fundamental do seu sistema social. A lógica das relac;oes des te domínio ( ou regiáo) é
pois a lógica da mistura e da gerac;ao física, sendo seus componentes básicos o sangue, o esperma, o suor, a carne e os ossos.
E as qualidades essenciais (e sensíveis, diríamos com Lévi-Strauss)
dos alimentos, dos líquidos e dos indivíduos.
já as relar.óes cerimoniais sao marcadas por lac;os de troca
que se iniciam com a passagem dos nomes de urna pessoa do
mesmo sexo para outra, de acordo com regras explícitas, sendo
sua ideología baseada numa lógica dualista, j á que os nomes
remetem a divisoes absolutas dos membros da sociedade Apinayé.
Em outras palavras, os nomes - como chamei atenc;áo no Cap.
111 - sao· instrumentos de classificac;ao nas sociedades Timbira e
Apinayé. Eles nao marcam posic;oes individuais, dividindo grupos
sociais e pessoas (como ocorre na nossa sociedade), mas servem
como veíc·ulos para a transmissáo de status de urna para outra
gerac;ao, P<?is é através dos nomes que os membros da sociedade
Apin·ayé sao incorporados num sistema de metades cerimoniais e,
ainda, ·em um conjunto de papéis rituais. Como as metades e os
·papéis ~ituais sao absolutamente complementares, pode-se dizer que
as relac;oes cerimoniais sao relac;oes onde o foco é a reciprocidade
e a complementaridade. Relac;oes cerimoniais saQ, pois, elqs que
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-correm num campo explícitamente marcado por urna lógica pública, tendo aspectos jurídicos e políticos. O .paradigma aqui nao
é mais um grupo que opera no mundo cotidiano (família nuclear),
mas grupos cerimoniais que sao o suporte dos rituais mais importantes da sociedade.
Tomando esses dois conjuntos de relac;oes nas suas inter-rela~oes e de modo comparativo, sugeri que a ideología que ancorava
a família nuclear era a idéia da unidade e da comunicac;áo substantiva; numa palavra, a idéia da communitas; enquanto que a
ideologia que sustent.a va as rela¡;oes estabelecidas por nominat;ao
era a ideo logia da estrutura (cf.. Víctor Turner, t 969, [ t 974]).
Assim, no campo doméstico (isto é, no domínio da família .nuclear), as distinc;oes de sexo e de idade sao canceladas por meio
de regras de abstinencia de alimentos e comportamento (os resguardos) ; ao passo que, nas rela~oes cerimoniais, o trac;o distintivo é a separat;ao de papéis rituais fixos e bem demarcados.
A dial ética de tais conjuntos de relat;oes, vistos de modo abs1rato, daria con ta da dinamica . da vida social Apinayé e, por
extensao, da dos outros je do Norte. A raiz do dualismo je, portanto, seria urna oposi¡;ao axiomática entre relat;oes fisiológicas e
relat;oes cerimoniais. Tal perspectiva permitiría um tratamento adequado do sistema terminológico ( cf. Cap. IV) e também urna
maior integrac;áo teórica dos vários domínios dos sistemas sociais destas sociedades. Visto por este prisma, entao o dualismo
dos Je do Norte nao seria tao estranho ou problemático. De fato,
essa oposit;áo complementar entre os «formadores do corp?» e
os «formadores da máscara social» ( ou da pessoa), que as sociedades Timbira atualizam com os la¡;os de substancia e os lat;os
de . nominat;áo, ocorre também na chamada sociedade Ocidental
com o contraste entre os parentes e os padrinhos (compadres)
e/ou entre os parentes pelo sangue e os parentes pela «lei», isto
é, os afins (para este último ponto, veja-se Schneider, 1969).
Pode-se dizer, entáo, que a sociedade Apinayé enraíza o
seu dualismo em duas perspectivas possíveis da sua realidade social. Numa delas, as relac;oes sociais sao colocadas em foco por
meio de um código fisiológico e, deve-se destacar, tal código
permite o estabelecimento de grada¡;oes entre os que tem mais
substancia e os que estao situados no outro pólo do ·continuum:
isto é, os que nao tem substancia comum. Na outra, as relat;óes
sociais sao situadas em termos de um idioma cerimonial que se
funda na transmissao de nomes1 E aqui, como vimos no Cap. 111,
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os nomes sao instrumentos de classifica~ao social: máscaras im~essoai~ que passam de urna para outra gera~ao. Estas perspecti~as sao compl:mentares e ambas sao essenciais para o entend~ment~ da ~isao do ~un~o Apinayé. Será, entao, importante
d1scern1r qua1s as suas 1mphca~oes.
2. DUALISMO E DISJUNCOES
O universo dual dos Apinayé (e Timbira), portan to, nao está
a.ncorado por. um sistema de metades exogamicas, codificado num
sistema, terminológico de duas sec~oes - como faziam esperar
e até certo ponto prever as teorías correntes ( cf. Maybury-Lewis.
1960) - mas está fundado numa concep9áo do mundo social
onde - em última análise - existe urna oposi9áo radical entr~
natureza e cultura. Assim, nao se concebe o mundo humano como
contido na natureza, ou como contendo a natureza. Ao contrário.
coisas naturais e coisas culturais se complementam e fornecem dois
modos, ainda que opostos, de «ler» o universo humano e náohumano.
, N~ mundo Apinayé, como. conseqüencia, é possível efetuar
~ma le1tura das . ~ela~~es sociais tomando como ponto de part1?~ a natureza fts1ológ1ca destas rela\oes ou tomando como· princ1p10 ordenador as rela9oes cerimoniais: que nascem com a troca
de nomes e com a troca de bens e/ ou servi9os. O resultado é a
possibilidade de urna visáo disjuntiva da realidade social de tal
modo que é possível um alto grau de manipula9áo social e assim
um alto nível de incerteza no campo político ( cf. Cap. v).
>
Quando os Apinayé ordenam o mundo social por meio das
liga96es substantivas entre as pessoas ( = sangue, suor, carne.,
etc.) pe__netra-se num universo regido por gradafóes. Existem
os que tem o mesmo sangue que eu e os que tem sangue diferente
do meu em maior ou menor grau. Deste modo o continuum
fisiológico permite urna hierarquizafáo de rela9o;s sociais conforme nossa sugestao de que ele se situava no eixo de um dual~smo concéntrico - ou seja, no limite entre a hierarquía e a des1gualdade plenas e a simetría absoluta; conforme sugeriu Lévi' Strauss, 195? ( 1970~. É. ób~io ~ue, neste nível e com esta lógica,
se pode f ac1lmente 1nstttuc1onahzar um triadismo. No caso dos
Apinayé e Timbira, é nesse eixo «natural:• que se distribuem algumas. rela\oes sociais básicas e as classes de idade podem de
fato f~car ~ntre urna hierarquiza~áo que é complementada por
urna s1metna como demonstra o caso Canela.
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A conclusao é que no eixo das rela~oes fisiológicas, ou melhor,
no plano de urna visao do social onde as rela~oes sociais sao
definidas por meio do eixo fisiológico, a gradafáo e a hierarquía
encontram seu campo apropriado de manifesta~áo.
É precisamente ó oposto a que ocorre com as rela~oes sociais marcadas pela transmissao de nomes. Ou, em outras palavras, quando os Timbira ordenam o seu mundo tomando como
ponto de referencia as rela~oes cerimoniais. Pois qua~do isso
ocorre, o universo social é colocado em perspectiva tomando-se
como base rela\oes simétricas, de igualdade e de identidade. Os
nomes, assim, incorporam as pessoas a urna das metades cerimoniais. Nao é possível dizer que alguém seja mais ou menos
membro de um par de metades. Urna pessoa é ou nao é membro
<lestes grupos. E esses grupos sao vistos como simétricos e como
tendo o mesmo peso social. É este, supomos, o nível do universo
cerimonial (ou ritual) Tiqipira e é aquí que tudo faz sentido, porque aquí tudo é complementar e está em equilíbrio.
Mas seria um erro tomar o universo cerimonial como sendo
a realidade Apinayé ( ou Timbira); do mesmo modo que seria
erróneo tomar o mundo dos elos naturais como sua única · realidade. E enganoso, ainda, seria postular urna incompatibilidade de
raiz entre esses dois mundos. ·Realmente, se a herarquia tende a
excluir a simetría (conforme acentuou Lévi-Strauss, 1952, 1956,
{ 1970)) e os dois se mantem num equilíbrio precário, é precisamente esse equilíbrio que promove o dinamismo do mundo social
Apinayé (e Timbira).
U m dos resultados mais importantes deste trabalho seria pois
o de revelar que o mundo dos Je do Norte é um mundo disjuntivo e que urna ideología dual permite leituras múltiplas da
realidade social. Assim, em vez de consagrar a visáo clássica da
sociedade tribal como sendo altamente coerente e funcional nossa
'
pesquisa permite e autoriza urna perspectiva onde urna realidade
pode ser interpretada de modo múltiplo. Ora como um todo fundada num continuum e obedecendo a lógica do mais ou menos;
ora como urna totalidade· dividida de modo igual e absoluto, como
os diametros de um círculo. Viver nestes sistemas é, pois, ·viver
num perene jogo entre urna visao hierarquizada e urna visáo simétrica do sistema social. Nao parece, pois, difícil entender por
que todos os Je do Norte sao capazes de manter um fantástico
complexo de rituais, mesmo depois do contato esmagador com
frentes pioneiras da sociedade nacional. É que sem este complexo
sua vida social perderia certamente muito de sua dinamica.
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. Os sistemas je-Timbira-Apinayé exemplificam, por outro· Iado,
como ocorre também nas chamadas «sociedades primitivas», um.
uso de múltiplos códigos, de tal modo que a realidade nunca é
um todo acabado onde o «costume é o Rei». Pois tudo indica
que mesmo na área do sistema de parentesco, onde a oposi~ao
entre genitores (os paren tes de substancia) e nominadores (os.
parentes cerimoniais) encontra o seu núcleo, existem manipula~oes. Foi isso que demonstramos no Cap. V e que agora pode.m os
observar ser um dos elementos básicos <lestes sistemas sociais.
De fato, os dados Je do Norte permitem sugerir que os chamados sistemas Crow-Omaha sao sistemas de atitudes e de ter-·
mos baseados na disjun~áo. De tal modo que eles podem surgir
em sociedades com linhagens unilineares e também em sociedades
com sistemas bilaterais e onde a descendencia se realiza por meio·
de outros eixos institucionais. Tal é o caso dos je do Norte. E.
aqci os sistemas Crow-Omaha parecem expressar as possibilidades de leituras complementares que o sistema social oferece. Tanto
é possível ver as rela\:6es sociais baseadas nas rela~oes entre
o lado paterno e os filhos, quanto é possível salientar o lado
materno, através do nominador. Os .Kayapó dao enfase as rela~oes pai-filhos ( adotivos); os Timbira fazem exatamente o oposto,
sublinhando os elos entre tio materno e sobrinho (filho da irma).
Mas os Kayapó e Timbira fazem tais jogos de modo inverso, pois
na primeira sociedade os nominadores e nominados estabelecem
elos de franca e intensa solidariedade, correndo a rela~áo por
entre «linhagens patrilineares-simbólicas»; ao passo que entre os
Timbira, as rela~oes entre filhos e genitores é que intensificam
sentimentos de communitas (cf. Cap. 111, IV).
A sugestao é que os sistemas Crow-Omaha expressam a
multiplicidade disjuntiva que possuem os sistemas sociais destas
sociedades servindo como um instrumento para reunir num plano
terminológico e ideológico categorías que o sistema separou em
outros planos. Retiro-me especialmente a divísáo sexual (que
obedece a lógica do dualismo concentrico: homem = centro;
mulher = periferia e meninos
espa~o intermediário) e a divisao das idades. Assim, em sistemas onde homem e mulher se
separam rígidamente e onde as idades separam os país dos filhos,
a passagem da meninice a maturidade é um passo equivalente
a saída do mundo feminino e a urna entrada no mundo masculino...
Donde, passagem de gera~5es = separa~áo dos sexos. Isso, conforme procurei mostrar em outro lugar, é o que parece ·caracte"'."'
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rizar tais sistemas, já que neles os homens acabam ficando mais
velhos conceitualmente do que suas irmas. A separa~ao de um
irmáo e de urna irma (que expressa o momento fundamental da
divisao sexual do trabalho) quando o irmao é colocado num
grupo de ida de para ser iniciado e tem seus la\:OS com sua família natal -segregados. A separ-ac;áo dos sexos masculino e feminino é entao equivalente a urna mudan~a no status relativo a
idade, de tal modo que os meninos acabam ficando «rnais velhos:.
que as meninas e os homens mais veJhos que as mulheres de
um ponto de vista simbólico. A conseqüencia é que dois irmaos
do mesmo sexo concebem suas relac;oes como sendo mais próximas
do · que as ._suas rela~oes com suas irmas; donde o termo ·para o
fiJho e filha da irma ser o mesmo que usam para seus netos ( cf.
Da Matta, s.d.).
O que se pode entao acrescentar é que os sistemas CrowOmaha foram sempre vistos como resultados ou express6es de
principios sociais únicos ....Os primeiros teóricos os viram como
resultados de elos jurídicos determinados pelos sistemas unilineares de descendencia. Depois, foram realizadas algumas tentativas
para demonstrar que tais sistemas eram produtos de certo tipo
de relac;oes matrimoniais. O ·.estudo dos grupos je, porém, vem
demonstrar que a existencia de tais sistemas é possíveJ sem a
correla~áo estabelecida anteriormente. Hoje, sabe-se que é possível
a · demonstrac;ao de que sistemas Crow-Omaha sao produtos ou
expressoes de sistemas marcados por princípios múltiplos, onde
relac;oes sociais nunca contaminam o sistema social integralmente.
É precisamente isso que se observa com os Je do Norte,
onde urna relac;ao, que é básica num domínio, nao opera com
o · mesmo peso em outro. De modo que o resultado é um conjunto de elos que se entrecortam com base em vários princípios
sociais. Nestas sociedades, das quais os Apinayé sao um exemplo,
tudo é colocado de novo no lugar, ou totalizado novamente,· por
meio de urna ideología da complementaridade e da oposi~ao. Assim,
o dualismo pode ser visto como um método que permite unir as
partes integrantes de um sistema altamente dividido. Enquanto
os teóricos do dualismo preferiram olhar . para as suas divisoes,
e o dualismo realmente tem um nível onde a divisao é realizada,
nós preferimos chamar aten~áo para o inverso. Assim, em vez
de pensar o dualismo como o resultado da, divisáo de um em dois,
preferimos pensá-lo - porque talvez esse seja um caminho fe~undo .- .como urna técnica capaz de fazer de dois um. E é pre4;isamente . isso que parece revelar o estudo do caso Apinayé.
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