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Quanto Custa Ser fndio no Roberto Da Matta
Brasil? Considerações sobre
o Problema da Identidade
i!tnica (*)

Introdução

soas, isto é, erganizar num conjunto relativamente coerente, seres humanos
Todas as sociedades humanas imple- altamente diferenciados em termos de
mentam suas regras por meio de um uma variedade de atributos tais como
conjunto de identidades sociais. As re- sexo, idade, cor, motivações e controle
gras dizem respeito aos modos de obter de recursos sociais. Tal organização se
informações do ambiente, à sua defini- realiza por meio de identidades sociais
ção e classificação, aos julgamentos em porque elas estab~lecem feixes de direlação a elas e, finalmente, aos modos reitos e deveres entre os indivíduos,
de agir diante das informações. 1 Mas permitindo sua categorização em ter..
elas só podem ser implementadas por m.os menos pessoais (ou biográficos) :
meio de um repertório de identidades não mai~ como seres determinados por
ou papéis sociais estruturados, onde se sinais diferenciados, mas como atores
pode realizar a junção dos motivos in- cujas ações podem ser previstas com
Papéis e identidades
certeza.
dividuais com os códigos que coman- razoável
.
.
.
dam a vida do grupo. Identidades (ou soc1a1s sao, pois, instrumentos que perpapéis) sociais são, assim, mediadores mitem distinguir os indivíduos como alentre os códigos e os indivíduos que guma coisa; por exemplo, como pais,
soldados e brasileiros. E, ainda, com
compõem uma sociedade.
~
alguma coisa,· por exemplo, com a caSão as identidades que permitem tegoria de adultos do sexo masculino,
atualizar numa prática social valores com o grupo profissional dos militares
grupais e, deste modo, transformar e com os outros brasileiros ( Cf. Chris·
uma população de indivíduos em pes- tian Jr., 1972).

.

(•) Este trabalho foi originalmente apresentado no "Simposium sobre Identidade mnica"
organimdo por Roberto Cardoso de Oliveira para o congresso Internacional de Americanistas realizado na cidade do México, em 1975. Quero agradecer a Gilberto
Velho, Luiz de Castro Faria, José Sávio Leopoldi e Otávio Velho por terem feito
valiosas sugestões quando o artigo estava em preparo. A estagiária Lucia Maria
Guinle também me ajudou transcrevendo fitas Apinayé e discutindo aspectos
deste ensaio. Minha participação no Congresso foi possível graças à generosa inter·
venção da Fundação Ford, através de uma "bolsa de viagem".
1. Regras culturata são códigos, conforme formulou ward Qoodenough <1961 e 1964>.
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Cada sociedade seleciona um conjunto de identidades que são tomadas
como básicas ou dominantes, havendo
um consenso em relação aos papéis que
.
, .
.
.
sao quase-1mposs1ve1s, normais e rotineiros e aqueles que são simplesmente
indesejáveis. Na nossa sociedade, por
exemplo, a identidade de "herói nacional" é desejável, mas sabemos como é
difícil desempenhá-la. Ditados que falam em como não "se deve ser a palmatória do mundo" parecem dar conta deste tipo de dificuldade inerente em
identidades sociais onde a orientação
do portador deve estar necessariamente voltada para uma só atividade, seja
ela um esporte, um sistema de valores
ou uma técnica.

-

Por outro lado, sabe-se que os papéis de marido, pai, professor, médico, etc . . . são sistematicamente encorajados pelo sistema social. Por isso,
tais papéis são raramente colocados em
cheque em termos do seu desempenho
e são sempre ancorados numa série de
.su~ortes ideológicos que visam promover o seu constante preenchimento,
bem como o seu bom desempenho.
Junto a estas identidades sociais des~j~veis, há um conjunto de papéis soc1a1s tomados como negativos ou desyi~~tes, que o sistema social procura
1n1b1r e/ ou desencorajar. Identidades
sociais como as de ladrão, jogador, homossexual, prostituta, covarde, etc . . .
são francamente negativas e muitas vezes são vistas como aberrações e classificadas como "desviantes" ou "anômicas", sendo explicadas em termos de
patologias individuais (Cf. Gilberto
Velho, 1974).
Tudo . isto ~ corriqueiro desde que
Ra~ph L1.n ton introduziu na Antropologia Social, em 1936, uma teoria heurística dos papéis sociais no seu clássico The Study of Man e não é meu
propósito aqui realizar uma revisão crí34

tica dos avanços da teoria dos papéis
sociais. Desejo, porém, acentuar alguns
aspectos deste importante tópico da
teoria sociológica, relacionando-o ao
problema da identidade étnica, num
esforço de so·m ar minhas reflexões às
de Roberto Cardoso de Oliveira ( 1964,
1971, 1972, 1974a e 1974b) que, juntamente com Fredrik Barth ( 1969) e
outros, tem chamado atenção para
essa área de investigação nos quadros
do dinamismo do contato inter-cultural.
Quero, especialmente, salientar o
problema dos custos de certas identidades sociais, já que - até onde posso saber - esta é uma d~mensão apr1nas indiretamente abordada pelas tc,orias ·correntes sobre esse assunto.

Quanto Custa uma Identidade Social.?
No seu artigo sobre a teoria dos papéis sociais, Goodenough ( 1965) introduz a importante noção de que as
identidades sociais são selecionadas.
Existem seleções de identidades possíveis em termos de certos atributos como, por exemplo, o sexo e a idade. Seleções relativas a certos contextos (ou
situações) e, ainda, seleções relacionadas a outras identidades sociais. Deste
modo, um homem adulto tem que proceder como homem e como adulto em
todas as suas interações sociais sob
pena de ter sua conduta sancionada se
assim não proceder. Existem certas
identidades mais ou menos apropriadas
a certas ocasiões e há identidades
que formam "encaixes" ou "parelhas"
( match) com outras identidades. A relação entre pai e filho, por .exemplo,
seria uma relação de identidade encaixada; ao passo que a relação entre
médico e filho seria uma relação " desencaixada" ou "desemparelhada" e,
conseqüentemente, não gramatical ( Cf.
Goodenough, 1965: 5-7).

A idéia de seleção de identidades
serve para uma primeira clarificação
daquilo que estou denominando de
custos de um papel ou identidade social,
Desejo com este conceito colocar en1
destaque os problemas que surgem
quando os atores não seguem as regras
de seleção de identidades. Seja porque
as regras são recusadas, seja porque os
atores têm problemas com as identidades que devem desempenhar, seja
ainda - porque elas são simplesmente inexistentes, como às vezes parece
ocorrer nos casos de contato inte~tni
co. Em outras palavras, é minha intenção - em contraste com Goodenough
- salientar que nem sempre a seleção
de identidades pode seguir as regras da
identidade atribuída, ou a do contexto
correto, e a da "identidade encaixada".
Assim, por exemplo, encontramos homens adultos que e.m muitas situações
não se comportam nem como homens,
nem como adultos. Porque podem ter
problemas pessoais (ou psicológicos)
com tais identidades, ou porque podem
estar diante de situações onde o procedimento como homem e adulto é extremamente penoso. Expressões correntes, tais como "Você é um homem ou
um rato?", "Comporte-se como um homem!", "Lembre-se de que você não
é mais uma criança!", etc ... , parecem
revelar que tais recusas não são raridades.
Ocorre tan1bém que muitas pessoas
não selecionam suas identidades corretamente para certas situações, do mesmo modo que são várias as ocasiões
onde se observa a recusa a sair de certas identidades que um dado indivíduo
pode tomar como dominante ou contaminadora. Assim, é relativamente fácil
encontrar o médico que, mesmo em casa, continua interagindo com sua esposa e filhos, como médico!
Ilustrações como essas, onde a seleção de identidades sociais se fa.z de

modo não-gramatical me parecem críticas e é justamente na sua incongruência que podemos começar a perceber
de um modo menos intuitivo a noção
que desejo introduzir de custos de uma
identidade social.
O primeiro ponto a salientar é, então, o seguinte: tudo indica que as situações não-gramaticais são situações
onde deverá existir algum custo para os
atores implicados na interação. Um
médico que trata sua mulher como enfermeira; um estudante que continua se
comportando como tal numa festa do
departamento e em vez de dançac e
beber, procura seus professores para
d iscutir a última aula; ou um homem
que cai em prantos por não poder comprar um automóvel, são atores que de
algum modo estão pagando pelos
custos de certas identidades sociais.
Seja porque desejam tomá-las dominantes, seja porque não conseguem desempenhá-las satisfatoriamente. Um outro ponto igualmente importante é que
as identidades regulares e encorajadas
pelo sistema podem - em certas circunstâncias específicas - transformarse em altamente penosas, com altos
custos para aquele~ que as desempenhan1.
Casos mais complexos, entretanto,
são aqueles sugeridos por identidades
sociais definidas culturalmente como
difíceis ou penosas pelo grupo social.
Falei anteriormente, de passagem, na
identidade de "herói nacional", um
papel social que embora possa ser desejável se constitui num destes casos.
Aqui, o custo é alto não só para o indivíduo que pretende a identidade, como para o sistema que a contém. No
caso do indivíduo, a identidade de "hero1 exige uma coerenc1a aparentemente rigorosa (os heróis são definidos
como generosos, honestos, não viciados, limpos, etc ... ) e, no caso do sistema, ela especifica ·certas honrarias e
,, • ' '

•

A

•
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privilégios, tais como paradas, banquetes, medalhas, deferências, etc ... , de
tal modo que o feixe de obrigações entre o "herói" e o seu meio social é
marcado por altos custos soéiais.
Do mesmo modo, os papéis chamados de "desviantes" ou "estigmatizados" também custam algo. Eles têm
seus custos rotineiros, visíveis para todos (como uma cicatriz, uma cadeira
de rodas, muletas, macas, etc.), mas,
ao lado disso, possuem - em contraste com as identidades positivas, atribuídas e básicas - suas vantagens (ou
custos positivos). De fato, seu desempenho permite muitas vezes ao portador a manipulação e o apelo ao seu
próprio estigma ( Cf. Goffman, 1963).
O Problema das Identidades
Paradoxais

Existem, assim, custos sociais que se
expressam em vantagens e desvantagens palpáveis, tanto nos conjuntos de
identidades "normais" e positivas, quanto naquelas vistas como negativas ou
estigmatizadas. Há, portanto, um esforço a ser feito no desempenho do papel
de pai (por mais encorajàda que seja
esta identidade), tanto quanto há um
esforço para o desempenho do papel
de homossexual (por menos encorajado que seja o papel). E o problema
parece ser dependente não só de situações específicas, que servem como verdadeiras provas para os indivíduos nos
papéis, como também do tipo de sistema social onde a identidade emerge
como possível, com maior ou menor
grau de legitimidade. Entretanto, é importante acentuar que a cada identidade social positiva pode corresponder
uma identidade definida como ilegítima
ou negativa, de tal modo que se pode

falar, parafrasear Goodenough, em
identidades encaixadas positivas (como
as de marido e mulher, pai e filho, professor e aluno, médico e paciente, etc.)
e negativas, como as de polícia/bandido, santo/pecador, virgem/prostituta,
macho/homossexual, branco/índio.
Tudo leva a crer que tais identidades encaixadas negativas (ou identidades paradoxais) são casos limites em
termos de custos sociais. Aqui já não
se trata mais do uso errado de certas
regras de interação ou de seleção de
papéis sociais, mas de identidades definidas como negativas, indesejáveis e
ilegítimas, já que elas ameaçam o sistema com uma perspectiva desviante,
especial e não legitimada mas, paradoxalmente, uma "leitura" contida e engendrada pelo próprio sistema, como
se fosse a sua outra face ou o seu "outro lado". 2
O problema de saber porque existem identidades não-gramaticais e procurar estender tal questão ao esclarecimento das identidades paradoxais me
parece básico e, talvez, fundamental
dentro da problemática do contato in• •
teretn1co.
Identidades e Domínios

Tomemos como ponto de partida
que todo sistema social está ordenado
em termos de múltiplas realidades, domínios ou sub-universos de significação 3 e que tais sub-universos nem sempre são coerentes entre si. Por outro
lado, cada sub-universo está mais ou
menos dominado por valores específicos, proporcionando simultaneamente
uma visão especial (ou particular) da
totalidade social e um modo de relacionamento com todos os outros domínios do sistema. Assim, o ponto de

2. Este ponto tem claras relações com o que coloca Cardoso de Oliveira (1974: 11-12),
quando discute o caso da identidade em contraste.
3. Para esta nocão, veia-se a ob,.a de Alfre1 Sch1tltz, 1967 (especialmente o vol. 1) e
também Berger & Luckman, 1973 e Berger, 1967.
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vista do acadêmico e sua leitura do
mundo social pode estar em pleno desacordo com a do religioso, muito embora ambos possam pertencer a uma
mesma sociedade e tenham localizações profissionais em domínios conexos. Finalmente, cabe indicar que cada
um destes domínios contém seus códigos e seu sistema de identidades sociais.• Suas entradas e saídas são muitas vezes bem marcadas, havendo
custos sociais a serem pagos pelos indivíduos que neles desejam sair ou penetrar. Na nossa sociedade, por exemplo, o mundo do catolicismo exige uma
série de custos sociais de tal modo que
tornar-se um sacerdote implica em f azer uma série de "votos" que marcam
a entrada do indivíduo no mundo sacerdotal e, simultaneamente, sua saída
do cotidiano onde estava ligado a outros sub-universos de significação. Pode-se, então, inferir que tais domínios
são relativamente abertos ou fechados
uns em relação aos outros, de modo
que as identidades sociais associadas a
cada um deles são igualmente mais ou
menos rigorosas (ou custosas) quanto
mais bem definidos forem seus objeti• •
vos soc1a1s.
Estas breves considerações introduzem alguns esclarecimentos, particularmente sobre as seleções incongruentes
de identidades sociais, bem como sobre
as identidades paradoxais. De fato, um
dos problemas básicos das situações
não-gramaticais parece ser a conjunção
de papéis sociais situados em sub-uni-

versos distintos. Havendo conjuntos de
identidades apropriadas para cada domínio, há igualmente possibilidades
culturalmente definidas de desempenhar identidades de um domínio específico em outro. Em outras palavras,
no sub-universo da família (ou do
"lar") as identidades sociais apropriadas são aquelas definidas pelo parentesco, de tal sorte que uma relação entre uma identidade do mundo público
(como a de policial ou médico) e uma
outra do mundo doméstico pode gerar
um campo de interação especial ou extraordinário. Nos termos de Goodenough, uma relação não-gramatical.
Isso é tão verdadeiro quando se verifi•
ca que conseguimos
apavorar nossas
crianças, ameaçando-as com visitas
inesperadas de médicos com sua parafernália, especialmente as injeções.
A gramaticalidade das identidades,
deste modo, corresponde às relações
possíveis entre domínios, relações que
são realizadas por meio de identidades
afins a esses domínios e que dependem, em última análise, da divisão social do trabalho. Nada mais normal do
que encontrar, no cais do porto, todo
o conjunto de identidades estigmatizadas e paradoxais. Afinal, o cais do porto é uma área limite, fronteira entre o
mundo conhecido e aquele do alémmar, com suas armadilhas e seu fascínio. ·o extraordinário seria encontrar
ali um bispo, não uma prostituta, um
policial ou um contrabandista. 5 Poderse-ia, assim, dizer que há "mapas de

4. · Creio que esta formulação difere substancialmente da 1dé1a de "grupo de referência"
de Merton (1957), cuja formulação não considera as relações entre os grupos de referência e nem estes grupos como partes de sub-sistemas mais inclusivos, operando
no nível das classificações.
6. Tudo indica que a transposição (ou deslocamento) de elementos de um domfnlo para
outro é fundamental na invenção do sim.bolo e do ritual. Neste sentido, t odas as
vezes que identidades sociais de um dominlo são desempenhadas em outro e quanto
mais afastados estiverem entre si estes domínios, mais ritualizadas ou simbólicas podem se tomar estas identidades. Para uma aplicação original desta idéia., veja-se
Ramos e Peirano (1973) quando elas traduzem a noção de "bricolagem" de LéviStrauss (1962). ~tamos preparando um desenvolvimento desta noção de transposi·
ção para esclarecer o mundo do símbolo <Cf. Da Ma.tta, 1974 e 1975).
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navegação social" entre os domínios,
que existem domínios afins e domínios
em oposição e, ainda, que a cada um
deles corresponde um conjunto de
identidades.
Tais considerações permitem introduzir no campo de estudos das identidades sociais o problema básico das relações entre domínios (e suas identidades apropriadas), colocando mais
claramente a questão do poder. Pois se
cada domínio tem sua perspectiva do
mundo e a cada um deles corresponde
conjuntos de identidades sociais, será
então fundamental dizer que os subuniversos de significação estão em relações estruturadas, sendo mais ou menos legítima a sua mundivisão e o seu
sistema de identidades sociais. Em vez
de tratarmos as identidades sociais como um conjunto de direitos e deveres
que comportam "desvios" e seleções
incongruentes, podemos chamar atenção para o fato de que as identidades
sociais estão correlacionadas a domínios, que os domínios têm relações estruturadas entre si, que cada domínio
pode ter mais ou menos recursos para
institucionalizar seus pontos de vista da
totalidade social, estendendo ou não
tais pontos de vista a todo o sistema
social. O jogo das seleções de identidades sociais está, assim, relacionado
ao jogo do poder sistematicamente elaborado e desenvolvido pelos domínios
sociais de uma sociedade. Logo, o problema está intimamente implicado na
luta pelo prestígio e poder.
Este modo de enfocar a questão permite sugerir que o caso das identidades
paradoxais parece ser aquele das rela-

ções entre domínios irredutíveis ( domí·
nios em oposição ou contradição). Em
outros termos, as identidades paradoxais correspondem a domínios paradoxais, como o da morte, da loucura, da
marginalidade engendrada pelo mundo
dos superiores, dos inferiores, dos que
estão nos interstícios e nas fronteiras
do mundo social. A cada um destes
sub-universos corresponde uma série
de qualificações e, também, uma con•
trapartida no mundo do cotidiano. As•
sim, ao mundo dos superiores (santos,
aristocratas, ricos, inteligentes, etc.)
corresponde, paradoxalmente, o mundo dos pobres, dos pecadores, dos
ignorantes e dos idiotas. Ao mundo
dos que vivem nos interstícios do sistema, como os malandros, meliantes,
prostitutas, ladrões, etc., corresponde o
mundo dos que estão inseridos na ordem e controlados pelas normas legitimadas do sistema. E, finalmente, ao
universo dos que estão nas margens ou
fronteiras do mundo conhecido (como
os estrangeiros, os párias e os índios)
corresponde o domínio dos que estão
no centro mesmo da sociedade. Subuniversos problemáticos formam como
que regiões onde a plausibilidade das
rotinas do mundo cotidiano· estão em
causa ou são simplesmente invertidas.
São, pois, regiões marginais e plena ou
latentemente ilegitimadas da ordem social, representada pelos seus domínios
centrais, contaminadores ou hegemônicos. 0
As identidades paradoxais seriam um
dos elos que estabelecem as ligações
entre os domínios legitimados, não
problemáticos e contaminadores da sociedade e aqueles sub-universos perifé-

6. São também domínios de onde partem e onde se formam os focos mais importantes
de mudança social radical. Por isso são dest ituídos de recursos de poder ou têm os
seus recursos rigidamente controlados pelos domínios centrais e legitimados do mundo social. Tal tema., a despeito de sua importância, não é desenvolvido plenamente
aqui por implicar numa longa disgressão e será retomado mais adiante. Desenvolvi
a noção de contaminação aplicada às relações entre sub-universos ao tratar do problema da definição do ritual, veja-se Da Matta, 1974, e Turner, 1974.
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ricos _o u Il:larginais (apontados brevemente acima) - os mundos . problemáticos que colocam paradoxos para as
rotinas sociais conhecidas e reificadas.
Identidades paradoxais, assim, formam
pares de identidades encaixadas no sentido de Goodenough, remetendo em cada um dos pontos terminais do eixo de
suas relações, a domínios em oposição,
em contraste ou em contradição.

tes, :dando, deste -modo, sentido pleno
à ordem do mundo da vida diária. Tais
regiões problemáticas o mundo social
engendram, por isso mesmo, relações
dramáticas com o mundo legitimado da
rotina e são, talvez, os focos básicos
para as "re-invenções" periódicas do
mundo social que se fazem através dos
rituais.

Nesta perspectiva, as relações de
Para tomar um caso concreto. O identidades não-gramaticais e paradomundo da virgem tem o seu correspon- xais surgem do encontro (ou da comudente no universo problemático (e pa- tação) - destes sub-universos com o
radoxal) da puta. Virgem e puta for- mundo, plausível e raramente posto em
mam, conseqüentemente, um par de causa, do cotidiano. E a situação será
identidades paradoxais encaixadas em tanto mais dramática quanto mais disvárias culturas. O resultado em termos tantes e fechados forem os domínios
sociais é que uma mulher só pode reu- em conjunção. Não é, pois, por acaso
11ir estas duas identidades com altos que identidades paradoxais se consticustos, tendo que mistificar sistemati- tuam nos alvos sistemáticos de elabocamente o seu meio social. Virgem e rações dramáticas, sejam elas míticas
puta constituem não só uin conjunto ou rituais. De fato, remetendo a domíde identidades não gramaticais, mas nios rigidamente separados e em opouma possibilidade proscrita manifesta- sição, as relações de identidades paradamente em muitas sociedades. De fato, doxais sugerem encontros onde se pode
tal relação remete simultaneamente a discutir e claramente colocar leituras
da realid.á de social. :e. predois domínios cujas relações são para- alternativas
•
•
•
•
doxais. De um lado, o mundo da vir- c1samente isso que ocorre em r1tua1s
gem nega o mupdo da prostituta; mas, onde animais e homens se comunicam
de outro, dificilmente se poderia con- e em muitas outras situações onde se
ceber a mulher virgem, . e muito menos colocam lado a lado a dama e o vamantê-la como um requisito estrutural,. gabundo, o santo e o pecador, o crissem que existisse o domínio marginal tão e o pagão, o patrão e o empregado, a prostituta e o rapaz honesto,
das putas. 7
etc
Pode-se dizer então que os sub:..universos relacionados por meio de idenUm exemplo muito signüicativo par.a
tidades paradoxais · são aquelas onde o tema deste trabalho é o caso de
significados marcantes podem ser ex- Ceei e Peri _;..._ a branca e o índio do
traídos, ajudando a salientar, por meio romance O Guarani de José de Alende contrastes, as divisões estabelecidas car, expressivo do que Cardoso de Olipara o universo social. Eles ·permitem veira (1972: Cap. V) chamou de viuma visão múltipla e disjuntiva da so- são romântica· do índio ·brasileiro. Aqui
ciedade. Ajudam a estabelecer contras- já nos encontramos no terreno da con-1. Neste contexto, não posso deixar de chamar atenção para a possibilidade da exls·

têncía da Virgem-Mãe. Mas aqui a identidade paradoxal - conforme se espera marca o advento de um fato extraordinário: a vinda de Deus ao mundo dos homens.
Além disso, a identidade virgem-mãe é mantida por meio de uma crença indiscutível,
um dogma,. conf9rme de~onstrou E. R. Leach (1966) ,. .
·

•

junção 'interética, com o romance estabelecendo sua trama exatamente sobre as relações paradoxais entre dois
domínios irredutíveis: aquele formado
pelo mundo da mulher branca e o do
índio. Resoluções de conflitos provocados por relações de identidades paradoxais podem servir como importantes
índices para a caracterização de sistemas sociais, conforme intuiu Vianna
Moog ( 1956) ao comparar as relações
entre Diogo Alvares (o Caramuru) e
a índia Paraguaçu no Brasil Colonial,
com as relações entre Pocahontas e
John Smith no mesmo período da história americana. Moog procura revelar
que o primeiro romance termina por
absorver a índia Paraguaçu na sociedade brasileira, ao passo que a resolução
puritana (ou por ela inspirada) é a da
separação das identidades paradoxais,
com o retorno de John Smith à Inglaterra. Teríamos aqui um caso pedeito
dos altos custos de manutenção de
identidades paradoxais no meio puritano da Nova Inglaterra, em oposição
ao caso brasileiro (Cf. Moog, 1956:
99-103).
Tais casqs parecem demonstrar dois
pontos importantes. O primeiro diz respeito às possibilidades de integrar num
mesmo esquema conceitua! um conjunto de situações sempre percebidas e
classificadas como sendo radicalmente
diferentes. Assim é que se procurou
elaborar uma perspectiva da sociedade
como constituída de sub-universos e de
que modo o encontro ou a conjunção
destes domínios implicava em situações
especiais, geradoras de dramas, mitos
e rituais. O segundo conduz à sugestão
de que as situações de conjunção entre domínios diferentes é algo fundamental na operação de qualquer sistema social. Deste modo, as situações
que chamamos de contato interétnico
ou intercultural nada mais seriam do
que casos especiais de encontros entre
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dois ou mais sub-universos de significação. Eles seriam especiais não porque tivessem algum princípio oculto ou
intrinsecamente diferente, mas porque
colocam de modo nítido as dificuldades de integração em contextos onde o
encontro se realiza entre domínios muito afastados uns dos outros.

Identidades Paradoxais e Situações
de Contato
Conforme ficou estabelecido acima,
situações de contato são conjunturas
onde múltiplos domínios estão em interação. Mas enquanto num sistema
social tais domínios são articulados entre si por meio de relações estruturadas (ainda que possam ser problemáticas), numa situação de contato tais
relacionamentos são muito mais complexos. Isso porque os universos em
conjunção têm tradições diversas e são
atualizados por meio do uso de recursos naturais e de sistemas de classificação diferenciados. Depois, porque
são domínios auto-suficientes, isto é,
são entidades completas e não parciais,
como é o caso dos sub-universos de
uma sociedade que podem ser vistos
como complementares, interdependentes e tendo entre si - conforme colocou Durkheim - relações de solidariedade mecânicas ou orgânicas ( Cf.
Durkheim, 1960). Em terceiro lugar,
sua constituição é autônoma e suas experiências históricas raramente são coincidentes, o que faz com que os recursos de poder que cada qual possa manipular sejam, muitas vezes, radicalmente diversos. Finalmente, porque o
contato não fazia parte do sistema de
classificação de alguns destes universos, constituindo-se num acontecimento, no mínimo, insólito: um acidente
indesejável e violento, como revelam os
mitos de origem do branco elaborados
por algumas sociedades tribais ( Cf. Da
Matta, 1970, 1973a, 1973b). Numa

palavra, os universos colocados em
conjunção em situações de contato interétnicn são universos freqüentemente
distant ; e radicalmente diferentes.

..

S justamente neste contexto que relações de identidades paradoxais tendem a emergir e se estruturar, de modo que é sempre possível em tais conjunturas encontrar não só leituras múltiplas e diferenciadas de um mesmo
acontecimento, como também o uso de
recursos para tomar legítimas certas
perspectivas da realidade social e, conseqüentemente, invalidar as outras. A
violência como recurso totalizador é,
pois, um instrumento freqüente em situações de conjunção, dado que sempre
tais conjunturas aéabam por se tornar
altamente estáveis. Aliás, vale a pena
chamar atenção para o seguinte princípio estrutural: em situações de contato, a estabilidade é dialeticamente
dependente da distância e do paradoxo
colocado pelas identidades em conjunção. De modo que, quanto mais paradoxais forem as identidades em contato, mais agudo se toma o problema de
colocar a situação de contato sob controle. S certamente isso que revela o
modo imperioso em que tais situações
evoluem de um quadro quase paradisíaco (quando é realizada a chamada
"pacificação" do ~po tribal) para
um quadro geralmente sangrento anos
depois, quando o momento da submissão política chega pata o grupo tribal.
Ora, essa submissão política nada mais
é do que o momento em que o grupo
tribal tem que aceitar (ao menos externamente) o quadro referencial totalizador do branco. Quando isso ocorre, ou melhor, quando esses universos
em· contato se articulam, pode-se dizer
que a situação transformou-se num sistema integrado de relações sociais, por
mais distantes que pqssam estar entre

si os focos destas ,relações ( Cf.. Cardoso de Oliveira, 1974b quando elé estuda os "processos de articulação étnica").

Identidades Paradoxais e SitUàção
de Contato: O Modelo Mítico
De modo a tornar mais clará esta
colocação das relações entre identidades paradoxais e situações de contato,
procurarei estudar uma modalidade de
contato: aquela entre uma sociedade
nacional e um grupo tribal.8
Mais especificamente, tentarei ilustrar esta caracterização com dados colhidos por mim entre os índios Apinay6
do Norte do Estado de Goiás (Cf. Da
Matta, 1970a, 1970b, 1973c). Creio
que os Apinayé se prestam a tal
caracterização porque têm um contato rotinizado e secular com a sociedade brasileira tanto no nível regional
quanto no nacional. Assim, desde o final do séc. XVIII, os Apinayé têm visto o estabelecimento entre eles de várias agências de contato, sejam elas
postos militares, cidades, missões e postos indígenas, mantendo contato, como
resultado, com todo um variado repertório de identidades sociais relacionadas a tais agências ( Cf. Da Matta,
1970b: Cap. 1). O fato, entretanto,
que é mais significativo neste contexto
é que os Apinayé (como todos os outros Jê do Norte: Timbiras e Kayap6)
desenvolveram um mito de origem do
homem branco, chamado por eles de
mito de Vanmekapran (e entre os outros Timbira de mito de Auké), onde
se pode encontrar uma elaborada re..
flexão sobre as suas relações com o homem branco e, mais ainda, uma explicação para sua posição atual face à
sociedade brasileira. O mito de Vanmekapran é, assim, um instrumento privi-

8. Que fique bem claro ao leitor que existem outras modalidades de contato tnterêtn1co.
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Iegiado de ~nálise, já que ele se .constitui num dos elementos mais fundamentais como um veículo que é de
expressão ideológica deste contato.
Narrando a história de um menino
(Vanmekapran) que é capaz de se
transformar em animais, enfeitiça seus
companheiros de aldeia (inclusive seus
parentes) e tem a capacidade de ressuscitar da morte por bordunas e quando
é lançado de um abismo, a narrativa
procura revelar como tal criança acaba
se transformando - por meio do fogo
- num homem branco residente numa
fazenda e, finalmente, como os índios
com ele restabelecem suas relações
sociais, mas num plano inteiramente
diverso. Tal narrativa foi estudada por
mim em algumas ocasiões em suas variantes Timbira (Da Matta, 1971,
1973a, 1973c. Cf. também Elizabeth
Traube, 1970) e não pretendo analisá-la exaustivamente aqui. Apenas desejo chamar atenção para os seguintes
pontos, todos relevantes para o tema
em questão:
a. O mito de Vanmekapran revela
que o homem branco foi, de fato, criado pelo conflito paradoxal entre uma
criança Apinayé e os membros de sua
tribo, representantes de sua sociedade.
Vanmekapran os ameaçava com transformações e mortes indesejáveis e isso
lhe confere 6 papel de ser uma fonte
de desordem social.
b. Por isso Van~ekapran tem que
ser eliminado pelo grupo e seu desaparecimento definitivo só ocorre quando
é queimado (isto é, assado no fogo) .
São, pois, os índios que ajudam a eliminar o lado Apinayé de Vanmekapran, libertando o seu lado estrangeiro
por meio de sua morte ( Cf. Da Matta,
1973c, para uma melhor elaboração
deste ponto) .
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c. Vanmekapran retoma como um
dono de fazenda. Mora numa casa
grande, com um curral cheio de gado
cavalos. Tem plantações e criações de
porcos e aves domésticas.- E, ainda,
dentro de sua casa, como ocorre· de
fato nas fazendas regionais, existe um
verdadeiro empório de mercadorias desejáveis: fazendas, pólvora, armas de
fogo, sal, açúcar, doces, facas, macha~
dos, etc . . Nos outros quartos de sua
residência e sob seu controle estão padres rezando missa, costureiras labutando na cofecção de vestes e funcionários escrevendo à máquina.

e

d . J;: nesta ocasião em que Vanmekan pran aparece com su·a natureza de
branco que os índios são colocados
diante de uma escolha. Devem decidir
se preferem continuar índios, ou se vão
optar pelos novos caminhos abertos
pelo menino transfarmado, agora como
brancos. :E: claro que os índios escolhem continuar índios. E por isso mesmo podem explicar os altos custos sociais que hoje pagam por esta identidade, já que não são os "donos" de
todas essas técnicas, terras, animais e
identidades sociais, como Vanmekapran.
Um dos pontos básicos da narrativa
é que ~xiste efetivamente uma idéia de
contrato· social entre índios e brancos.
Sem . os índios, os brancos · não_. teriam
sido inventados, ou melhor, sem a m~al
dade intrínseca do lado branco de Vanmekapran não teria havido seu sacrifício, sua morte e, conseqüentemente,
sua transformação em branco. Isso significa que os Apinayé (e os outros
Timbira) têm uma nítida idéia de que
as relações entre índios e brancos são

relações de identidades paradoxais, já
que Vanmekapran não poderia existir
como branco sem o concurso dos índios, do mesmo modo que os índios
não poderiam ter uma consciência ní-

•

tida de sua identidade sem
de Vanmekapran.9

a existência

Um outro ponto igualmente fundamental Jo mito é que o homem branco
surge como "uma imagem sintética da
riqueza e do poder dos civlizados da
região", de acordo com a colocação de
Melatti, analisando o mito análogo de
Auké (Cf. Melatti, 1972: 47). De fato,
tanto no caso estudado por Melatti,
quanto no mito em questão, o homem
branco é representado como uma figura que sintetiza várias identidades sociais. Ele é fazendeiro e comerciante,
proprietário e vaqueiro, chefe de escritório e controlador dos padres que estão rezando em um dos quartos de sua
casa. E, pode-se acrescentar, integra
igualmente em sua pessoa a identidade
de encarregado de posto e de grande
patrono dos índios (como ocorre com
quem os visita vindo de longe). De tal
n1odo que Vanmekapran é uma figura
prototípica de todas as ide!1tidades ~o
ciais que fazem parte do universo social
dos brancos. A contrapartida disto é
que os índios relacionados a Vanmekapran assumem as outras identidades,
podendo o mito ser visto como uma reprodução simbólica da situação de contato. Mais adiante isso será visto com
mais clareza. Agora é importante salientar um outro aspecto.
Quero me referir ao fato de que o
mito de origem do branco coloca igualmente um problema relevante, já que
ele especifica, de modo nítido, quanto
custa ser um Apinayé nestas condições. E o custo da icJ;entidade Apinayé
é representado por aI&uns fatores bem
estabelecidos, tais c(lmo a perda da
autonomia política (é Vanmekapran
quem manda chamar os índios e assu-

me a direção de todas as iniciativas
após o contato, colocando inclusive a
escolha entre ser ou não índio para os
Apinayé), a dependência dos objetos e
seres que o branco possui (especialmente o gado, as criações de aves, as
armas e a casa grande) e, ainda, o estabelecimento de uma divisão cultural
(ou étnica), demarcando de um lado
o branco com sua dominação e, de outro, o índio com sua miséria, indigência e inferioridade social e política.
Cabe então perguntar qual a razão
de continuar índio em tal conjuntura,
especialmente quando se tem uma
consciência tão clara de sua própria
miséria e marginalidade, numa palavra: dos altos custos sociais da identidade de índio.
O Entrecru·z amento das Identidades
Sociais

A resposta para isso reside, a meu
ver, num entrecruzamento de identidades sociais (paradoxais ou não) que
estão superimpostas à identidade de
índio. De tal modo que se elas podem
se fundar, em última instância, na
identidade étnica, por outro lado elas
configuram uma situação mais complexa, onde o Apinayé pode manipulá-las
de modo a poder manter sua identidade como índio. Em outras palavras,
muito embora os Apinayé e os brasileiros (sejam regionais ou não) entrem
em relações e as enquadram tomando
como referência imediata a linha étnica, tal relacionamento não é realizado
sistematicamente por meio exclusivo
desta linha. Há realmente, outras iden;.
tidades em jogo no interrelacionamento, identidades essas que correspon-

9. Tal relação paradoxal permitiria indagar a respeito de uma "razão dialética" no seio
de sistemas simbólicos tribais, tema que me parece desdenhado pelos espec:alistas
em mitos que se utilizam de uma abordagem formal. É exatamente porque existe um
paradoxo que há uma escolha a ser realizada pelos índios.
·
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dem aos universos sociais que estão
em conjunção 1º.
Como pôde ser percebido no estudo
sumário de um "mito do contato", pa•
•
rece ser precisamente
isso
o que ocorre. De fato, logo após o aparecimento
de Vanmekapran como "homem branco"' descobre-se que ele é uma síntese
de um conjunto de identidades sociais
que remetem ao domínio do posto indígena, da fazenda regional, do comércio local, da autoridade citadina, da
missão e da igreja. E não poderia deixar de ser assim, já que no nível de representação foc~lizado pelo mito (e
pelo contato que o engendrou) não há
como se ter o índio puro, mas sim o
índio investido (ou se investindo ele
próprio) como cliente, protegido, trabalhador, cristão, ladrão de gado, sujo,
etc . O índio puro (ou melhor, o índio-em-si) só tomaria corpo, conforme
assinalou Cardoso de Oliveira ( 1974b:
16), num quadro de uma "anti-ideologia étnica".
Realmente, fora do nível do mito
encontramos efetivamente, na estrutura das relações de contato Apinayé,
uma teia de identidades sociais entrecruzadas, cada qual remetendo a certos
domínios específicos da sociedade tribal e da sociedade brasileira. Aqui, desejo chamar atenção para os seguintes
pontos:

1. No contato dos Apinayé com a
sociedade brasileira existe uma arena
política e social. Com isso pretendo dizer que há um lugar específico onde
as relações de contato desembocam,
onde os conflitos se configuram manifestadamente e onde, às vezes, são re·
solvidos. A instituição (ou agência)
que serve de ancoragem para esta arena

é o posto indígena da Fundação N acional do 1ndio, já que ele é o órgão legitimamente encarregado de controlar as
relações entre índios e brancos. O posto indígena está assim implicado localmente na situação, mas tem relações
diretas com á sociedade nacional, representando-a na situação de contato.
Pode-se dizer que o posto tem uma dupla entrada no contato. De um lado,
liga-se burocraticamente a um ministério (o do Interior, no caso brasileiro) , tendo funções de atualização e
representação de políticas governamentais legitimadas. De outro, atua diretamente no local onde as relações de
conjunção são efetivadas, sendo por
isso mesmo dinamizado pela sociedade
regional e pelo grupo tribal.
O conjunto de identidades referidas
ao posto indígena refletem a natureza
da instituição. Assim, o encarregado
do posto - como seu responsável funcional - é chefe de uma burocracia local, administrando trabalhadores, uma
enfermeira e uma professora; e, simultaneamente, ponto terminal da cadeia
administrativa que desce da FUNAI
para as situações de contato. Suas relações com os membros da sociedade
Apinayé são, pois, marcadas pelo fato
dele ser um representante e um porta·
voz de uma ideologia protecionista do
índio e, também, por ser ele a autoridade local, passível de ser influenciada
diretamente pelos eventos do contato.
Existem evidências suficientes no caso
Apinayé para que se diga que o encarregado (dependendo de sua formação
profissional) oscila entre se apresentar
na situação de contato como um. representante da FUNAI ou como um
patrão regional. No caso da primeira
identidade, suas lealdades são para
com as áreas mais remotas da situação

10. Esta formulação tem relações patentes com as de Max Oluckman ((1940], 1968á) e
de Cardoso de Oliveira (1974b). Agradeço a. otávio Velho por ter chamado minha
atenção para o trabalho de Gluckman.

44

...

e sua identificação passa a ser com
uma ideologia cosmopolita que tende
a ver o índio como uma categori~ unívoca e altamente integrada. Assim, é
comum encontrar um encarregado de
posto acionando um idioma igualitário,
mas sendo muitas vezes absolutamente
incapaz de vinculá-lo às situações que
vive diariamente junto ao grupo tribal.
Nesta identidade e como portador deste código, por outro lado, o encarregado de posto tende a se isolar das
agências regionais mais importantes,
limitando seus contatos, geralmente,
aos centros de saúde, transportes ecomunicação da região.
Com esta identidade ficam realçadas
as descontinuidades étnicas, já que a
identidade que corresponde à de encarregado de posto é a de índio ou,
mais precisamente, a de índio sob proteção oficial. Mas é preciso chamar
atenção aqui para o fato que o par de
identidades encarregado / índio sublinha
apenas os aspectos positivos da relação. Com a identidade de índio sendo
mobilizada nos seus aspectos idealizados, como um ente intrinsecamente
bom, inocente, necessitando de ajuda e
dependente de uma proteção oficial
que o Estado nacional (também visto
positivamente) deve lhe garantir. ~ por
isso que sugerimos caracterizar tais relações como positivas, embora como se possa verificar - a linha étnica seja sublinhada fortemente e, com
ela, os paradoxos e as descontinuidades determinadas pelo poder e autoridade que emanam da sociedade nacional e marcam as posições dos grupos
em interação. As duas sociedades em
contato podem neste contexto representar suas relações positivamente, mas
a marca crítica do tipo de cooperação
colocada por esse par de identidades
é ainda o paradoxo da desigualdade,
do controle de um grupo- pelo outro.

Numa palavra e para usar uma expressão de Max Gluckman - ((1940],
1968a: 26), suas relações são de oposição desigual.
Um dos problemas mais comuns
quando o encarregado se apresenta na
situação com a identidade de representante da sociedade nacional é a visão
do líder (ou chefe) do grupo tribal
como também atrelado à cadeia hierárquica da qual o encarregado é o último elo. Entre os Apinayé ouvi muitas vezes reclamações de que o chefe
de uma aldeia não "tinha autoridade"
e "não cooperava" com o posto, reprimindo os índios e orientando tarefas. Não que o chefe da aldeia não
tivesse deveres como líder, nem desempenhasse tarefas, mas porque ele não
podia ser controlado como parte da
burocracia administrativa do posto em
relação a problemas específicos, especialmente as acusações de roubo e matança de gado dos fazendeiros locais.
Pode-se, então, dizer que o modo de
penetração do encarregado nos assuntos políticos tribais seria através da
instituição da chefia, com o par de
identidades chefe/ encarregado de posto
formando um outro eixo do sistema de
controle do grupo tribal. Mas esta relação permite variações e, dependendo
da natureza do sistema político tribal,
pode operar de modo mais ou menos
tenso e conflitivo. No caso Apinayé, o
sistema político pode ser caracterizado
como descentralizado, de tal modo que
uma luta faccionai crônica dificultava
sobremaneira o funcionamento desta
relação. Mas é possível sugerir que nos
grupos tribais com sistemas políticos
fundados em descendência unilenear e
com maior poder centralizador o par
encarregado/chefe tribal poderia operar com mais eficiência, de tal modo
que o controle do chefe seria a cunha
para controlar todo o grupo local e si·
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tuar a chefia dentro da hierarquia funcional do posto indígena11 •
Quando o encarregado de posto, entretanto, assume a identidade de patrão, o posto indígena pode passar a
ser modelado como uma fazenda local,
sendo implementados padrões de relações de identidade que correspondem
a esta instituição. Assim, os Apinayé
- tanto quanto os Terêna estudados
por Cardoso de Oliveira (1974: 10-11)
- podem assumir identidades referidas
a uma decontinuidade social, já que o
encarregado como patrão tem como
seu correspondente o índio como cliente (ou como empregado).
Mas, neste caso, a ideologia que sustenta este par de identidades remete
aos setores específicos do contato. Já
não se trata mais de uma relação positiva e idealizada, mas de uma relação
que objetiva tarefas e, conseqüentemente, conduz a situações práticas onde
se pode facilmente valorizar as metas,
os recursos usados para sua realização
e os indivíduos nelas implicados. Não
é, portanto, surpresa encontrar v~ori
zações definidas precisamente em situações onde o posto indígena é contaminado por uma ideologia empresarial e o
encarregado desempenha simultaneamente os papéis de protetor oficial e de
protetor sócio-econômico do índi~,
como patrão. ~ exatamente esta possibilidade de desempenho de identidades
que remetem a domínios diferenciados
que constitui a raiz das dificuldades e
.
.
dos co11flitos inerentes
a estas posiçoes
inter-hierárquicas, conforme especifica
Gluckman ( 1968b) .

-

A mesma situação se configura, no
caso Apinayé, quando os índios J?IOcuram e conseguem obter trabalho 1un-

to a sertanejos da região, ou como
ocorre mais freqüentemente, quando
estabelecem relações de clientela com
comerciantes regionais (seja do sertão,
seja da cidade). Muito embora a situação Apinayé não se configure como a
de outros grupos tribais brasileiros
(como os Tukuna; Cf. Cardoso de Oliveira, 1964) que sistematicamente vendem sua força de trabalho à sociedade
regional, as identidades patrão/c~iente
são assumidas por eles e se constituem
numa relação importante no seu estudo.
2. Um outro importante agente de
contato, igualmente referido a identidades e ideologias específicas, é a sociedade regional, representada pelos
povoados esparsos e demograficamente
difusos do sertão goiano. Aqui as relações são realizadas num plano estritamente individual, muito embora tan•
•
to índios quanto regionais
possam
referir-se a si próprios como divididos
por uma série de costumes diferenciados. O específico desta situação, entretanto, é que se focalizam muito mais
certos costumes ou sinais diacríticos da
sociedade Apinayé. (e da sociedade regional, quando é .o índio que assume a
posição de sujeito) do que uma visão
globalizadora do índio. Deste modo,
os regionais identificam o índio com
u1n domínio semi-animalizado (andam
quase nus, comem todo o tipo de carne, são sujos, etc.) mas, em contraparLda, não podem deixar de reconhecer na população tribal alguns tra~os
positivos, tais como a uniã? e ~ senti~o
de solidariedade e harmonia tribal. Dizem especificamente que os Apinayé
não brigam tanto quanto os civilizados
em volta da aldeia e que dividem sua
comida. Sua visão do índio é detalha-

11. J1: o que parece ter ocorrido normalmente na Africa, pMarovadlmeUkn~e entreTuospi Tduos~
kuna (Cf. Cardoso de Oliveira, 1964) e certamente os
n ur u e o5
t empos coloniais.
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da e, muitas vezes, implica num conhecimento de fatos e costumes tribais,
embora obviamente desconheçam os
motivos e a lógica destes fatos. De modo geral há um consenso de que o Apinayé é "um amigo· do alheio", isto é,
um ladrão de gado, de modo que os
índios servem como bode expiatório
para todo o gado que desaparece ou
·morre na reg1ao.

•

,

A sociedade regional expressa o que
pode ser chamado de um código local.
Código que remete a distinções refinadas e a uma casuística, ambas implicadas num relacionamento efetivo e ideologicamente marcado por diferenças.
De fato, índios e regionais estão em
competição por uma mesma área ecológica e disputam a coleta de um mesmo produto vegetal, a amêndoa de babaçu, fonte de recursos monetários
para uns e outros. Com interesses investidos na região, seu relacionamento
é específico e os regionais falam dos
"índios" sempre especificando: "os
Apinayé" ou "os_pinagé".
Em· outro lugar (Da Matta, 1970)
procurei especificar os fatores econômicos que levavam a este interrelacionamento difuso 'e ntre regionais e Api-

nayé num nível local. O fato de sereín
as terras em volta da aldeia áreas em
litígio e, ainda, o modo de ·produção
individual de coleta de babaçu (um
produto com preços estáveis e de baixa lucratividade), provavelmente faz
com que os núcleos regionais não tenham um centro de decisão integrado
(CT. Melatti, 1967), o que certamente
dificulta uma organização corporada
capaz de conjugar os interesses de habitantes da cidade e do sertão12•
Tudo isso conduz a relações individuais com os sertanejos e os Apinayé
mantêm relações de compadrio com esta população, de modo que ali existe
um sistema de identidades sociais ligando índios e brancos1 ª. Quando há
um conflito entre os Apinayé e algum
sertanejo, tal conflito é sempre descrito
e explicado em termos individuais, raras as referê'ncias coletivas, como ocorre quando duas populações acionam
modos corporados de ação social.
Aliás, é justamente na cidade onde seria possível este tipo de reação, já que
ela se constitui num núcleo populacional mais "fechado", bem delimitado e
onde existe uma maior impessoalidade
nas relações entre índios e brancos1 ' .
Por isso mesmo, os Apinayé temem

~precisamente

o oposto o que parece ocorrer em outras áreas de produção extrativa
vegetal onde o produto tem altos custos e é vendido nara mercados intel'Jlacionais,
como a castanha do Pará. Aqui. a frente ext't'atfva é altamente integrada em emo-resas que re\1nem numa só estrutura orizanizatótia a exnloracão. orf!au.izacão do t ..abalho. manutencão dos castanheiros e comercialização do p-roduto. além de Drove'!"em
a defesa dos extratores com armas, etc. lt por isso aue podem a!!i't' corporativamente
contra os indios, sendo seus contatos frequentemente letais, conforme procurei demonstrar em outro lugar (Cf. La.raia e Da Matta. 1967). Na frente extrativa da
castanha. todo o sistPma político e econômico municinal estava contaminado p"!la
próorfa frente (em 1961). de tal modo que obstáculos a ela e 1·am imnP.dimentos ni1e
atingiam toda a sua estrutura produtiva. Procurei revelar como é básico na caracte·
rizacão da.e; frentes de expansão o valor do produto procurado, já que esse é o único
modo de diferenciar duas frentes extrativas (a do babaçu e da castanha) que, atuando junto a grupos tribais com uma mesma cultura. provocam resultados palpavelmente dive~. no meu Apinayé Soclaf Structure, 1970. Para um estudo mais lnclu..
sivo das emp-resas extrativas, ve.1a-se O . Velho, 1972. E para uma análise do sistema
extrativo. onde se procura revelar o seu caráter patronal e altamente integrado,
veja-se Da Matta, Sigaud, Almeida e Silva, 1974.
13. Seria posslvel desenvolver porque o campadr1o é tomado como um elo entre as duas
populações, mas isso não será realizado por motivos de espaço.
14. Alcida Ramos chamou minha atenção sobre este \Utimo ponto.
12.
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muito mais o ambiente urbano de Tocantinópolis, onde sabem que podem
ser vistos pela tela dos atributos depreciativos ( especial~ente como "ladrões
de gado"), do que o sertão ond~ pessoalmente conhecem os moradores e
os núcleos habitacionais.
Realmente, é com o habitante isolado que os índios podem até tentar estabelecer relações de patronagem, onde eles desempenhariam o papel de patrão, como de fato tem ocorrido. Nestes casos, que também são registrados
entre os Krah6 (Cf. Melatti, 1972:
17-18), conflitos aparecem no âmbito
do posto indígena, pois o encarregado
pode tentar desfazer o "contrato" de
patronagem que os índios oferecem a
regionais dispostos a labutar em terras
próximas de suas aldeias.
3. Um outro núcleo de conjunção
importante é aquele formado pelos missionários católicos ou protestantes que
visitam a aldeia ou nela estão instalados. Entre os Apinayé há um núcleo
protestante permanente (do Summer
Institute of Linguistics) e, como resultado, se estabeleceram relações de
identidades voltadas para outros domínios. Quero me referir ao fato de que,
para o mis~ionário, a identidade fundamental e definidora de sua posição
junto ao grupo tribal é aquela de cristão, a qual tem como contra-partida a
identidade de pagão (no caso, o índio). Entre os Apinayé, cabe assinalar
que, desde 1962, quando ali estive pela
primeira vez, já havia um pequeno
grupo de índios "simpatizantes", o que
conduzia não só a uma clivagem interna, como a uma clivagem externa (talvez mais importante nestes casos), com
o encarregado do posto e outros regionais que eram católicos.
Com relação a este par de identidades paradoxais encaixadas, vale ainda
salientar que sua ideologia é generali-
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zada, permitindo variações que vão
desde uma visão do índio como um ser
diabólico e carenie de moral, até aquelas que assumem suas peculiaridades
culturai~ e adot~m diante dele uma
perspectiva positiva ou utópica. E não
seria preciso assinalar que este par de
identidades é social e historicamente
crucial, pois foi precisamente através
dele que se const\tuiu uma primeira visão do índio, conforme se pode observar no casó brasileiro pela leitura da
famosa Carta de Caminha. Confundiase (ou misturava-se), assim, conforme
assinalou Castro Faria ( 1970), a conquista das almas à conquista do território e da f~rça de trabalho indígena.
4 . Pode-se ainda mencionar áreas
de conjunção inter-cultural como aquelas formadas pelo antropólogo, pelo
especialista da saúde -(médico itineirante e enfermeira do posto) e, ainda,
pelo professor ptjmário. Numa primei.ra aborda_gem de~tas identidades convém assinalar oue elas remetem a áreas
'
difusas (especialmente
as duas primeiras). E todas parecem colocar problemas especiais. O caso dos especialistas
em saúde sublinha todo o conjunto de
carências do grupo tribal que, associado a suas concepções de doença, podem vir a situar o médico ou enfermeiro diaite de diÍemas muito especiais.
No caso Apinayé; uma das enfermeiras
do posto indígena compatilhava de todos os estereótipos contra índios, mas
quando falava de sua atividade entrava
e1n conflito direto com seu marido (o
encarregado <lo posto) porque tinha
efetivamente uma experiência mais
próxima dos índios e dos seus problemas. O mesmo pode ocorrer com o
professor primário, embora sua identidade seja muito mais importante
como um instrumento básico de mudança social. ~ freqüentemente ele
quem uniformiza os índios e os introduz aos símbolos nacionais brasileiros.

O caso do antropólogo pârece-me
especial. Conseguindo ttadlizir valores
tribais e erttendendd sua lógica, ele tende a ser uin porta-voz do grúpo, de tal
modo que sua casà pode . facilménte
vir a ser um centro de reivindicações
e de mudançà sócial. Não é, pdis, in..
comum ertcotttrar anttopólõgos sofrendo de agudas crisês de identidade, oti
melhor, de "anthropologicaí blués' '15 •

Além do lndio e do Branco: um
Modelo do Contato Inter-Cultural
Os quatro conjuntos d·e identidades
estudados brevemente acima sugerem
alguns pontos de interesse geral que
gostaria agora de desenvolver. ·
O primeiro deles diz respeito à minha colocação inicial, quando indicava
a relação entre identidades e domínios
específicos dos quais elas faziam parte.
Numa situação de conjunção verificase que conjuntos de identidades relativas a certos domínids têm contrapartidas específicas em termos dé outras
identidades sociais e ideologias passíveis de serem caracterizadas como estando referidás a aspectos mais pr6xi!11ºs ou màis . distanres dá situação
1ntet-cultural. Pode-se· também dizer
que algumas dessas identidades são itnpostas pela sociedade dominante a()s
índios (como a de índid protegid(j, ou
a de cliente), enquanto que óUtrás são
por ele selecion.adas, comó a de protestante, católico ou infotmante. J;: certo que a sociedade nacional envolvê o
grupo tribal, dominando-o econômica
e politicamente. Mas é igualmente muito importante que se observe como
esta dominação é implementada no
plano local, pois efetivamente existem
áreas de escolha para a sociedade indígena e, conseqüentemente, campos

de manobra ou de manipulação (Cf.
Cardoso de Oliveira, 1971 ) .
Um outro ponto é que as agências
que atuam jüntô a grupos trihàis não
estão em perfeita coerêncià entre si, de
lllodo que há sempre a possibilidâde de
haver brechas ( óu c'ontradiÇÕes) nà So.;
ciedade envolvente e tto grupo tribal.
Isso ficá ainda mais claro, quando se
c<>nsidera que nà càSo da Améíica do
Norte e do Su1, os contatóS entre sociedades tribais e nacionais se fízetam sob
à égide de Urtl sisterilá nacional pté-ca..
}>italista ou capitalista, ou seja, um sistema fundado na desiguàldadé, na
ácumulação de riquezás e no jogo in·
terno das diferenças e contradições entre o capital e o trabalho, seus domínios paradoxais e altãmente contradi·
tórios, conforme tem mostrado toda a
teoria clássica do capitalismo. Assim
sendo, as agências destas formações
sociais teriam muito mais possibilidades de levar o conflito interno destes
sistemas para uma situação de contato,
do que uma lógica interna coerente e
monolítica, como algumas teorias destas situações parecem supor, em fran·
ca côntradição com os postulados que
utilizam como pontos de partida. Realmente, muitos autores tomàih como
ponto de partida que o contato é espoliativo pôrque a sociedade nacional tem
uma lógica espoliativa. Mas quando se
defrontam com a sitúação de contato,
destatam apenàs a oposição entre o
branco e o índio, deixando de lado as
contradições internas da sociedade naciônal, tema e objeto que, a nieu ver,
não podem ser deixados de Iadó, sob
pena de deixar de fora da análise e da
teflexão o elemento talvez mais importante de toda a conjuntura. O elemen•
to mesmo· que conduz à mudança e que
certamente tem per111Ítido às socieda-

15. Procurei trliduzlr el>ta expressão é os conflitos da idéntidadé de anttopólogó tium
outro lugar (Cf. Da Matta, 1974).
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já..q\le, cada. agência interes~ada no co~
tato com· índios tem efetivamente leituras ·diversàs da realidade tribal~ - ainda
que possa existir.' éntre elas nív~is " ~e
éíitendimento comum. Em outras palav:ras, a investigação da dinâ~ca ~o
cont'áto .int.erétnico .tem que ser ampl1achi.' .p ara. que se. possa considerar . as reláÇões entre . as :agências da sociedade
dominante, tanto quanto para o .e studo
das· relàções· rriais generalizadas entre
índios e brancos, . dominantes e dominados. Como vemos, a.$ relações ~ntre
as agêrtcias d·e ·c ontato estão muitas vezes em oposição e quase sempre se entrecortam, dé tal modo que, ao mesmo
tempo que elas criam as condições de
dominação étnica, elas podem gerar
campos altamente manipuláveis pela
pqpulação tribal, criand~ ou acentuando os conflitos que existem entre as
propnas agenc1~s.

des. tribais s:tia .sobreviv.ência_ e. eveJr.
triai ]ibertáção . do .. : ju&o ~o .. ~om,em
branco.
·
.

· Tàis brechas· sociais · ·seriam,. ·assim,
maiores . é mais futensánienfe . percebi~
dás · pelos índios, q~~1i~ó.· ~·ru.s corilple:
xà fosse . a sit\lação, DO· sentlQO.: de ter
mais 'agênci~s .de coritat.o .'nela ~t~andó
simultaneamente. · Assim; · numa · si,Qação de contatõ · coi!.io a· ~~s· .;_\p~_ayé,
oride _ . além do posto 1nd1g~11a . qa
FUNAI - . existeni... ,ta.mbéril..'., oU.tros
:agei;ites· em ~tu~ç'ão, .P.P.~~~se "pr_e yef
'coni razoável certeza . um ·álto grau · dç
co'nflito e d e 1ncons1stenc1as nao so entre as -categorias ·gerais que enqu.a~ram
toda a situ~ção - comq a de índios e
brancos - , mas sob.retudo . entr.e os
conjunt<;>s de yalot;es. e identi_?a~es so:.
~iais que cada uma .destas agenc1as canaliza para a situação de contato..

.

'

•

•
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•

-

·
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Há~

pois, casos de conflitos ·agrupando índios e missionários ·contra · o encarregado de posto (por ele ter ·proibido reuniões ·dos missionários com os
-índios), do mesmo modo que pode ha·v er uma união dos índios com· o encarregado contra o missionário protestan:.
te, por este comprar a força de trabalh?
indígena por remédios e não .' por d1:fiheito. E, ainda, pode hav.e r uma con:..
-junção· de. índios e encarregado do
.posto contra os regionais . (especialmente fazendeiros, no caso de ·desape. recimento de gado nas .áreas. p.róximas
à aldeia) e, em seguida, uma outra si.t uaç·ã o que · colocará índios e regionais
contra o encarregado (porque ele pode
fer desfeito algum arranjo de serviço
ou proibido uma festa na aldeia) .
. . .
.
.
.. Tais conflitos - que .p oderia reproduzir com mais .detalhes e em· outras
combinações - se ·dão igualmente no
~ível das agências, como demonstram
claramente as dissenções entre a Igreja
e a FUNAI nos tempos recentes. E não
·J?p_q7rj~ ~ ~~i~~r .. d~~::s~f .:~~ .~µ.tr?.) ~.?:~º-~ ·

•

•

·. Há, ainda, que se levar em co.nta os
problemas determinados pe~o ~~po de
relacionamento. que cada agenc1a es~a
belece com o grupo tribal. Podem existir càsos de agências dominantes e
agências secundárias numa mesma siq~e ~ode
tuação .de contato, ~e
ria ·haver uma tendenc1a a sol1dariedad_ç · entr~ às agênciàs ~ecu·ndárias e os
interesses ·do grupo tribal, contra a
~gênciâ dominante. Uma outra possibilidade seriam as mudanças·em termos
dos papéis das agências quando, p~r
exemplo, se substitui uma missão religiosa· historicamente impo·r tante por
um posto da F'UNAI. Casos talvez
mais interessantes são aqueles onde
duas agências estão em competiç~o
pele> grup·o tribal, sejam elas.. d~as missões religiosas, ou uma m1ssao e , a
FUNAI, ou a FUNAI e um outro orgão governamental.

-?1:º?º

:

. P.o r outro lado, pode-se ainda co?siderar o fato crítico de que é poss1ve~
ao
grupo
tribal... e~tar plenamente int~. . •'
.
..
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grado em termos de uma agência de
contato (por exemplo, a uma empresa
extrativa vegetal ou ao posto como empresa compradora de produtos de extração· vegetal, como é o caso dos Apinayé), mas em contato intermitente
em relação a uma outra agência, como
uma missão religiosa recém-instalada
na região. Essa possibilidade sugere
que cada agência em situação de contato pode estabelecer, simultaneamente,
com o grupo tribal, modalidades diversas de conjunção. Um grupo indígena
pode estar integrado em termos de economia regional, em contato permanente com grupos específicos dessa sociedade, como sertanejos ou a Igreja local,
em contato intermitente com missões
protestantes que se instalam na área e,
finalmente, em isolamento no que diz
respeito ao seu sistema político ·~ reli•
gzoso.
Tal possibilidade, altamente demonstrável no caso de vários grupos tribais
brasileiros, vem colocar em dúvida as
categorias gradualistas, moldadas numa
visão aculturativa do contato interétnico, sugerindo - 1em contraposição uma orientação disjuntiva do contato,
como uma situação cuja realidade final
seria a possibilidade de múltiplas leituras de um mesmo repertório de fatos
históricos e sociais1 ª.

Conclusões: A Identidade 2tnica
como Identidade Onipresente
Creio que é assumindo este tipo de
conjuntura altamente paradoxal e dinâ-

mica que poderemos especular melhor
sobre o problema da identidade étnica.
Pois se é verdadeiro que papéis étnicos
nem sempre são frontal1nente acionados no contato - conforme procurei
demonstrar no curso deste trabalho a identidade· étnica parece de fato atu:ir
como uma identidade onipre'sente, ou
seja, como uma identidade que está
sempre ao lado da situação de conjunção e que pode ser acionada para qualificar negativamente, determinar alguns ganhos ou neutralizar conflitos.
Parece pacífico que a identidade étnica
é sempre ativada pelo grupo donünante para denegrir o grupo dominado,
como parte de um conjunto de instrumentos que visam subjugar o índio.
Mas não se deve esquecer, caso se
queira realmente ultrapassar o plano
puro e simples do senso-comum, que
identidades étnicas são também acionadas para exigir proteção e/ou obter
vantagens que, no contexto regional,
podem parecer ponderáveis1 7 •
Pode-se assim concluir que a identidade étnica deve fazer parte do conjunto de identidades paradoxais que,
nas situações de contato atuam como
identidades onipresentes. Ela permite,
deste modo, tanto o que Cardoso de
Oliveira (1974b) chamou de sobre-exploração, quanto à crjação de brechas
no círculo de dominação estabelecido
pela sociedade nacional. D e fato, sem
a identidade étnica atuar como uma
identidade onipresente, é possível que
vastas parcelas .d as sociedades tribais

16. Veja-se a esse respeito, Cardoso de Oliveira que,. no Brasil, indicou esta perspectlva
com a noção de "fricção interétnica".
17. Creio que faz parte da vivência de todo etnólogo brasileiro a terrível ·experiência
de se defrontar com as populações re~!ionais q l1e indarr.am quand o o "governo" irá
mandar alguém Pª"ª as estudar e proteger, como faz com os índios. P a,.a in teressantP,s considerações sobre este pon to, veja-se Cardoso de Oliveira, 1972: Cap. I
e III.
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já tivessem desaparecido ou sido submetidas a diversos tipos de exploração,
sem nenhuma consideração especial,
ideológica ou jurídica. O índio ( especialmente o índio do Brasil) talvez não
tenha ainda desaparecido do mapa e,
sobretudo, dos jornais, porque sobre
ser cliente, pagão, malvado, nobre, pu-

•
•
•
ro, assassino,
SUJO, guerreiro, etc ...
continua sendo índio!

Tudo indica, portanto, que a resposta à minha questão inicial é uma resposta inevitavelmente circular e negativa. O custo de ser índio no Brasil é
poder ser tudo e, não obstante, continuar sendo precisamente isso : índio!
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SUMMARY

The paper attempts to apply the theory
of social roles (or identities) to the study
of dominance relations between whites
and Indians. Af ter establishing an operatonal basis in terms of sccial identities,
tlie author exposes the simple dichotomy
embodied in the white-Indian opposition
as one concealing a set of social roles. Each
of these refers back to particular social
domains or fields containing ideologies and
sets of actions which such pure and simple

oposition tends to mask. Thus, the paper
tries to <i1a\v awaY, from ideal b1na.y
oppositions in order to discover just what
is in f act implied by the opposition between
the ideal entity Indian and the ideal entity
white. Specifically, the author studies the
case of the Apinayé Indians from the northem part of Goiás State in their various
and complex f orms of contact with Brazilian society.

R~SUMé

Par ce travail, l'auteur cherche, tout
d'abord, à appliquer la théorie des rôles
(ou identités) sociaux à l'étude des relations de domination entre blancs et indiens.
Puis, il établit une "ligne de base" opérationnelle en ce qui concerne ces ident ités
sociales. II veut prouver que la dichotomie
qui oppose indiens et blancs cache tout un
ensemble de rôles sociaux. Chacun de ces
rôles se rapporte à des domaines sociaux
propres et une opposition pur e et simple a
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tendance à dissimuler les idéologies et ensembles d'action qu'ils recouvrent. c ·est
ainsi, que se travail, par un refus de cé1er
aux oppositions binaires idéales, cherche à
établir ce qu'implique exactement l'opposition entre ce deux entités idéales que
sont: indiens et blancs. Conc.-etement. 11
étudie le cas des indiens Apinayés, au no~d
de l'Etat de Golas, à travers toute la variété et la comolexité des contacts qu'ils
ont avec la société brésilienne.
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