t

tempo brasile1ro

Edk0es

UFC

•

Biblioteca
ENIGMAS E SOLU<;OES

•

,

ENIGMAS E SOLUQóES é, a um só tempo, um
importante documento sobre o itinerário intelectual de ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA e
urna obra de leitura indispensável a quem esteja
interessado nas possibilidades do conhecimento
etnológico e nos paradígmas em que se sustenta.
Constituído de doze ensaios, aos quais o Autor
atribue caráter de exercícios, revela-se como urna
bem sucedida incursáo de um renomado antro.pólogo brasileiro no interior de sua própria obra,
ou de parte dela, buscando comunicar ao público
leitor - notadamente aos estudantes de ciencias
sociais - a sua experiencia de exercitar a Antropologia em temáticas específicas, como o Dualismo
e a Etnicidade, tanto quanto de refletir sobre a
disciplina pela viada Crítica penetrante e diligente.

Tempo Universitário

68

I

ENIGMAS E

SOLU~ES

1

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA

ENIGMAS E SOLU<;OES
Exercícios de Etnologia e de Critica

Ficha catalográf1ca elaborada pela Equipe de
Pesquisa da ORDECC.
Cardoso de Oliveira, Roberto
C268

Enigmas e solu~óes: exercicios de Etnologla e de
Critica / Roberto Cardoso de Oliveira. - Rio de Janeiro:
Tempo Brasllelro; Fortaleza: Edl~óes Unlversidade
Federal do ceará, 1983.
210 p. (Biblioteca Tempo Universitário n.0 68)

l. Etnologta. 2. Antropologta Social. l . Titulo .

II . Série.

CDD 572
CDU ·572.9

Edl~óes

tempo brasileiro

Universldade Federal do Ceará

Rio de Janeiro - Fortaleza
1983

BIBLIOTECA TEMPO UNIVERSITARIO -

68

Cole~áo

dirigida por EDUARDO PORTELLA,
Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro

SUMÁRIO
Capa de ANTONIO D:IAs e LUIS CARLOS FALcÁo LoRDELO
Programa~io

Textual:

KÁTIA DE CARVALHO

... ~ . . ............. ... .....•..

7
9

Dualismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Matrimonio e Solidartedade Tribal Teréna . . . . . . . .
Allan~a Inter-Clanica na SOcledade Tükúna . . . . . .
Dualismo Terena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totemismo Tükúna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Introdu<;áo .................. · .. · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Cap. 1 - Enigmas e

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

Dlreitos reservados as
EDICOES TEMPO BRASILEIRO LTDA.
Rua Gago Coutinho, 61 - Tel.: 205-5949
Cabra Postal 16.099 - CEP 22.221
Rio de Janeiro - RJ - Brasil

2 3 -

4 5 -

Solu~es

54

76
84

Etnicidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

Cap. 6 Cap. 7 -

103

Identidade e Estrutura Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etnia e Estrutura de Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

Crítica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

153

8
9
10
11
12

-

Limites da anállse combinatória na Antropologia
Estruturallsmo e Estruturallstas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lévi-Strauss, Leach e Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O positivismo e a constru~ao de modelos . . . . . . . .
o enigma das máscaras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163
176

192
201

EDIQOES UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Avenida da Universldade, 2995
Calxa Postal 2562 - Telex 1732
60.000 - Fortaleza - Ceará

5

INTRODU<;AO

7

CAPfTULO 1

ENIGMAS E

SOLU~óES

~
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fora de dúvida que a Etnologia, como urna disciplina
antropológica e situada no ambito das Ciencias Sociais, partilha com essas um status científico comum, como o de possuir uma mesma "normalidade'' aferível menos por procedimentos canónicos análogos do que pela partilha de um ideário de conhecimento perfeitamente inteligível aos seus praticantes. Os paradigmas de que fala Kuhn, por equívoca que
a aplica<;ao do termo possa ter tido em seu texto - a considerarmos a existéncia de mais de duas dezenas de significados do mesmo nos diversos capítulos de seu The Structure
of Scientific Revolut.i on (~962) 1 (como aponta um de seus
críticos) 2 fornecem-nos, nao obstante, aquilo que o próprio
Kuhn passou posteriormente a denominar de "matriz disciplinar",ª a saber, um conjunto de práticas bem sucedidas
tomadas exemplarmente pela comunidade científica. Menos
do que regras, essas prática.s sao captadas em exemplos privilegiados de bem sucedidas incursóes científicas.
Nas ciencias sociais a captac;áo de práticas em exemplos
privilegiados de desempenho científico, substitui a ausencia
endemica de regras canónicas, formalmente definidas. Segundo Kuhn, "exemplos partilhados podem cumprir fun<;óes
cognitivas comumente atribuidas a regras partilhadas''.4 E
se isso é verdadeiro para a ciencia em geral, o é multo mais
para as ciencias humanas em particular. O que haverla de
comum nessa concepc;áo de ciencia é o caráter de sua "normalidade", isto é o papel condicionador do paradigma (ou
matriz disciplinar) enquanto critério de escolha de problemas considerados relevantes e dos procedimentos de resolve-los, tal como se resolve um "quebra-cabe<;a (puzzle
9

solving) . Isto é, "deve obedecer a regras que limitam tanto a
natureza das solu~óes aceitáveis como os passos necessários
para obte:las". 5 E se se considera "regra" num sentido lato,
como equivalente a "ponto de vista" ou "conce~áo prévia"
"entáo o~ problemas acessfveis a uma determinada tradi~a~
de pesquisa apresentam características muito similares as
de quebra-cabe~as".e
Nao cabe aqui aprofundar mais o que Kuhn exaustivamente discutiu sobre o paralelismo entre os quebra-cabe~as
e os problemas da ciencia normal. Bastaria, por ora, dizer
com ele que "A ciencia normal é urna atividade altamente
determinada, mas nao precisa ser inteiramente determinada
por regras. É:i por isso que - diz ele - introduzi a no~ao de
paradigmas compartilhados ao invés das no~óes de regras,
pressupostos e pontos de vistas compartilhados, como senda
a fonte da coerencia para as tradi~óes da pesquisa nornial.
As regras, segundo minha sugestáo - conclui Kuhn-, derivam de paradigmas, mas os paradigmas podem dirigir a
pesquisa mesmo na ausencia de regras"7 - como ocorre tipicamente nas ciencias humanas, acrescentariamos. E pelo
menos no caso especifico da Etnología, os problemas acessiveis seriam menos quebra-cabe~as e mais "enigmas", cujas
solugóes nao estariam tao predeterminadas, como sugere
Kuhn. Eis porque preferimos a no~ao de enigma a de quebracabega. É indubitável que a essencia do enigma é "ser de
difícil compreensao". Porém, menos do que ser urna sorte de
jogo com solugóes inequivocamente previstas - como no
quebra-cabe~a ele permite aproxima~óes, respostas aproximadas, perfeitamente toleradas pelo sujeito cognoscente
enquanto tomadas como conhecimentos ou solu~óes plausiveis. Para a Etnologia - como a entendemos - inteligibilidade do Outro (outras sociedades, outras culturas) é dada
basicamente como um ato de compreensáo. 1t quando esse
Outro se constituí para o pesquisador naquela "descri~ao
metafórica ou ambigua de uma coisa que deve ser decifrada''. ª
Quaisquer que sejam as conclusóes que Kuhn possa
tirar das no~0es de "ciencia normal", de "paradigma" e de
"ma~_:iz .disciplinar" relativamente a ciencia em geral, pa!a
as c1enc1as sociais e humanas essas no~óes nos parecem extremamente úteis. Elas permitem apontar para a singulari10

!

,

dade de uma disciplina - como a etnologia - que se nutre,
por sua vez, de "particularidades", como sao as sociedades e
culturas empíricas, cujo conhecimento de per se nao obstante, já lhe concede o necessário status epistemológico. O que
se quer dizer com isso? Quer-se dizer que se tomarmos por
paradigmas o funcionalismo anglo-saxáo e o estruturalismo
franoes, por exemplo, cada um deles legitimando a seu modo
um conjunto de problemas e privilegiando determinados aspectos do real, nao significa que o conhecimento obtido esteja de tal forma comprometido a ponto de ser descartável.
A prévia detennina~ao das perguntas sobre o real ou das
questóes "legitimas", cujo sentido estaria abrigado no inte~
rior de um paradigma, nao seria suficiente para comprometer irremediavelmente a compreensao. Muitas vezes - como
indicaremos adiante - os paradigmas se completam, enriquecendo a compreensao do real; outras vezes, os resultados
alcan~ados pela aplicagao dos mesmos nao se anulam mutuamente, sao antes alternativas e, nesse sentido, também
podem enriquecer a compreensao. Nesse sentido, os "pontos
de vista" funcionalista e estruturalista, como enfoques dife·
rentes que sao - para ficarmos comos exemplos - apreenderiam o mesmo objeto real pelo menos em urna das quatro
modalidades cognitivas seguintes: de "complementariedade", quando os resultados alcan~ados se somariam; de "contrariedade'', quando eles fossem divergentes, mas nao se negassem; de "contraditoriedade", quando a aceita~áo de um
resultado invalidaria o outro; e de "identidade", quando os
enfoques chegassem aos mesmos resultados. A experiencia
da Etnología aponta as duas primeiras modalidades como as
mais freqüentes em se tratando dos dais paradigmas que nos
servem ~e exemplo, senda raro a ocorrencia de resultados
contraditórios - no sentido de sua valida~áo/invalida~áo
reciproca - e mais raro ainda a ocorrencia de resultados
identicos, face a própria inexistencia de regras paradig~
máticas.
Embora a construgao de qualquer teoría (ou mesmo
modelo) do objeto real comece com sua transforma~ao em
"objeto de conhecimento", em fun~ao da qual - isto é, dessa
transforma~ao se aplica o paradigma, a complexidade,
para nao dizer a riqueza, da realidade empírica é de tal
ordem que, via de regra, torna as teorías construidas fre11

qüentemente complementares entre si, mesmo quando se
sustentam em paradigmas diferentes. A complementariedade
das "teorias de descendencia" e das "teorias de alian<;a", respectivamente inseridas nos paradigmas funcionalista e estruturalista, no que tange a problemática da organiza<;áo
social e do parentesco, ilustram bem o que estamos procurando dizer. Livros bem diferentes, como a Introduction
a deux theories d'anthr<YpOlogie socia.le, de Louis Dumont, ou
Kinship and Social Organization, de Ira R. Buchler e Henry
A. Selby, convergem para uma única conclusáo segundo a
qual "Em seu aspecto restrito estas teorias dáo conta, cada
uma delas, dos aspectos fundamentais"9 de uma mesma realidade, ao mesmo tempo em que, "por enfatizar as diferen<;as, elas (as teorias) tem, talvez, obscurecido o fato de que
ambas sao amplamente complementares".1 º A rigor, cada
urna delas enfatiza uro aspecto da realidade do parentesco,
privilegiando-o no exercício da investigagáo.
Mas nem sempre paradigmas diferentes geram teorías
complementares. Se se considerar aquí, brevemente e apenas
para ilustragáo, o ponto de vista funcionalista frente ao
ao ponto de vista dialético quando aplicados ao problema
do contato interétnico, veremos que, enquanto o primeiro
privilegia o "equilíbrio" dos sistemas interculturais, como
ocorre na teoría de acultura<;áo, o segundo sublinha as rela<;óes de "conflito" que tém lugar no interior desse mesmo
sistema, como aponta a teoría da fric<;áo interétnica (ou da
"situa<;áo colonial" de que nos fala Georges Balandier) .11
Porém, se nao sáo complementares como no exemplo anterior - em que a descendencia e a alianga nao sao mais do
que co-termos de urna teoria unificada do parentesco-, nao
sáo necessariamente contraditórias, isto é, se certamente
náo geram urna teoria unificada do contato interétnico ou
intercultural, váo gerar teorías distintas, contrárias, mas
que entretanto nao se invalidam mutuamente; de certo modo essas teorías conviveráo, lado a lado, enquanto constróem
diversamente seu "objeto de conhecimen.to" a partir de uro
único objeto real: a articula<;áo entre grupos étnicos. Nesse
exemplo, os paradigmas divergem na formula<;áo dos problemas: o funcionalismo se interrogando sobre as relac;óes
sociais de equilíbrio e as representac;óes de consenso, e a
dialética questionando as rela<;óes de conflito e as representac;óes de dissenso. E a considerac;áo mútua pelo etnólogo
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desses resultados contrários o conduzirá m.elhor a trilhar o
caminho da compreensao e assim decifrar o enigma do contato com suas repercussóes nas culturas e sociedades envolvidas.

* * *
Nos capítulos que se seguem o Ieitor poderá aferir alguns
aspectos da realizac;áo de uma "ciencia normal" entre nós.
Uma ciencia que parte de "matrizes disciplinares" disponíveis, sem nenhuma pretensáo a inventar novos paradigmas,
nem por isso deve ser relegada a um plano secundário. A8
chamadas "revoluc;óes científicas", de que nos fala Kuhn,
náo se dáo com tanta freqüencia e em todo lugar. . . Sobretudo no Terceiro Mundo, onde a própria "ciencia normal"
náo encontra tanta facilidade para se implantar. E no caso
da Etnología, quando a própria disciplina teve sua história
marcada por um sistemático empiricismo, pareceu-nos ser
de alguma utilidade proporcionar ao leitor, particularmente
ao estudante de antropologia, a oportunidade de acompanhar em uns poucos exercícios de etnología indígena o relacionamento entre teoría e pesquisa. Pareceu-nos cabível,
assim, reeditar determin~.1dos trabalhos que servissem de
ilu.strac;áo de urna prática teórica para a qual se dá muito
pouca aten<;áo no Brasil, a saber, a da atualiza<;áo de paradigmas no exercício de investiga<;ao etnológica. Nesse sentido, o nosso intuito é quase exclusivamente didático, razao
pela qual permitimo-nos republicar trabalhos antigos, que
mesmo náo refletindo interesses atuais - como os dedicados ao tema do dualismo - podem servir de pontos de referencia para novas reflexóes. "Matrimonio e solidariedade
tribal" (cap. 2) é um exemplo disso. Esse trabalho, escrito
em 1958 e publicado no ano seguinte (Revista de Antropología, Vol. VII n. 0 1-2, pp. 31-48) foi elaborado como urna tentativa de compreender, via uma análise Estrutural (funcional), um fato bastante raro na Etnología Sul-americana das
terras baixas: a existencia de urna sociedade tribal que, pelo
menos durante um período de sua história, teve sua organizac;áo social marcada pela presenc;a simultanea de um dualismo e de urna estratificac;áo em camadas (ou grupos de
status), tendo, ainda, como urna característica difícil de ser
encontrada mesmo no planeta, o possuir metades endogami-
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cas. A endogamia de metades e igualmente de camadas propunha o problema da possibilidade de funcionamento e de
continuidade da sociedade Terena, em outras palavras, da
própria viabilidade de urna tal sociedade. Por outro lado, defrontávamos com urna grande dificuldade: a nao contemporaneidade dos fenómenos que desejávamos observar e necessitávamos faze-10 em sua forma típica -, desde que a
plena vigencia do sistema dual e estratificado já era coisa
do passado, e dele nao restavam senáo indicios apoiados
fragmentariamente num ou noutro cronista, ou na memória
tribal. A montagem do sistema social Terena (que entáo
chamamos de tradicional), com sua estrutura dual e simétrica (das metades} articulada com urna segunda estrutura tríplice e assimétrica (das camadas), constituía-se em um
enigma que pedia por uma solu~ao. E foi o que tentamos
fazer, recorrendo a no~ao de modelo até entao - que eu
saiba - náo utilizado na Etnologia Brasileira.
Isso nos leva aos problemas de meta-teoria envolvidos
nesses pequenos exercícios de etnologia que estamos oferecendo a leitura. A influencia do pensamento de Lévi-Strauss,
isto é, a forma dele fazer antropologia, nao tinha o peso que
viria ter anos depois, sobretudo a partir de seus estudos sistemáticos sobre a lógica dos mitos (sua "Mitologique") e o
pensamento selvagem. Depois de sua primeira grande obra,
Les Structures ~lémentaires de la Parenté, publicada em
1949 pela Presses Universitaires de France, cuja acolhida no
Brasil náo mereceu mais do que um lacónico comentário de
Herbert Baldus,12 e de Tristes Tropiques, publicado em 1955,
pela Plon, e lido entre nós como urna crónica bem escrita
sobre o Brasil dos anos 30, somente com seu livro de ensaios
Antropdlogie Structurqle (Plon, 1958) é que sua concep<;áo
sobre a natureza da Antropología Social come~ava a ser divulgada, particularmente no Brasil. A chamada Antropología Estrutural come~ava a ganhar foros de urna nova e eficaz (ainda que discutível) abordagem no campo da etnología indígena, para nos restringirmos a área de especialidade de Lévi-Strauss e ignorarmos a moda do estruturalismo
que iria deslumbrar os anos 60. E mesmo apesar da crítica
fundamental que sua tese de "Doctorat D'Etat" As Estruturas
Elementares do Parentesco, fez a antropologia empiricista
anglo-saxa, com a formu~ao de um modelo global que introduzisse alguma intellgibilidade na pluralidade de "tipos"
14

de parentesco cuidadosamente descritos pelos funcionalistas, mesmo assim o paradigma estruturalista náo havia
sido ainda percebido como tal. Havia urna tendencia inclusive em ignorá-lo.18 No nosso caso pessoal, a absor<;áo de
sua contribui~áo a Etnologia come~ava a se dar n~a época,
em meados dos anos 50. Tanto assim que o seu importante
ensaio Social Structure, no qual pela primeira vez LéviStrauss articula as no~oes de modelo e de estrutura social
numa difícil e controvertida passagem,14 chegou-nos as
maos em 1955, no famoso volume Anthrapology Today, edi·
tado por Kroeber em 1954 (1.ª edi~ao 1953), constituído de
contribui~óes apresentadas a um sim~io Internacional de
Antropologia, patrocinado pela Wenner-Gren Foundation
for Anthropological Research, portanto antes do texto francés sair em sua Anthropologie Structurale quatro anos depois. Isso, contudo, nao tem importancia maior do que indicar que em fins dos anos 50 a presen~a de Lévi-Strauss no
mundo e no Brasil nao se revestía da espetacularidade que
alcan~aria na década seguinte. Era um autor como outros e,
lendo-o juntamente com Parsons, Radcliffe-Brown, Firth e
Marion Levy Jr., procurávamos tao somente armar um sistema conceitual que desse conta dos problemas que procurávamos deslindar. Em outras palavras, o estruturalismo
como meta-teoria integrada (ou parcialmente integrada}
apenas se constituía, tirando do pesquisador qualquer preocu pa~áo de coeréncia de caráter paradigmático.
Essa mesma postura se faria presente no trabalho seguinte, "Alian~a inter-clanica na sociedad.e Tukúna" (Cap.
3), publicado em 1961 na mesma revista (vol. IX, n.0 1-2,
pp. 15-32), apenas ligeiramente mais definida no que diz
respeito ao uso da análise estrutural e do recurso a teoria da
alian~a. Defrontávamos entáo com um desafiante problema
para a compreensáo da sociedade Tukúna: como era possível
a urna sociedade segmentada ero clás manter urna coesáo
social mínima entre seus membros quando esses mesmos
clas sofriam uma radical transforma~áo em decorrencia do
contato interétnico, traduzida concretamente na perda de
sua autonomia económica e política. O grande enigma da
sociedade Tukúna - que náo seria ainda decifrado n~e trabalho, mas somente alguns anos depois com nossa análise
do totemismo (como se verá adiante) - era o de como a
crise na organiza~áo clanica nao parecia ser suficiente para
15

levar o grupo tribal a urna desorganiza~ao social; como era
possível manter-se tao vivo e operante o dualismo Tukúna,
sobretudo quando comparado com o lento mas inexorável
desaparecimento do dualismo Terena? O leitor verá com
esse segundo exercício de etnologia, como uma teoria - no
caso, a da alian~a - permite ao pesquisador lograr uma
c:rta o:dem num manancial de dados relativos a organiza{:ao social e ao parentesco e nela encontrar um nexo capaz
de dar sentido ao material etnográfico utilizado. Do mesmo
modo que o da análise anterior sobre a sociedade Terena a
análise da sociedade Tukúna se fez sobre um modelo cujos
elementos e rela~óes entre eles fossem capazes de revelar a
estrutura social. A probabilidade de se conseguir elaborar
um outro modelo, susceptível de ser construído a base de
novas, ~videncias etno~áficas - considerando-se que, ao
contrario do caso Tel"ena, os Tukúna parecem ainda ter
viva sua organiza~áo dual - é algo que escapa ao ambito
deste volume. Em termos do escopo do livro caberia sempre
resgatar da leitura do exercício algum ensinamento sobre a
intera~ao entre teoría e pesquisa.
Os dois exercícios que se seguem, "Dualismo 'ferena"
(cap. 4) e "Totemismo Tukúna?" (cap. 5), foram escritos
respectivamente em 1966 e 1964, o primeiro originalmente
como urna comunica{:áo ao XXXVII Congresso Internacional de Americanistas, realizado em Buenos Aires em 1966 e
publicado na Revista do Museu Paulista (Nova Série, volume XVI, 1965/ 66, pp. 255-262); o segundo, urna homenagem
aos 65 anos do Professor Herbert Baldus, incorporado ao
~eu Festschrift que um dos seus discípulos o Dr. Hans
Becher - houve por bem editar no periódico alemao, Volkerkundliche Abhandlungen (Band I Hannover, 1964). Ambos se referem aos mesmos grupos tribais tratados nos exercícios anteriores e dizem respeito igualmente ao amplo tópico do dualismo. Entretanto nao sao mais as formas de
organiza~ao social que ocupam o centro dos trabalhos. Sao
agora sistemas de representa~ao, como a mito-lógica Terena e o totemismo Tukúna. Ao trazer para o centro da análise essas representa~óes, já estava repercutindo em nosso
trabalho a segunda fase da obra de Lévi-Strauss, a que se
consolidaria com os seus dois escritos de 1962. Le Totemisme
Aujourd'Hui e La Pensée Sauvage) e prosseguiria com os
quatros volumes de Mitologiques e seu fascinante livro La
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Voie des Masques, de que adiante trataremos. "Dualismo Te-

rena" e "Totemismo Tukúna ?" sao assim dois lídimos exercícios de aplica~ao do pensamento estruturalista, mas coro
intuit-0 exclusivamente instrumental, urna vez que nos parecía encontrar pela via lévi-straussiana a melhor solu~ao para
os problemas entao propostos. Se a ideología, no seu lato
sensu, como a concebe a Etnología, significa umá. colagem
das formas de organiza~áo de rela~óes sociais, era-nos indispensável apreende-la nas suas dimensóes mais estratégicas
para aumentar a nossa compreensao dos Terena e dos Tukúna. A análise estrutural do mito de Yurikoyuvakai feíta
no capítulo 4 permite lan~ar luz sobre o ritualismo Terena
(quando mito e rito se mostram exemplarmente articulados), ademais de nos ensinar sobre o caráter do dualismo
Terena, onde fica patente a dialética da unidade dos contrários revelada na "teoría nativa" dos gemeos míticos.
- Já o exercício seguinte apresenta os resultados da aplica~ao de urna revisao bastante recente na época - da
teoria do totemismo feíta por Lévi-Strauss nos seus dois
livros de 1962. É o momento crucial da retomada da ideología como um tópico fundamental da Antropo'logia Social, particularmente no campo da Etnologia Indígena. Noutro lugar16 pude tecer algumas considera~óes a respeito, ressa1..
tando sua importancia para os estudos de etnicidade e identidade étnica. Aqui bastaría acentuar que sem a interpreta~áo do sistema totemico Tukúna, no marco do paradigma
estruturalista, nao conseguiríamos compreender o verdadeiro teor de um dualismo renitente, malgrado o desaparecimento da organiza~ao clanica. A descoberta do totemismo,
enquanto linguagem social ou código cultural, permite-nos
compreender a persistencia da identidade clanica (que examinaremos no Cap. 6) a despeito da desorganiza~ao dos clas
enquanto grupos corporativos e residenciais. Finalmente e sobretudo - permite-nos construir um modelo bastante
simples e económico do modo pelo qual a sociedade Tukúna
é representada pelos seus membros, o que de certa maneira
vem complementar a visáo que o capitulo 3 nos oferece sobre os Tukúna. Aliás, os quatro capítulos enfeixados sob o
tópico geral de "Dualismo", articulam-se dois a dois em diferentes dire~óes: o segundo e o quarto dedicados aos Ter~na,
enquanto o terceiro e o quinto voltados para os Tukúna; ao
mesmo tempo em que os dois primeiros focalizam a organi17

za~áo social, os dois últimos se dedicam a deslindar sistemas

de

representa~áo.

• • •
Sob o tópico "Etnicidade" enfeixamos os dois capítulos
seguintes : "Identidade e Estrutura Social" (cap. 6) e "Etnia
e Estrutura de Classes" (cap. 7). o primeiro, elaborado
como conferéncia e publicado no Anuário Antropológico/ 78
teve o seu texto mantido tal qual o apresentamos em junh~
de _?.978 na Academia Brasileira de Ciéncias. Entre outras
razoes mencionadas nele próprio, tem a justificá-lo o interesse que estavamos possuidos em penetrar mais profundam~nte. na lógica das classific~óes, por nós estudnda pela
pr1m~1ra vez no trabalho so~re o totemismo Tukúna (cap. 5).
O obJetivo era explorar maJS o conceito de identidade como
uma .categoria, quer ~o interior de sistemas tribais, quer no
extenor deles - precisamente na inter-face tribal/ nacional.
Por um lado, as sociedades Tukúna e Bororó serviram de
"exemplares-tipo" para o estudo do fenOmeno no interior
de sistemas (sociais) tribais através da análise da identidade cIA.nica e dos sistemas (lógicos) totemicos; por outro, as
rela~óes da sociedade nacional respectivamente coro os Bakairi e os Kaxinawá, permitiram analisar a identidade
étnica e os sistemas interétnicos. Esse trabalho ainda dava
prosseguimento as investig~óes sobre identidade e etnia que
havfamos iniciado em 1971, quando nos encontrávamos na
Universidade de Harvard, posteriormente desenvolvidos entre 1973 e 1975 já na Universidade de Brasilia, e finalmente
publicados em nosso livro Identidad.e, Etnia e Estro.tura Social (Pioneira Editora, 1976). Vejo-o como um exercício de
etnologia que, ao contrário dos dois anteriores (ca~. 4 e 5),
náo se prende demasiado ao paradigma estruturalista. Pela
razáo fundamental dos sistemas interétnicos, ao inverso dos
sistemas clAnicos e totemicos, náo dispensaram a dimensáo
histórica como foco de investiga~áo.
Isso ficará mais claro no nosso sexto exercfcio, "Etnia e
Estrutura de Classes" (cap. 7), resultado de uma reflexáo
sobre um conjunto de pesquisas relativas ao México. Gr~as
ao fato de lá estarmos como Professor-Visitante, no Centro
de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropologia e História" (CIS-INAH) ,18 pudemos lograr uma
certa famillaridade com dados referentes a imigrantes norte18

americanos, espanhóis e alemáes naquele País, como também sobre um curioso movimento nativista de classe média
mexicana, chamado ''Movimiento Confederado Restaurador
de La CUitura Anáhuac", e, ainda, sobre as rel~óes entre
mesti~os e indios Tarascos retomando com e3Ses últimos
um contato iniciado em 1973, quando supervisionamos a
execu~áo de um projet.o patrocinado pelo INAH e destinado
a estudá-los. Até essa época náo haviamos tido a oportunldade de trabalhar com segmentos étnicos náo-lndfgenas, o
que equivale dizer que somente havíamos pesquisado "mlnorias étnicas", marcadas por um relacionamento assimétrico
com a sociedade nacional, exploradas economicamente e pollticamente dominadas. Tratava-se agora de dar conta de
segmentos apenas demograficamente minoritários e que,
ademais, desfrutavam de um status de "classe alta", ainda
que náo se pudesse dizer que ocupassem uma posi~io de
classe dominante. Nosso trabalho mostra que norte-americanos, espanhóis e alemáes imigrantes incorporavam em sua
praxis o "status de cultura dominante" de seus países de
origem, integravam-se em "grupos de interesse" inseridos
na classe dominante mexicana, mas, como grupo, eles unicamente viviam a aparencia de domina~io étnica: eram profundamente discriminados pela popula~áo mexicana e luta..
vam tenazmente para, ao menos, neutralizar a discrimina~áo e o preconceito de que eram vítimas. Ora, a complexidade do "caso mexicano", face a ocorr~ncia do que se poderia
chamar de white ethnicity e de movimentos pollticos apoiados em símbolos étnicos ("Movimiento Anáhuac"), levounos a redefinir o "campo semantico da etnia", proposto no
último capitulo de "Identidade, Etnia e Estrutura Social". Paralelamente, as rela~óes entre classe social e etnia passaram
a ganhar maior inteligibilidade no quadro teórico dos nossos
estudos, uma vez que tais rela~óes náo podiam mais ser
tratad.as como variáveis (como ocorria tipicamente nas áreas
de fric~áo interétnica) 17 senáo, agora, como constantes, posto
que a estrutura de classes (se já atuante nas áreas de fric~áo
interétnica do Brasil ou nas regiones de refúgio do México)
aumentavam virtualmente seu poder de determina~áo nM
áreas metropolitanas que entáo pas.savamos a estudar.
Nesses exercfci~, rotulados sob o termo etnicidade, a
problemática das rel~óes interétnicas - com que trabalhamos no mencionado llvro de ensaio - é fecundada com
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fenómenos de ·o utra ordem, quer pela introduc;áo da realidade dos sistemas de classifica~áo de identidade étnicas, regionais e de classe, como se procurou compreender no capítulo
6, quer pela presen~a indissolúvel da etnia no quadro das
rela~óes de classe, como se observou no México e que o capítulo 7 pretendeu dar conta. Ambos os trabalhos, aqui tomados a guisa de exercícios de análise, a exemplificarem
urna certa transcendencia do paradigma estruturalista
enquanto buscam resgatar a dimensáo histórica do fato
étnico-, encaminham-nos para urna reflexao que neste capítulo fnttodutório devemos, pelo menos, deixar plantada
para um desenvolvimento futuro. Trata-se da necessidade
de se investigar ~elhor o caráter categórico da identidade
social seja ela étnica ou nao. E como já escrevemos noutro
lugar' que a identidade étnica é um caso particular da id~n
tidade social, ambas engendradas pelo pensamento colet1vo
- no que se distinguem da identidade pessoal18 - , é sobre
essa identidade social que caberia pesquisar sua natureza e
coro maior profundidade.
A no~áo de categoría, na forma como foi tratada na tradi<;ao da École Frangaise de Sociologie, parece abrir boas
perspectivas desde que a retomemos agora no marco d~ moderna teoría antropológica da identidade. Por que nao se
anulam facilmente as identidades étnicas (regionais, nacionais, etc.) em contextos aparentemente dissolventes da
etnia, como. parecem ser a ordem urbana e o regime de
classes sociais? o caso mexicano aqui estudado mostra que
os fenómenos de etnicidade sáo estremamente resistentes e
náo se diluem facilmente no interior de estruturas dominadas pelo modo de produ<;áo capitalista. Ao contrário, muitas
vezes as identidades étnicas se robustecem nesses contextos
(como demonstram as identidades do norte-americano, de
espanhóis ou de alemáes), ou mesmo ressurgem transfiguradas como no caso da identidade "mestic;a" recriada pelo
Movi~ento Confederado Restaurador da CUltura Anáhuac;
ou ainda sáo recuperadas para sua instrumentalizac;ao política co~o táo bem ilustra a a~ao do grupo que denominamos a inteUigentsia tarasca em oposic;ao a "Elite Intelectual", formada por promotores indígenas alienados. Ta~s
identidades tanto mais exerceráo seu papel social de class1ficac;áo auanto mais indivíduos e grupos nela sejam socializados. 'Eñquanto portadores de identidades étnicas, indiví20

duos e grupos forjam sua consciéncia .no proc~<? ?e sua
identifica<;ao como membros de totahdades histor1co-culturais.
A identidade social em sua modalidade étnica é um fenómeno privilegiado nesse sentido. Como urna "catego~ia do
espirito humano" - para retomarmos urna expressao de
Mauss - a identidade étnica é inculcada no indivíduo j á
em seus primeiros tres e quatro anos19 de vida e robustecida
durante todo o processo de sua socializac;áo, e durante toda
a sua existencia - mesmo quando manipula sua identidade
e "passa" para outro quadro étnico de referencia (o índio ou
o negro, socializado como tal, quando passa para o mundo
dos brancos, por exemplo), permanece o resto de sua vida
escamoteando sua identidade original: muda de lugar, de
nome, de amigos, e, cada vez que ve amea~ado seu segredo,
repete o ciclo da "trapa~a". Parece-nos urna boa hipótese
que a for~a da categoría esteja precisamente no seu caráter
inconsciente, a aflorar na consciencia individual ou coletiva
sempre que estimulada por símbolos étnicos, isto é, símbolos que, por contraste, marcam significativamente posi<;oes
num Quadro social de classifica<;áo. Esses dois exercícios sobre etñicidade devem nos conduzir nessa dire~ao de maneira
a tornar o desvendamento do enigma da etnia, em suas diferentes manifestacóes empíricas, urna empresa progres.sivamente bem sucedida. Nesse caso, menos do que explicar a
etnia em sua generalidade (como tratamos de fazer nomencionado Jde.n tidade, Etnia e Estrutura Social), tratar-se-ia de
desvendar a realidade concreta vivida por tal ou qual segmento ou grupo social através da utiliza~áo analítica ~o
conceito de identidade étnica. Tarefa, naturalmente, pr6pr1a
da investiga<;áo etnológica ainda que nao estejamos atribuindo ao etnólogo sua exclusividade. O fenómeno da etnicidade como seu estudo mostrou durante toda a década de
70, te~ sido objeto crescentemente de pesquisa multidisciplinar. E tudo indica que isso vai continuar, o que será de
inegável importA.ncia para o desenvolvimento das crencias
humanas e, de um modo particular, da Antropologia Social.

• • •
o

que poderíamos acres~e~tar aos e~~rcício~ d~ .crítica? Talvez uns poucos comentarios nos auxillem a JUst1f1car
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a sua inclusio no volume. Pareceu-nos que seria de alguma
utilidade ao leitor - especialmente fosse ele um estudante
de ciencias sociais - ter acesso a uns poucos textos cujo
objeto central nao fosse um tópico de etnologia (como o
dualismo ou a etnicidade), mas a própria Antropologia Social, com suas possibilidades e limit~óes. Embora os exercicios distribuidos nos cinco capítulos finais sejam trabalhos de circunstancia, eles exprimem - em seu conjunto idéias do autor sobre a disciplina e, de certa maneira, se
harmonizam com o propósito do livro de submeter a exame
aspectos signii'icativos da antropologia enquanto "ciencia
normal". 1: assim que no primeiro exercicio de crítica (cap.
8), discute-se o papel da análise combinatória no desvelamento da própria disciplina, mostrando suas insuficiencias
na medida em que se lhe escapa a dimensao temporal e, com
ela, a capacidade de compreensáo dos fenómenos sócio-culturais, integrados em totalidades históricas. A antropología
social e cultural somente pode se limitar a dimensáo sincrónica dos fenómenos, quando for inatingível pela pesquisa
empírica sua temporalidade histórica, como, de resto, ocorre
com freqüéncia no estudo interno das sociedades ágrafas,
objeto privilegiado de investiga~io estrutural. Embora esse
seja o objeto precfpuo da etnologia indígena, nao é o único.
A própria etnologia, vista como um ramo da antropología
devotado ao estudo das rel~óes étnicas - ou da lógica dos
sistemas interétnicos (etno-logia) -, passa a enfocar sistemas sócio-culturais carregados de história - como acorre
tipicamente nas áreas de fric~ao interétnica -, contaminados pela história das forma~oes sociais que progressivamente incluem e integram os povos aborígenes, como bem demonstram no Brasil as frentes da expansao da sociedade nacional. Diante desses sistemas o pensamento combinatório,
estritamente analítico, é impotente. 1: o que se procura sugerir no capítulo, se bem que nele nos restrinjamos ao conjunto de questOes propostas pelo artigg de Joseph S. Berllner,
um economista interessado em explicar a antropologia aos
antropólogos! Publicado seu artigo em Cu"ent AnthrO'[JOlbgy (vol. 3, n.0 1, 1962), a crítica que dele fizemos ~oi incluida na mesma revista (vol. 5, n.0 2, 1964) e agora aqui
divulgada ao leitor braslleiro com as necessárias adapta~0es.
O segundo exercfcio de critica (cap. 9), originalmente
escrito em 1967 para um número especial sobre o estrutura-
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lismo da revista Tempo Brasileiro (15/ 16), foi elaborado
num período de intensa divulga~ao do estruturalismo no
Brasil, com os naturais equívocos que isso resultava notadamente nas áreas estranhas a disciplina. A idéia do artigo
foi mostrar, em primeiro lugar, por meio da compara~ao entre duas vertentes do pensamento estrutural, as principais
características desse pensamento que tanto se exercita na
investig~ao estrutural-funcional, como na anállse estruturalista de inspira~ao lévi-strau.ssiana. Em segundo lugar,
sublinhar a contribui~ao do estruturallsmo a antropologia
social como um fato que já se registrava entre nós desde meados dos anos 60, em que se destaca um conjunto de estudos
pioneiros realizados por etnólogos entio agrupados na antiga
Divisao de Antropología do Museu Nacional. Portanto, a inser~ao do artigo neste livro nao deve ser considerada arbitrária. Obedece a um imperativo de conseqüencia - da mesma
maneira que o artigo seguinte (cap. 10) -, pois nao será
dificil observar nesses exercfcios de Etnologia e de Crítica a
reiterada presen~a de alguns autores, como a marcar suas
influencias nas posi~Oes tl~óricas (náo raro de meta-teoria)
que ternos freqüentemente assumido ou submetido ao exame critico. Lévi-Strauss e Leach, como antropólogos, e GillesGaston Granger, como filósofo das ciencias humanas, ~m
cumprido seu papel de interlocutores privilegiados - nao os
únicos, naturalmente, mas certamente aqueles, dentre os
autores vivos, que mais nos ajudaram a pensar a nossa disciplina. Concordando com eles ou deles divergindo, foi na leitura de suas obras que descobrimos os "bons" problemas,
susceotfveis de abrir os mais ricos camtnhos da inda~a~ao.
Primitivamente elaborado para o Anuário Antropológico/16
a propósito da edi~ao brasileira de AnthrO'pOlogie Structurale Deux, de Lévi-Strauss, de Culture and Comunication,
de Leach, e da traducao do Essal. d'une Phl.losophie du Style
de Granger, foi parcialmente reelaborado para o presente
volume.
Os dois exercfcios que encerram o volume, "O Positivismo e a constru~ao de modelos" (cap. 11) e "O enigma das
máscaras" (cap. 12) dáo prosseguimento as nossas reflexóes
sobre o paradigma estruturallsta, ensejadas por uma crítica
ao livro de Barry Hindess, Philosophy and Methodology in
the Social Sciences e uma resenha do livro de Lévi-Strauss,
L2 voie des Masques, respectivamente inseridas no Anuário
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Antropol6gico/ T7 e 80. Com

rela~ao

ao primeiro livro, pudemos retomar urna velha discussao sobre o estruturalismo no
que diz respeito a presen~a neie de um componente positivista. Hindess nos deu essa oportunidade quando inclui LéviStrauss no rol dos positivistas e procura fundamentar sua
afirma~ao com argumentos cuja fragilidade procuramos
demonstrar. Como no livro de Granger, discutido no capitulo
anterior, no de Hindess é Lévi-Strauss o antropólogo a merecer a aten~ao de autores preocupados com questoes de filosofia da ciencia. Já no exercício seguinte, devotado ao
último livro de Lévi-Strauss, procuramos examinar as potencialidades da análise estrutural no desvendamento do
simbolismo das máscaras. Como marcadoras de identidades
tribais por meio de rela~óes de contraste, complementa~áo
ou inversáo, as máscaras podem conduzir a decifrar outros
enigmas como o da própria identidade étnica e o processo
subjacente - a um só tempo estrutural e histórico - de
identific~áo. E é precisamente a estrutura e a história que
Lévi-Strauss procura associar nesse seu magnifico livro.
Como conclusáo, uma palavra sobre a eventual utilidade deste volume a estudantes de Antropologia. E sabemos
que talvez com urna única exce~ao - urna introdu~áo..,de
poimento de Robert-0 da Matta -, praticamente inexistem
no Brasil textos de caráter introdutório a antropologia que
exprimam urna prática teórica vivida em nossa própria realidad.e, textos que revelem as vicissitudes da incorpora~áo da
disciplina em nosso meio profissional. A atualiza~ao entre
nós de certos paradigmas, comumente identificados com a
própria Antropologia Social, como sao o funcionalismo-estru tural e o estruturalismo, pareceu-nos constituir antes de
tudo um fato (um fato em si mesmo antropológico) capaz de
interessar a quem principia agora o percurso de sua forma~ao. E que seu trajeto nao se inicie por Manuais, genero de
texto que se multiplicam nos paises anglo-saxoes e que, felizmente, no Brasil escasseam. A crítica que a essa pletora
de manuais faz um antropólogo como Needham,20 parece que
os antropólogos brasileiros souberam sensatamente antecipá-la na prática, náo os fazendo. A ambi~ao sistemática do
Manual, no qual se procura retratar a disciplina como se
fora um sistema de teorias e de conceitos, cabe opor o esprit
de systeme que tao bem marcou a Antropologia Social no
instante de sua cria~áo como na obra de Marcel Mauss.21
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Tal significa - em nossa opiniáo - que o ensino se faz ou pelo menos deveria ser feito - pela leitura de monografias e de ensaios que tenham por meta o desvendamento de
"enigmas culturais", como sáo as culturas dos povos, paralelamente a urna reflexáo sobre a natureza desse instrumento de desvendamento que é a disciplina. Melhor do que
qualquer Manual é, portante, o professor vivo e ex¡x>sto ao
diálogo. Este livro pretende, assim, situar-se entre um volume de textos como o Leituras de Etnologia Brasileira, de
Egon Schaden, enquanto dá condi~óes para o estudante
apreender a disciplina exercitando-a com materiais etnográficos brasileiros -, e esse texto introdutório personalissimo
(nunca um Manual) como esse admirável Relativizando:
UmQJ introdugiio d Antropologia Social de Roberto da Matta
a que aludimos atrás. Mas nao sendo nem como um, nem
como outro, este livro procura ter sua própria identidade
e assumi-la, modestamente, de molde a colaborar para a difusáo entre nós da Antropologia Social. Tal como os mitos,
os livros falam entre si e em seu mudo diálogo revelam, a
seu modo, a disciplina em toda sua inteireza e realidade, ela
e eles própri06 documentos etnográficos a dis¡x>si~ao do
leitor.
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Thomas S. Kuhn, "The Structure of Scientific Revolutions" The
Universlty of Chlcago Press. Chlcago, 1962. A edl<;áo citada é a
tradu~áo brasilelra, Editora Perspectiva, Sáo Paulo, 1975.
Margaret Masterman, "The Nature of a Paradigm", in I. Lakatos
& A. Musgrave, "Criticism and the Orow of Knowledge", Cambridge University Press, Cambridge, 1970.
Thomas S. Kuhn, "The Essential Tension: Selected Studies in
Scientific Tradltion an Change". The Unlversity of Chicago
Press, 1977; Cap. 12: "Second Thoughts on Paradigms" 1974,
p . 297.
"Second Tboughts on Paradigms" 1974, p . 319
"A Estrutura das Revolu<;oes Científicas", 1975, p. 61 .
Idem, p. 62.
Idem, p. 66 .
Definl~áo tirada da "Grande Enciclopédia Larousse", verbete
"Enigma".
Louis Dumont, "Introductlon a deux theories d'anthropologie
sociale". 'icole Pratlque des Hautes Études & Mouth, 1971, p. 8
"Nem urna nem outra - diz Dumont - possuem titulos cientí-
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ficos para pretender a Universalldade. Esta é a minha convic~ao" Ubidem).
10 Ira R. Buchler e Henry A. Selby, "Kinship and Social Organization: An Introduction to Theory and Method" The Macmillan
Co. N. Y ., 1968, p . 15.
11 As defini~óes clássicas de acultura~áo está.o no "Memorandum
for the Study of Acculturation", elaborado por Redfield, Llnton
e Herskovits ("American Anthropologist"), vol. 38, 1936, pp. 149152 e em "Acculturation: An Exploration Formulation", escrito
por Siegel, Vogt, Watson e Broom ("American Anthropologlst"),
vol. 56, 1954, pp. 973-1002). A crítica a teoria da acultura~áo está
em Roberto Cardoso de Oliveira, "Acultura~áo e Fric~áo Interétnica" ("América Latina", ano 6, n.0 3, 1963, pp. 33-46) e em
"O lndio e o Mundo dos Brancos". Difusáo Européia do IJvro,
1964 (3.ª edi~áo, editora Universidade de Brasilia, 1981), capítulo l. A no~áo de "situa~áo colonial" está em Georges Balandier "Sociologie actuelle de l'Afrique Noir", Presses Universitaires de France, 1955, capitulo 1.
12 Sobre o llvro, Baldus escreve essa única frase: "Contém numerosas referencias a indios do Brasil" (Blbllografia Critica da
Etnologia Brasileira, Sáo Paulo, 1964, p. 395). Já em seu segundo
volume, publicado catorze anos depols, em 1968 na Alemanha
(Volkerkundllche Abhandlungen. Band IV - Hannover), a presen~a de Lévi-Strauss na Etnologla Braslleira (e mundial) é
indiscutivel e o método estrutural come~a a ser levado mais em
conta a ponto de Baldus revelar uma outra atitude frente a
llvros táo ou mals difícels do que "Les Structures Élémentalres .. . ", como os dols prlmelros tomos de Mytholog1ques, mwecedores de recensóes entusiásticas: "A análise estrutural aplicada pelo autor abre, para os estudos mitológicos do Brasll e
do mundo lntelro horizontes nunca antes presumidos. Mesmo
adeptos do empi~mo, que nao aceltam certas lnterpreta~óes e
reprovam a ausencia da crítica das fontes tem de reconhecer a
grande Importancia dessa obra pela sua manelra exata e engenhosa de .coordenar e aproveitar o imenso material" (p. 431). o
mesmo entusiasmo de Baldus pode ser avaliado por sua recensáo nesse mesmo Volume II da Bibllografia Critica, relativame:ite ao llvro Tristes Tropiques, mostrando-se como um dos
poucos a entender corretamente sua importancia para a Etnologta (pp. 421-423).
2s Em meados dos anos 50, Florestan Femandes era um dos raros
a perceber o valor da contribul~áo de Lévl-Strauss para a Etnologta, embora nao se regtstrasse até entáo qualquer influencia
substantiva do mestre frances entre nós (Florestan Femandes,
"Tendencias Teóricas da Moderna Investlga~áo Etnológica no
Brasil", publicada originalmente na Revista Anhembl, entre
1956-57 e republlcada no volume do mesmo Autor, A Etnologta
e a Soclologta no Brasil, Editora Anhembl S. A. Sáo Paulo, 1958;
teve ainda uma versáo para o ingles na Revista do Museu Paulista, N. 8., Vol. XI ,1959, pp. 7-69).
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No capitulo 11 destinado a crítica a urna visao positivista sobre a utillza~io da nocáo de modelo pela Antropologia, essa
controvérsia é assinalada.
1s No prefácio ao livro Identidade, Etnia e Estrutura Social, adlante citado.
16 Hoje em conseqüencia de haver obtido autonomla frente ao
INAH o órgao passou a se chamar "Centro de Investigaciones
y Est~dios Superiores en Antropologla Social'' (CIESAS).
21 Cf. "O tndio e o Mundo dos Brancos", cap. VI.
H 1 Cf. "Um conceito Antropológico de Identidade", cap. 2 de Identidade Etnia e Estrutura Social.
19 Veja-;e, por exemplo, o livro de Mary E. Goodman, Racial Awareness ln Young Childen (A cultural anthropologists study of
how racial attitues begin among four year-olds), 1964.
20 Em seu artigo sobre "O Futuro da Antropologla Social: Desintegracáo ou Metamorfose?" Cversáo castelhana em Cuadernos
del Seminárlo de Integración Gualtemalteca, n.0 25, 5.ª série,
Guatemala, 1979, pp. 9-27), Needham faz lnteressantes considera~óes a esse respeito.
2 1 consulte-se nossa "Introdu~áo a urna leltura de Mauss", em
Marce! Mauss, Editora Atlca, 1979.
H
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CAPíTULO 2
MATRIMONIO E SOLIDARIEDADE
TRIBAL TERiNA
Os indios Terena vivem em mais de uma dezena de
aldeias no sul de Mato Grosso, entre os paralelos de 20° e
22° e os meridianos de 54° e 58°, e or~am em cerca de 5.000
indivíduos1 Provenientes do Chaco paraguaio, esses Aruák
vem mantendo com a sociedade brasileira um contato contínuo de mais de século e meio. Ainda que se possa afirmar,
hoje, que se acham integrados2 a estrutura sócio-economica
regional náo se pode dizer que tenham sido assimiladosª por
nossa sociedade.
Neste artigo nos limitaremos ao estudo da sociedade
Terena, como era ao tempo do Chaco e como sobreviveu as
mudan~as operadas na área de desbravamento em que se
achava instalada, e tentaremos apreender as matrizes de
seu sistema social4 ou, em outras palavras, os elementos formais que lhe sáo inerentes. Para melhor alcan~armos esses
objetivos, procuraremos construir o que se poderia chamar
de um modelo6 ab.c;trato da estrutura social Teréna, naturalmente baseado em dados empíricos, quer naqueles obtidos
em campo, quer naqueles colhidos em fontes bibliográficas.
A esse respeito nao será demais lembrar aqui as palavras de
Lévi-Strauss: "It should also be kept in mind that what
N. - Publicado com o título "Matrlml>nlo e Solldarledade Tribal
Terena: Uma tentativa de Anállse Estrutural" em Revista de Antropologia, vol. VII, n.ºs 1-2, 1959, pp. 31-48. O mesmo texto serviu de
base para o capitulo 1 de nosso llvro "Urbanlza~áo e Trlballsmo: A
integra~áo dos indios Terena numa socledade de classes" (Zahar
EdUores, 1968). Sua versáo em ingles in América Indigena, XXI,
3, 1961.
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makes social structure studies valuable is that structures
are models, the formal properties of which can be compared independently of their elements" (1954:528).
A aparente contradigáo de caráter metodológico que
emerge da formula~áo de nossos propósitos, quando se coloca a questao de constru~ao de modelos (que implica numa
abordagem atemporal), juntamente com o registro das mudangas por eles sofridas (quando se reintroduz a nogao de
tempo), fica superada diante do uso que passaremos a fazer
dos conceitos de estrutura social e de organizagao social. Se
o conceito de "estrutura" indica um padrao de uniformidades altamente estáveis (J. Marion Levi Jr., 1958: 58), no conceito de "estrutura social" "the qualities recognized are primarily those of persistence, continuity, form, and pervasiveness through the social field. But the continuity is essentially one of repetition. There is an expectation of sameness,
depending upon how the concept is phrased. A structural
principle is one which provides a fixed line of social bebavior
and represents the arder which it manifests" (R. Firth,
1955: 2). Usado como um conceito heurístico, estrutura social
permitirá caracterizar o sistema social Terena para fins taxionomicos ou, ainda, para urna análise estrutural, coro "alto
grau de comparatividade" (Cf. Nadel, 1957:125). Todavia,
nao esgotará a realidade social. É o que nos ensinam os trabalhos de Raymond Firth, notadamente, que j á em 1936,
com sua obra, boje clássica, "We, The Tikopia" até seus mais
recentes artigas (1954, 1955), mostrava a necessidade de se
estudar como procedia o grupo social quando, ao se tomar
incapaz de atender aos requisitos estruturais, se via na con~gencia de apelar para alternativas. Tomando...se como
exemplo as rela~óes entre o Irmao-da-Máe e o Fllho-da-Irmá,
quando devidamente reguladas por um princípio estrutural,
pergunta-se: o que acontecerá na falta do Irmáo-da-Máe?
(Cf. Firth, 1954:12-13). Problemas concementes a heranga,
nominagáo, controle social etc., passam a surgir quando um
dos termos da equa~áo Irmao-da-Mae/ Filho-da-Irmá deixa
de existir ou, na familia estudada, nunca existiu. O registro
das resposta~ que o grupo acha nessa emerg~ncia e que passam, inclusive, a ser institucionalizadas em certos casos, tratando-se de grupos em transi~áo , oferece tanto interesse ao
pesquisador quanto aquelas res~tas consideradas do tipo
convencional. Para responder a essa ordem de problemas, é
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que o especialista passa a operar com o conceito de "organizagao social" "It. (o conceito de organizagao social) recognizes adaptation of behaviour in respect of given ends, control
of means in varying circumstances, which are set by changes in the externa! environment or by the necessity to resolve conflict between structural principles" (Firth, 1955: 2).
Comparando finalmente ambos os conceitos, de estrutura
social e de organizagao social, Firth esclarece: "If structure
implies arder, organization implies a working towards order
- though not necessarily the same order" (ibidem).
A precisa defini~áo operacional desses conceitos nos
mostra que a abordagem estrutural, embora se caracterize
pelo registro e análise das "uniformidades altamente estáveis", para per~itir, baseando·se nelas, a constru~ao de modelos, nem. P?r !sso deve ?eixar de inc!uir em seu escopo os
as~c~s d1nam1cos dos sistemas socia1s, quer aqueles ditos
anom1cos6 , quer aqueles pertinent~~ aos processos "normais"
de mudan~a social ou, simplesmente, de desenvolvimento. o
estudo que faremos do complexo matrimonial Terena e de
seu J?apel na trama de rela<;óes intra e intertribais, tendo
em vista sua fun~áo no fortalecimento da solidariedade tribal, recomenda esse tipo de abordagem que se deve consideraro mais adequado para a análise sistemática do que se poderia cha~r "conformidade" e "desvio", a respeito da estrutura social.
Quanto ao material Terena, objeto de análise estrutural, quer o obtido por nós, quer o obtido por terceiros foi
coletado gra~as a técnica de for~ar a "memória tribal" ' por
meio dos velhos informantes, urna vez que a estrutura s~cial
Terena, i. é, tribal, há muito deixou de existir. Por outro lado,
dados de_ valo~ etnológico, anteriores ao século XIX, praticamente nao ex1stem. Mesmo a obra clássica de Sanchez Labrado;, escrita no século XVIII, trata dos indios Guaná ou
Txane, dos quais os Terena constituem um subgrupo sem
contudo, mencioná-los específicamente. Castelnau, T~unay
e Bach, somente um século depois, váo aparecer como seus
principais cronistas. Mas, embora representem as melhores
~antes et~ográficas do século passado, sáo insignifican_tes as
informagoes que fornecem sobre o sistema social Terena
e~ta? vig~nte. Contribui~óes dessa ordem só comegam com ~
~iss1onár10 Alexander Rattray-Hay, que conviveu com os Terena da aldeia do Bananal, de 1917 a 1920, quando o grupo
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já estava bastante aculturado7 • Af3 pesquisas de Kalervo

Oberg e de Fernando Altenfelder Silva, realizadas também
na aldeia do Bananal, em 1946, juntamente com os estudos
fragmentários de Herbert Baldus, a respeito de complexos
culturais Terena - como a mitologia e a hereditariedade de
chefia -, sao os únicos trabalhos, resultados de observac;ao
direta, que antecederam as nossas investigac;oes (1955, 57,
58) e que, neste artigo, foram de grande utilidade para nós.
1.

Estratific~oo

Social e Estratificagao Étnica

Max Schmidt, estudando o processo de expansao dos
povos de língua Aruák, indica que a presenc;a de "cativos,,
ou, simplesmente, capturados de guerra, é um elemento
constante em suas comunidades. Assim, pergunta ele: "seria
interes.sante saber por que meios a sociedade Aruák (que ele
trata como um todo - RCO) soube obter para si, na base
da cultura do solo, a posic;áo de senhor sobre outra classe de
populac;áo, que se sujeita a trabalhar para o interesse de
seus amos, auxiliando-os na obten<:áo dos necessários meios
de produc;áo. Para criar, nas condic;oes atualmente existentes, uma camada étnica subalterna, as tribos Aruák deveráo
preencher duas condic;óes. Deveráo entrar em relac;6es com a
populac;áo das tribos vizinhas e, em seguida, essas relac;oes
devem ser dirigidas de maneira a resultarem em urna condic;áo de dependencia" (1917, cap. III). Se nao ocorreu precisamente isso entre os Terena, ou entre os Guaná como um
todo - por haverem recebido dos Mbayá-Guaikurú técnicas
mais eficazes de captura (de individuos Txamakoko, Txikito, Guató etc.), eles permaneceram fiéis a uma certa forma
de organizac;áo social que compreende a integra~áo de prisioneiros de guerra - e seus descendentes - no grupo e o
seu aproveitamento como máo-de-obra servil.
Os reflexos dessa situac;ao de dependencia na estrutura
social Terena se fariam sentir pelo estabelecimento de relac;óes assimétricas entre esse grupo Aruák e os Kauti (neologismo Txané criado para designar os "cativos" obtidos na
guerra ou nas sortidas organizadas para a captura). Nem
sempre, é verdade, es.ses Kauti podiam· ser aproveitados nos
trabalhos agrícolas, pois que muitos deles vinham de tribos
adestradas somente nos misteres da cac;a e da coleta. Fica34

vam, entáo, ligados as tarefas auxiliares ou, mesmo, domésticas. E a se julgar pelos depoimento.s dos cronistas, como
Taunay (1931:21) ou Castelnau (1949:247), o tratamento
dado aos Kauti era o mais suave possivel, revelando rela~óes
protecionistas, mais do que de explorac;áo..Para um pov~
agricultor como os Terena, os Kauti econom1camente sign1ficavam muito pouco; podendo-se dizer que eles representavam muito mais urna fonte de prestígio (político e secundariamente economico)' nao apenas no seio da própria comunidade, como também - e principalmente - nas rela~óes entre esta e os grupos Mbayá-Guaikurú, seus vizinhos e
aliados. Estes, sim, ocupavam mais seus "cativos" e, sobretudo, viam neles urna forma de incremento de sua popula~ao, táo desgastada pelo hábito do aborto e do infanticidio,
bastante desenvolvido no período posterior a conquista espanhola do Chaco. Conquanto os Terena também praticassem o infanticidio, jamais ele atingiu as propor~óes ve1ificadas entre os Mbayá-Guaikurú, notadamente entre os Kadiwéu. Há indicac;óes de que o lugar dos Kauti na sociedade
Terena correspondesse ao de estrangeiros, etnicamente diferentes e, portanto, tratados com certa distancia e passíveis
de traca, i. é. de entrarem como bens de comércio tribal
(Taunay, 1931 :21). Todavia, pode-se dizer que os Kauti, como
"classe", estavam integrados na estrutura soc,ial Texen.a,
urna vez que esta possuía mecanismos de absor~áo do indivíduo ao grupo dominante e etnicamente diverso, como veremos adiante.
Examinando-se a estrutura social Ter•ena, verificar-se-ia
com facilidade que ela estava dividida em dois grupos distintos e socialmente sobrepost-0s: o grupo dos cativos (Kauti) e o grupo tribal dominante, os Terena. F,stes, por sua vez,
subdividiam-se em dois outros grupos: um, o dos chefes e
suas parentelas, denominados Naati, e outro, o dos homens
comuns ou o povo, denominado Wahere-Txané. O primeiro
termo é derivado da palavra Unati que quer dizer "bom", enquanto o segundo etimologica.mente quer dizer "gente ruim"
(Txané - gente, Wahere - ruim), mas significa, realmente, "gente comum". Como se ve, ocorreram duas formas de
estratifica~ao: urna "étnica" e outra "social", de acordo,
aliás, com a teoria de Thumwald (apud Baldus e Willems,
1939, verbete Estratificagáo Social). O resultado disso - conforme indica a figurar - foi o aparecimento de urna estru35

tura tríplice e assimétrica, como µ!lla das características do
sistema social Terena.
2. Divisao dual: "moities"
Dividem-se ainda os Terena (naturalmente coro a exclusáo dos Kauti), em duas metades nao localizadas, Sukirikionó e Xumonó, tendo cada urna delas os mesmos direitos
sociais, resultando assim serem simétricas suas rela~óes. O
processo de estratifica~áo que determinou a estrutura tríplice e assimétrica acima esbo~ada, nao teve lugar aqui, embora
se possa reconhecer uma diferencia~áo dos papéis desempenhados pelos individuos pertencentes a cada urna das metades ao menos durante os cerimoniais do Oheokoti.
' Esses cerimoniais eram constituidos de rituais xamanfsticos inicialmente, e completados por práticas profanas.
o pers~nagem central era o Koixomuneti ou o ~édico-feiti
ceiro conhecido também por "Padre". Por ocas1ao do aparecini.ento da constelac;áo das 7 estrelas (as Pleiades), ou
melhor, quando estas atingiam sua altura máxima .no céu,
isto por volta do mes de abril, realizavam-se as festividades
em homenagem aos mortos, ao mesmo tempo que elas marcavam o inicio do tempo da colheita. Aos rituais mágico-religiosos seITTlia-se urna coleta cerimonial de alimentos dirigida pelo Yanakalu, um Terena Xumonó todo paramentado
e mascarado que, acompanhado pela multidáo, ia de maloca
em maloca ~nontando com um bastáo o que desejava para
o banauete. Ore;anizava-se o repasto coletivo e, ao fim deste,
passavam os Xumonó a provocar os Sukirikionó que deveriam resistir passivamente a todas as brincadeira.s que aqueles !hes faziam. Depois de algum tempo, dava-se oportunidade a reacáo, através do "jogo" denominado Mootó: ero
filas, os Sukirikionó, de um lado, e, os Xumonó de outro,
passavam a lutar uns contra outros, trocando socos urna
metade contra outra, entrando inclusive mulheres e crianc;as, naturalmente circunscrevendo-se as !utas nos respectivos grupos de idade e de sexo.
Essa caracteriza~ao sumária dos cerimoni~is ligados ao
Oheohoti serve para mostrar o papel das metades na regulamentac;áo do comportamento mágico-religioso e nos indica
que a cada urna delas se atribuíam determinadas qualida36

des, segundo as quais seus membros deveriam se comportar.
Dos Sukirikionó esperava-se que fossem "mansos", cordatos
e calmos enquanto dos Xumonó se esperava que fossem
"bravos",' provoca~ores e violentos. Esse.s ~ifere~tes comP?rtamentos impress1onaram tanto ao tmsS1onár10 evangélico
Alexander Rattray-Hay que ele, piedosamente, identificava
os primeiros como "bons" e os segundos como "maus". Parece-nos mais provável a interpreta~áo de Altenfelder Silva
que sugere representarem os segundos a juventude, irriquieta e brincalhona, e os primeiros a maturidade, séria e
tranqüila (1949:319).
Esse mesmo missionário, que conviven com os Terena
na segunda década, deste século, diz o seguinte a respeito da
origem dessas metades: "How the divisions originated we
have not been able to discover, though we surmise that they
are related in sorne way to good and bad brothers of their
mythology" (ibídem: 109). O mito conta a história de Yuri
koyuvakái, o herói civilizador, que tirou os Terena do fundo
da terra e Ihes deu o fogo (tokeoré), bem como todos os instrumentos necessários a sua sobrevivencia ero cima da terra.
Quanto a sua origem, conta o mito - segundo urna versao
de Kalervo Oberg - que "In the begining Yurikoyuvakái
was just one being. He lived with this sister Livéchechevéna.
When his sister planted a garden, Yurikoyuvakái, stole the
fruits. Livéchechevéna then became very angry and cut
Yurikoyuvakái in two, both halves later growing into the
twins" (1949:42). Essa versáo náo sugere nenhuma superioridade de um gemeo diante de outro. Entretanto, a versáo que colhemos, revela que urna hipótese sobre a preponderancia de urna metade sobre a outra - a medida que cada
uma delas corresponderla a cada gemeo - náo seria de todo
absurda. De acordo com um velho informante Terena, "Yurikoyuvakái tinha um irmáo Tapuyuke, um pouco inferior a
ele; um dia come~aram a cortar nuvem para matar a todos
porque nao queriam que nós vivessemos. Mas quanto mais
cortavam, mais a nuvem crescia. Entáo os dois largaram de
cortar, porque se cansaram. E cada um tomou seu caminhoº.
As versóes obtidas por Herbert Baldus, contam-nos que "Antigamente Orekajuvakái era um só e quando moeo a sua
máe .ficou brava pois Orekajuvakái náo queria ir junto com
ela a ro~a, foi a ro~a, tirou foice e cortou coro ela Orekajuvakái em dois ped~os. O ped~o da cintura para cima ficou
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gente, e a outra metade gente também" (1950:218) . Baldus
indica que haveria um outro mito de herói-civilizador Terena, que corresponderia a um personagem malicioso e nem
sempre bem intencionado, diferindo consideravelmente da
figura do Yurikojuvakái: seria o herói Pitanoé que é o equivalente do Taipuyukie, de que nos falou o informante da
aldeia Cachoeirinha. Parece que o mito por nós colhido concilia os dois personagens Yurikoyuvakái e Taipuyuke (ou
Pitanoé) , que seriam originalmente um só e que, posteriormente, divididos em dois, deram vida a duas personalidades
distintas e que corresponderiam as metades Sukirikionó e
Xumonó~ As outras versóes, obtidas por nós e por outros pesquisadores, náo sao outra coisa que varia~óes do tema que
aqui estamos expondo. Quanto a superioridade de um sobre
outro, Altenfelder Silva vem em apoio dessa hipótese, dizendo que, depois de Yurikoyuvakái ter sido cortado ao meio,
"da parte de cima cresceu um Yurik:oyuvakái; da parte de
baixo cresceu outro. Mas o primeiro era quem mandava"
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FIG. II: Este esquema ilustra a
a tomlza.;áo da estrutura social Teréna, determinada pela endogamia
das metades e das camadas: as
Unhas secck>nais (a) , (b)
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compartimentam a estr utura social
em cinco áreas onde o matrimonio
é possível, como indicam os círculos pontilhados.
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3. Endogamia das metades
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(1949:349).

Nas conversas com os Terena, a impressáo que elas deixam ao etnólogo é de que os Sukirikionó sáo considerados
ligeiramente superiores aos Xumonó, embora essa superioridade jamais se refletisse na conduta social. Provavelmente,
essa diferen~ de "ethos" somente teve lugar nos cerimoniais mágico-religiosos e nos jogos profanos descritos linhas
atrás, sem chegar, contudo, a influir na regu.Iamenta~áo
da vida social. Nesta, o papel que as metades vieram a desempenhar, juntamente comas camadas, foi o de regular o
matrim0n1o, como passaremos a ver.
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e das camadas

O antigo sistema social Terena nao permitía o matrimOnio fora das camadas e fora das metades. Um Naati, por
exemplo, só podia casar-se com uma Naati (ou vice-versa) e, assim mesmo, desde que esta pertencesse a mesma
metade. .A.ssim, fosse ele um Sukirik:ionó, apenas se
casaria com uma Sukirikionó. Isso ocorria também com os
Waheré-Txané, como uma camada imediatamente inferior.
Mas, enquanto estes também estavam divididos em duas metades, Xumonó e Sukirikionó, os Kauti - que compunham a
camada mais babea no sistema Teréna - náo apresentavam
39

a mesma divisao, urna vez que pertenciam a grupos tribais de
cultura diferente, tendo por separá-los urna linha "étnica"
e nao "social", como vimos no parágrafo l. Sendo metades
e camadas endogamicas, nao cabe aqui falar de sua transmissao genealógica, pois, pertencendo Pais e Maes a um
mesmo grupo social, seus descendentes só poderiam acompanhá-los (veja-se figura 11). Entretanto, com a mudan~a
que se processou nas comunidades Terena, resultando em
casamentos entre membros de camadas e metades apostas os
filhos passaram a receber a camada e a metade por linha paterna, até que, tornados os grupos sociais enfim agamicos,
institucionalizou-se a heran~a patrilinear.
A permanencia, até hoje, da divisao da sociedade Terena
em metades, embora essas metades estej am em processo
rápido de desaparecimento, deve-se a sua fun~ao cerimonial,
ao passo que as camadas, por nao contarem com formas sequer rituais ou lúdicas - de atua~ao, passaram a ser completamente esquecidas pelos componentes das comunidades,
excetuando-se, naturalmente, os velhos, sobretudo os Naati,
como veremos adiante. Apesar disso, quando o Terena jovem
ou adulto era argüido sobre a camada a que pertencia, procurava rememorar se seu pai era Naati ou Wahere (nao encontramos descendentes de Kauti), demonstrando apoiar-se,
igualmente, em, critóri~ 1-m:trilineares. Apenas no.s ca.sos
de matrimonios intertribais ou interétnicos é que o filho ou
a filha seguia a linha materna, evidentemente no caso do
pai nao ser Terena. Entenda-se, entretanto, que essa última
alternativa ocorria quando o jovem ou a jovem Terena continuava na aldeia, sendo-lhe, por isso, conveniente identificar-se e ser pelo grupo identificado como Terena.
Se tomarmos como exemplo a situa~ao de Cachoeirinha
- a aldeia Terena de características mais arcaicas (R. Cardoso de Oliveira. 1958 (b) :2) - veremos que de um total de 208
casais, 78 (37 ,5 %) sabiam a que metade pertenciam, enquanto 130 (62,5%) nada souberam no-s informar. Em rela~ao as camadas, entao, o índice de desconhecimento era bem
maior. Há aldeias, todavía, que apresentam índices ainda
mais elevados, reveladores da varia~ao da intensidade com
que atuam os fatores deculturativos na popula~ao Ter.en_!).
global.
Mas nós nos enganaríamos, se tomassemos essas cifras
como conclusivas a respeito da permanencia mais curta das
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camadas como formas reguladoras do matrimonio Terena.
Ao contrário. Pois, embora esquecidas mais rapidamente
pelo conjunto da popula~ao, nao o foram pelo grupo que
realmente tinha interesse na continuidade de sua superioridade social, a saber, os próprios Naati. Um dos casos mais
comentados pelos Terena e que ilustra a vitalidade da estrutura tríplice e assimétrica, conta que por volta de 1910 urna
família Wahere-Txané pediu a máo de uma mo~a Naati para
que ela casasse com um de seus membros jovens argumentando aue ambos estavam enamorados. A avó da moc;a (Mae
da Maé) negou-se a dar o consentimento, alegando Que o
pretendente nao era um Naati. ' Somente acabou cedendo
diante da pressao de sua própria família: seu genro (pai da
mo~a) instou junto a sua mulher para que pedisse a sua
mae (avó da m~a) para que esta desse o consentimento,
alegando que alimentar tres filhas era demasiado para ele.
Algumas conclusóes se podem tirar daí: 1) a importancia
da mulher na família Terena, praticamente como a guardia
das tradic;óes tribais (inúmeros exemplos comprovam essa
assertiva); 2) situac;áo típica de transi~ao em que se achava
a institui~áo das camadas; 3) a imoortancia dos velho.s no
sistema social Terena, qua.se podendo-se aceitar a existencia
de uma gerontocracia (a sobrevivencia do poder dos velhos
nos modernos "Conselhos da Aldeia" torna pertinente essa
hipótese) s Há certas famílias Naati, em Cachoeirinha, que
continuam mantendo a endogamia de camada, casando-se
entre si, preferencialmente, e apenas tolerando o casamento
de um de seus membros com indivíduos Wahere-Txané.
Isso leva-nos a concluir que, enquanto a estrutura dual
e simétrica desapareceu completamente, como elemento regulador do matrimonio, permanecendo apenas na memória
do grupo como "regra cerimonial". a estrutura trípJice e assimétrica, apesar de pouco lembrada pelo grupo total, continua a ter certa atuat;ao, precária, é verdade, na regulamenta~ao do matrim6nio dos Naati, como· um grupo social inclusivo.
4.

O h~ói

guerreiro: o Xuna-Xati

A dinamizac;áo da estrutura tríplice é alcan~ada gra~as
ao Xuna-xati. A interpretac;ao de Oberg (1948:284, 1949:
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e Altenfelder Silva (1949:319), baseados, provavelmente, em Rattray-Hay (1928: 108/ 9), segundo a qual os
Xuna-Xati representariam urna "classe" social situada entre os Naati e os Wahere, parece-nos destituída de fundamento, urna vez que tanto os primeiros como os segundos e,
ainda, os Kauti poderiam se tornar um Xuna-Xati, desde
que "matassem um inimigo na guerra". Xuna-xati era, em
suma, o "matador", o guerreiro que se destacava no campo
de batalha matando um adversário. Contam os Terena que
depois de matar o inimigo, o guerreiro punha o pé sobre o
seu peito e tocava urna buzina, anunciando seu feíto ao mesmo tempo que reclamava o titulo de Xuna-xati. Do grupo
social formado pelos Xuna-Xati, t é, desse grupo de "titulados", é que eram recrutados os "Chefes de Guerra", sem levar em conta sua origem "social" ou "étnica" - embora
fosse raro (segundo nossos informantes) um Kauti, tornado Xuna-Xati, chegar a ser "Chefe de Guerra". Precisarla
ser excepcional para competir com o poderoso grupo dos
Xuna-Xati, Terena de nascimento. Parece que a "chefia"
ficava mesmo entre os Xuna-Xati/Naati e os Xuna-Xati/
Wahére, o que revela ser a linha "étnica" menos permeável
que a linha "social", na sociedade Terena. (Cf. Fig. III).
Na esfera matrimonial o papel desempenhado pela instituic;áo do Xuna-Xati foi de suma importancia. Veio a quebrar urna endogamia de camada, que, em termos estruturais, tendia a ser absoluta. Os Kauti/ Xuna-Xati passavam a
ter direito de se casar com mulheres Wahere (WahereSeenó), do mesmo modo que os Wahere/Xuna-Xati podiam
casar-se com urna Naati (Naati-Seenó). O individuo de urna
camada inferior podia procurar urna companheira na camada imediatamente superior. Embora estruturalmente
nada impedisse que um Kauti/ Xuna-Xati se casasse com
urna Naati-Seenó, parece que isso difícilmente ocorria em
face da maior resistencia a exogamia que os Naati demonstravam, como grupo inclusivo. Os mesmos mecanismos que
dificultavam - ou quase impediam - a ascensao do Kauti/
Xuna-Xati ao posto de "Chefe de Guerra", funcionavam
aqui na manuten~áo de sua endogamia de grupo. Para a
sociedadeTerena, como um todo, era suficiente a admissao
dos Kauti/ Xuna-Xati e seus filhos, homens, como membros
da tribo. Formalmente, quebravam com isso a 1inha étnica
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que até entao os separavam. Mas nem assim, a parentela
dos caciques ou dos "Chefes do Povo", i. é, os Naati, aceitava
sem relutancia admití-los como membros de seu grupo inclusivo. Pode-se atestar isso pela diferenciac;ao de status existente entre os "Chefes da Guerra" e os "Chefes do Povo",
sendo que o prestigio dos últimos era bem maior que o dos
primeiros (Altenfelder Silva, 1949: 319-320). Quanto aos
Wahere/ Xuna-Xati pode-se dizer que eram aceitas normalmente pelo grupo dos Naati, como consortes de suas mulheres9. Para os Naati a vantagem em tornar-se também XunaXati era poder pretender ser um dia escolhido "Chefe da
Guerra", pois que para "Chefe do Povo" já possuía as condi~óes de nascimento indispensáveis. Esclare~a-se que num
grupo-local Terena havia somente um "Chefe do Pavo" e um
"Chefe da Guerra".
Com a dinamiz~ao da estrutura tríplice e assimétrica,
grac;as a ocorrencia de mobilidade vertical, a sociedade Terena teve que encontrar meios de ajustar os filhos dos XunaXati (fossem Kauti ou Wahere) na sua estrutura social
total, i. é, nao apenas na estrutura tríplice como também
na estrutura dual e simétrica. Assim, o casamento de um
Kauti/ Xuna-Xati com uma Wahere/ Xumonó, por exemplo,
resultava em descendentes Xuna-xati/ Xumonó, quando se
tratava de filhos homens e Waheré-Seenó/ Xumonó, quando
se tratava de filhas. Os filhos seguiam a linha paterna, quanto ao título de "matador" (ou guerreiro), e a linha materna
quanto a metade; as filhas herdavam somente de sua mae
os nomes da camada e da metade (Cf. Fig. IV, a). Tratando-se de descendentes de um Wahere/Xuna-xati/ Sukirikio-nó, por exemplo, casado com urna Naati-Seenó/ Sukirikionó,
os filhos igualmente acompanhavam o pai, enquanto as filhas acompanhavam a máe (Cf. Fig. IV, b). No primeiro
caso, a filia~ao tende a ser regualda pelo princípio de dupla
descendencia, e, no segundo, pelo de bilinearidade. A descendencia Terena, que, com exclusao do Xuna-Xati, era bilateral por for~a da endogamia de camada e de metade, com
sua introdu~ao passou a ser alternativamente patrilinear e
matrilinear, de acordo comos exemplos examinados. Alguns
aspectos, todavia, nao conseguiram ficar muito claros. Um
deles se refere a extensáo do Xuna-Xati nao apenas aos filhos verdadeiros de Ego masculino, mas a todos aqueles in43

cluidos no termo classificatório de Dje-á, i. é, aos filhos homens, dos componentes masculinos de seu grupo de "siblings". O desaparecimento da estrutura social estudada,
torna esse problema praticamente insolúvel.
Enfim, a existencia do Xuna-Xati, como mecanismo de
ascensáo social (através da ampliac;áo do mercado matrimonal ou da integr~áo ao grupo tribal dominante), bem como de eleva~áo política ("Chefe da Guerra), criava na antiga sociedade Terena urna série de expectativas, partilhadas
por todas as camadas da popula~áo. O status de "herói guerreiro" passava a ser almejado igualmente pela popula~áo
masculina em seu conjunto, dando ao Xuna-Xati urna fun~áo altamente integradora no grupo-local, através da correspondencia e ajustamento dos papéis guerreiros e dos direitos sociais adquiridos. Por outro lado, estimulaL.do a eficiencia e a bravura nos combates, a sociedade Terena preservava-se a si própria.
5.

O Sistema de Parentesco
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Com ligeiras modificac;oes - que nao afetam a sua estrutura - o sistema de parentesco Terena por nós registrado
corresponde aos apresentados por Oberg (1949) e Altenfelder
Silva (1949). Portanto, nos limitaremos a classificá-lo como
pertencendo ao tipo "havaiano", allás, de acordo com Murdock (1951: 64), e analisar algumas rela~oes importantes
para a compreensáo dos problemas centrais deste trabalho.
Examinando-se o sistema de parentesco, verificamos que
fica vedado ao grupo o casamento consangüíneo. Náo é permitido nem o casamento entre primos, sejam paralelos ou
cruzados, nem o casamento tios-sobrinhos (Cf. Fig. V). Sendo os filhos (as) dos irmáos e irmás dos pais considerados
irmáos, também as rela~é>es sexuais entre eles passam a ser
consideradas incestuosas. Por aí se ve que a sociedade Terena, dando enfase a solidariedade
grupo de irmáos(ás) de conformidade com o princípio de unidade de grupo de
"siblings" (Radcliffe-Brown, 1952: 64-67) - , reduz ainda
mais a área onde o matrimonio é permitido, já tao limitada
face a endogamia das metades e das camadas. O casamento
aparentemente permitido ou, talvez, desejado, entre os fi-
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lhos(as) dos irmáos(as) do sexo oposto a Ego (masculino ou
feminino, i. é, aqueles indivíduos classificados sob o termo
Nevongé, torna-se impossível diante da enfase dada pelos
Terena a solidariedade do grupo de "siblings". Se algum dia
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FIG. V:

(1) Andl, (2) Mongetxá, (3) Dj@-á, (4) Inziñé, (5) Nevongé, (6) Amorl, (7) Zaá, (8) Eenó, (9) Eungó, (10) Oongó,
(11) Onzú, (12) Onzé. Todos os termos enumerados, cons·
tantes do esquema de parentesco consangüíneo, sáo "elementares", quanto a sua estrutura lingüisttca, e de "referencia", quanto ao seu modo de uso. Esses dols crttértos
é que nortearam nosso levantamento da terminologla de
parentesco. Entretanto, há algumas discrepancias se o
compararmos com os publicados por Oberg e Altenfelder:
com relat;áo ao Tio Materno (9) e a Tia Paterna (10) eles
preferem usar os termos "descrttlvos" Ayo-Eenó e Mongetxa-Zaá, respectivamente Irmáo-da-Máe e Innáo-doPal; A.yo é o termo que designa Irmáo, falando Ego femtnino; e enquanto Oberg prefere o termo Ayo-Eenó, Altenfelder liga o Ayo ao "vocativo" Lulu (Titlo) . Esclare~a-se,
ainda, que os Irmáo-do-Pai e as Irmii(\-da-Máe f ;; n ~P.~
pectlvamente designados pelo termo "derivativo" Pot-Zaá
(outro Pal) e Poi-Eenó (outra Máe); por outro lado, sáo
chamados pelo "vocativo" Tabatá (Papal) e Meemé <Mamáe) , juntamente com o Pal e a Má.e. verdadeiros. O sj"tema de parentesco também faz dtsttnt;áo entre Irmáo
mals velho (Enjovi) e Irmáo mals mot;o (Andi), talando
Ego masculino.
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tal rela~ao foi possível - como a terminologia de parentesco parece indicar - é urna questao que nao se pode tratar
sem recorrer a conjecturas. Os Teiiena atuais, por exemplo,
o negam terminantemente. E nem mesmo a mitologia tribal
nos auxilia nesse sentido, como o faz em rela~ao ao casamento entre cunhados.
Entre os parentes afins, o casamento preferencial parece
ter sido aquele entre um homem ou urna mulher e o cónjuge
de sua falecida irma ou irmao, i. é, ocorrencia de "sororato"
e de "levirato". A essas rela~oes, embora sem serem preferenciais, coexistiam as formas de "poliginia"simples e de
"poliginia sororal". Algumas dessas formas até boje per~is
tem, apesar de serem em regra combatidas pela comunidade,
notadamente um ca.so, em Cacboeirinba, de poliginia sororaPº. Já quanto ao sororato e ao levirato, sobretudo ao primeiro, encontramos vários casos, nao só em Cacboeirinha,
como em outras aldeias Terena. O certo é que o interes.se
sexual entre cunhados é tema mitológico, como passaremos
a ver no seguinte mito Terena, boje transformado em mera
lenda: "Um velho gostava da cunhada dele. (Estamos transcrevendo as palavras do informante). A cunhada dele fazia
farinba, fazia Xiripá (tanga feita de algodáo). Morreu a
cunhada e o velbo, chamado Viily, enterrou no cemitério.
Entao o tatu foi mexer na cunhada dele e entáo o velbo
acbou ruim. Ai, Viily mandou fazer urna tarimba (um estrado levantado acima da sepultura) para esperar o tatu". O
mito continua a relatar a fa~anba de Viily cuidando do corpo de sua cunhada, falando com seu espírito (koipibapati),
recorrendo a um velho Koixomuneti (médico-feiticeiro) para
adquirir poderes mágicos e, por fim, perdendo tais poderes
porque manteve rela~Oes sexuais com urna mulber (o mito
nao esclarece qual o seu parentesco com essa mulber). Sem
entrar na análi.se do mito, pois nao é o caso aqui, basta-nos
assinalar o lugar da cunhada no mundo moral Terena, como'
objeto de interesse sexual e matrimonial.
Nesse último aspecto, é interessante registrar o tipo de
explica~ao dada por um Terena, quando argüido sobre o
motivo aue o levou a casar-se com a irma de sua finada esposa. Di5.se ele que depois do falecimento de sua mulher, seu
sogro procurou-o e lhe pediu que se casasse com outra sua
filba, porque gostava muito dele, a ele já estava habituado,
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e sua filba precisava de um "bom homem". Parece que aí,
como noutros casos vistos, há interferencia indireta da se·
gra que age através do marido (sogro) ou de um filho mais
velho.
Por outro lado, a estrutura social Terena nao admite a
forma de "poliandria fraternal". A forma admitida, "levirato", i. é, o casamento da viúva como irmao do marido, ainda
subsiste, podendo-se encontrar só em Cacboeirinha dois ca')os.
O casamento ''poligínico", de um bomem com várias mulberes nao aparentadas entre si, parece ter sido uma forma permitida dentro da organiza~ao social tradicional, passando a
ser apenas tolerada há cerca de vinte anos atrás - quando
o homem dispunba de muito prestígio ou era um Naati
(como o penúltimo "Capitao" de Cacboeirinha e último chefe realmente Naati) -, para tornar-se boje urna forma
proscrita. A esse respeito, comenta o "Capitao" Timóteo,
sucessor (mas nao herdeiro) desse último chefe Naati, que
urna das causas que levou esse "Capitao" a abdicar do poder
foi a "bebedeira" e o fato de ter muitas mulberes ... 11 • Entretanto, a forma comum é a monogamica, acompanhada de
matrilocalidade e, modernamente, de bi-localidade e neolocalidade.

\,

6.

'

.

A Exogamia de Grupo-Local

Reduzida a área da estrutura social Terena, onde o matrimonio é possivel, com a endogamia de metade e de camada, e coma unidade de grupo de "siblings", rela~óes essas
acima examinadas, tiveram os grupos-loca.Is Terena de voltar-se para fora, buscando mulheres onde existissem e cujos
casamentos fossem sancionados pelas respectivas comunidades. Isso ocorria principalmente entre os Naati, nao apenas por ser urna camada mais ciosa da defesa de seus direitos de supremacia e prestigio, como também pelo fato de
ser minoritária, e contar, por es.se motivo, com um mercado
matrimonial menos extenso que o dos Wahere-Txané. Por
outro lado, o casamento entre os Naati dos diversos gruposlocais existentes resultava no fortalecimento das rela~óes
intergrupais, contribuindo para urna unida.de tribal que,
de outro modo, dificilmente seria alcan~ada nas condi~óes
em que vivia a popul~ao Terena, em seu conjunto.
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Várias vezes ouvimos de nossos informantes idosos e,
sobretudo, do velho "Capitáo" Timóteo (falecido em 1958),
comentários saudosistas a respeito de um tempo em que era
comum o casamento entre indivíduos de aldeias diferentes.
"Antigamente a gente visitava mais os nossos patricios de
outras aldeias". "O povo era mais unido". "Hoje já nao se
tem muitos parentes por ai". É evidente que outros fatores,
económicos e políticos, intervieram nessa "mudanga" proclamada e lamentada pelos velhos informantes. Todavia,
fica-nos a idéia de que uma populagáo distribuida em vários grupos-locais e sem nenhuma chefia comum ou, em
outras oalavras, sem unidade política, somente alcangava
um cerio estado de solidariedade tribal através do intercambio de mulheres, sobretudo na camada dos Naati. Nessa
camada, onde regularmente nao se seguía a norma matrilocal, em se tratando de casamentos intercomunitários, o
homem, trazia a mulher para sua aldeia, passando ela a pertencer ao seu grupo-local. Entre os Wahere-Txané, embora
ocorresse a exogamia de grupo-local, ela era menos freqüente nao só devido ao maior mercado matrimonial com que
contava essa camada (ampliado ainda grac;as aos casamentos de Wahere/ Xuna-xati com Naati-Seenó), como também
pela resistencia do jovem Wahere-Txané a sair de sua comunidade, deixando seus parentes e amigos.
Tudo indica que a unidade entre os grupos-locais Terena era alcanc;ada por meio da solidariedade existente entre
os Naati, como grupo inclusivo que era. A prese:iga dessa
camada em todos os aldeamentos, a par da exogam1a de grupo-local, pode-se dizer que era fungáo da solidariedade trib~l.
Comprova-se isso pelo desmoronamento da estrutura social
diante da dispersáo da populacáo Terena, face a desarticulac;ao dos grupos-locais, por ocasiáo da guerra do Paraguai. Durante esse tem!>Q - e o que a ele se seguiu, até a reore.-anizac;ao das aldeias .. já em principios deste século - , os Terena tiveram de sobreviver em condic;óes de extrema penúria,
inclu8ive como cativos nas fazendas que comeGaram a proliferar depois daquele conflito, com a desmobilizac;áo, na
regiáo, das tropas govemamentais. O resultado disso. pode-se
verificar hoje, foi o desaparecimento de contatos freqüentes e
sistemáticns entre as comunidades, agora distribuidas em •Reservas Indígenas, com o conseqüente desinteresse do Terena por seu patricio de outra aldeia. Embora nao seja difícil
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a um individuo encontrar um parente em qualquer das aldeias hoje existentes, es.se parentesco é táo distante e tao
frouxo que nao o compele a estreitar suas relac;oes. O Terena continua a identificar-se com sua comunidade de origem,
como antigamente se identificava com seu grupo-local, sua
camada e sua metade; continua também a tratar seus patricios de outras aldeias como pertencentes ao seu povo; mas a
antiga trama de relagóes intercomunitárias, de comércio de
bens e de traca de mulheres desapareceu completamente, enfraquecendo-se a solidariedade tribal a ponto de as comunidades formarem, elas mesmas, unidades discretas e alheias
ao destino das demais.
NOTAS
Este trabalho é um dos resultados de uma pesquisa realizada
sob os auspícios do "Servi~o de Protegáo aos tndios" e da "Divisáo de Antropologia do Museu Nacional", cujo projeto foi publicado nesta Revista de Antropologia, em seu vol. 5, n.0 2, de
dezembro de 1957.
2 Estamos usando o termo "integrado" no sentido proposto por
Darcy Ribeiro ( 1957: 13) quando classiflca aqueles "grupos que
tendo experimentado todas as compulsóes referidas (epidemias,
chacinas, desorganizagáo social - ROO) e conseguido sobreviver, chegaram ao século XX ilhados em meio a popula~áo nacional, a cuja vida económica se haviam incorporado como reserva de máo-de-obra ou como produtores especializados de
artigos para comércio''.
a Num livro recém-terminado (Cardoso de Ollveira, 1960), mostramos que a populagáo Terena, aldeada, e que vem a perfazer
4/5 da populagáo total desse grupo, continua reststlndo aos mecanismos de assimilagáo que nela v~m operando cada vez com
maior intensidade. A populagáo restante, destribalizada e, urna
parte, em processo de urbaniza~áo, pois residente em cldades,
apresenta forte tendencia a assimilagáo, considerando-se o comportamento das primelras e segundas geragoes das familias emigradas de suas comunidades de ortgem. (Cf. 196{), capítulos VII
e VIII; também nossa comunicagáo, 1958 (a ) : 16-18) .
• Nossa concepgáo de "sistema social" aproxima-se, em termos
gerais, da formulada por Talcott Parsons, como " . .. in a plurality of individual actors lnteraetlng with each other in a sltuation which has at least a pbyslcal or environmental aspect,
( . .. ) is defined and medlated in terms of a system of culturally structured and shared symbols" (1952:5-6), e completada
por J . Marion Levt Jr. como "any patterned collection of elements" (1952 :20). Esse último autor, correlacionando o termo
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"sociedade" (e nós ajuntaríamos "tribo") ao concelto de sistema
social, esclarece que ela é "one particulaI'I type of social system,
but it is only one of an infinlte (or at least a very large)' number of conceivable types". (lbidem).
·
5 Usamos "modelo" num sentido menos particular que o de LéviStrauss (1954:528), pois náo identificamos "modelos" com "estruturas", para nós conceitos afins, mas distintos. Modelo, para o
uso que dele iremos fazer, é uma "generallzed description of the
system of phenomena concemed - a description that states the
component parts of the system and at least sorne of their interrelationships". (J. Marion Levi Jr., 1952: 29-30). Comparando
esse conceito com o de estrutura adiante (e no texto) formulado, podemos dizer que nosso objetivo é construir um "modelo
da estrutura social Terena".
6 Durkheim, em "De la division du travail social", tratando da
"Division du travail anomique" (livre 111) , observa que um dos
procedimentos mais adequados para determinar com maior
precisáo que as condic;óes de existencia do estado normal de um
fenómeno, é o estudo de su as formas "desviadas" ou anómicas.
Adverte, ainda, que essas formas patológicas determinam a quebra da solidariedade social.
1 O conceito de acultura~áo permite uma manipulac;áo dupla: (a)
enquanto "processo", quando assume um caráter mais explicativo; e (b) enquanto "estado" ou "degrees of acculturation",
quando passa a ser usado para fins mais descritlvos como o presente caso. (Cf. Ralph Beals, 1954:627).
s O "Conselho da Aldeia", como uma instituic;áo criada pelo SPI,
aproveitando o prestígto dos velhos, para, através deles, melhor
intervir nas comunidades, foi inicialmente formado apenas por
individuos Naati; posteriormente seriara aceitas aqueles Wahere-Txané de malar importancia no grupo-local.
9 Se admitirmos a tese de Lévi-Strauss, segundo a qual o matrimonio é um intercambio de mulheres (1949), o grupo dos Naatl
ticaria prejudicado, pois, dando mullieres aos Wahere/XunaXati e deles nada recebendo, tinha que buscar suas companheiras noutros grupos-locals, como veremos adiante.
1 º Hoje é multo raro esse tipo de matrimonio. Soubemos apenas
desse caso, e de mais um, na aldela Brejáo. Em ambos, os maridos e suas mullieres sáo objeto de críticas pela comunidade,
evitam confessar publicamente sua situac;áo, embora habitem. a
mesma casa e formem uma única unidade económica.
11 Em condic;óes normais, i. é, de acordo com a estrutura social
Terena, o "Capitao" Timóteo nao poderla ser o "Chefe do Povo",
uma vez que nao era Naati, mas sim Wahere-Txané. Entretanto,
o título de "Capitao", malgrado procure substituir o de "Chefe
do Povo", nao o consegue integralmente em razáo do menor prestigio que desfruta, face aos mecanismos "artificiais" de acesso:
o "Capitáo" é, em regra, escolhido pelo Servi~o de Protec;ao aos
indios, sem levar em conta os mecanismos culturalmente sancionados.
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CAPrTULO 3
ALIAN~A

INTERCUNICA NA SOCIEDADE
TUKúNA

A sociedade Tukúna é segmentada em grupos que se
organizam a base da descendencia patrilinear. Pelo menos
duas unidades sociais - que ocupam posic;áo estratégica na
ordem social Tukúna - seguem esta regra: o Clá e a Meta.de. Em ambas, a descendencia se estabelece pela identific~áo como grupo por meio dos nomes próprios de cada individuo, nomes esses que se relacionam com alguma qualidade de ave ou planta que serve de denomina~áo a unidade
social a que o individuo pertence por nascimento.

1. A d.escentUncia
O crit.é.rio de descendencia aqui considerado nao implica, como se ve, o reconhecimento de "elos genealógicos", por
meio dos quais o individuo possa trac;ar com seguranc;a seu
parentesco com qualquer dos membros de seu Cia. Antes, "a
base genealógica da relac;ao está implicita", o que permite,
segundo Fried (Fried, 1957: 24), classificar o critério como
de descendencia "estipulada", em oposic;áo ao critério de
descendencia "demonstrada". Em última análise, a deseenN. - Agrade~o a colabora~áo do Dr. Ivan Lowe, do "Summer
Institute of Ltngulstics", meu companheiro de viagem aos Tukúna,
em 1959, que me permitiu consultar sua lista de nomes de parentesco. Estendo meu agradecimento ao Dr. David A. Baerreis, Professor
de Antropologia da Universidade de Wisconsin, cujas críticas ao
manuscrito original me foram de grande utilldade.
Este artigo fol publicado na "Revista de Antropologia", vol. IX,
n.0 s 1-2, 1961, pp. 15-32.
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dencia entre os Tukúna obedece a mecanismos de afili~ao
do Ego a um grupo (no caso, o do pai), sem considera~áo
pela "linha de descendencia" definida: P?r Radcliffe-Brown
como "um arranjo de parentes de um individuo, que se pode
demonstrar num diagrama de parentesco" (RadcllffeBrown, 1951: 43).
Este critério de descendencia preside a constituic;áo dos
Clás e Metades Tukúna que passam a ser regulados pela unilinearidade agnática ou patrillnear, e pela descendencia "estipulada" ou náo-demonstrada. A importlncia desses fatos
se fará sentir mais adiante, quando procurarei demonstrar
o aparecimento de urna nova unidade social no interior dos
Clás Tukúna, com tendencia a evoluir no sentido de urna linhagem, dadas suas características de unilinearidade (patri)
e de descendencia "demonstrada".
Voltando a análise dos Clás e :Metades, verifica-se que,
enquanto o Clá é uma unidade genericamente conhecida po;
Kie e possuidora de um nome especifico (Awai, Manguar1,
Mutum, etc.), a Metade é anonima, nao sendo designada
por qualquer termo específico. A existencia dessas Metades
está ligada ao reconhecimento de que os componentes do
Kie, identificados pelos nomes de plantas (ainda que relacionados com certos insetos ou outros animais, como a formiga ou a on~a), formam urna só "fraternidade", nitidamente distinta daquela constituida pelos Kie designados por
nomes de aves. A consciencia dos membros de um Kie de
estarem associados aos membros dos demais Kie detentores de qualidades da mesma natureza se expressa no tipo
de tratamento que dáo uns aos outros através do vocativo 'mai(n)e, que quer dizer irmáo. Essa associa~áo é tao
significativa que os conduz a um se_ntimento de .so~darie·
dade consubstanciado na defesa dos mteresses e dtre1tos da
'
"fraternidade''
e na a~áo eficaz e, as vezes, coletiva, contra
aqueles aue a amea~am. Além disso, ficam patentes essas
"fraternidades" pela presen~a da no~áo de incesto, proibindo
que ocorra casamento em seu interior. Tao impressionado
ficou Nimuendajú com suas caracteristicas exogA.micas que
chegou a lhes atribuir importlncia maior que a dos próprios
Kie na sociedade global Tukúna (Nimuendajú, 1952: 60).
Como veremos a seguir, e~a afirm~áo do etnólogo é passível de revisao.
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2.

Os grupos sociais

Comecemos, preliminarmente, pela análise comparativa
dos Kie e das Metades, enquanto grupos sociais. Se aceitarmos a defini~ao de grupo "como um agregado de indivíduos
que mantém rela~oes regulares e relativamente permanentes, isto é, que se comportam entre si e com os individuos
alheios ao grupo de urna maneira determinada, especifica,
previsível e esperada" (Nadel, 1951: 149), entao veremos que
as duas unidades sociais Tukúna podem ser consideradas
urna como grupo social, e outra como grupo social institucionalizado. Sem entrar em maiores discussoes sobre os grupos e institui~oes 1 , torna-se necessário fixar algumas características dos grupos institucionalizados, suficientes para
diferenciar, ainda que analiticamente, os grupos sociais Tukúna aqui considerados.
Vimos que as Metade.s Tukúna, ao contrário dos Kie,
náo possuem denomin~ao específica que facilite a seus
membros urna melhor identifica~ao como grupo. A esse respeito comenta Goody, seguindo o raciocinio de Nadel, que
"a consciencia de unidade (do grupo) pode ser concretizada
de várias formas, mas de particular importancia é a exi.stencia de termos e nomes que deem forma tangível mesmo a
um aootrato "awareness of belonging" (Goody, 1961: 8). O
que torna um conjunto de individuos um verdadeiro grupo
social é a consciencia que seus membros possuem de sua unidade; mas o que conduz esse grupo a sua institucionaliza~áo
é a existencia de urna palavra qualquer que lhe sirva de identifica~áo. O próprio Nimuendajú reconhece isso, embora de
urna maneira nao explícita, quando considera as Metades
num nivel analítico, demonstrando inclusive que os Tukúna
náo suspeitam de sua existencia. Tal afirma~ao só em parte
é verdadeira: o fato de nao possuírem urna no~ao precisa
das Metades, como a que possuem dos Kie, nao excluí que
tenham urna n~ao difusa, mas suficiente para se sentirem
ligados uns aos outros; e sobretudo quando, através do reconhecimento da natureza diversa dos Kie (Planta e Ave),
podemos Tukúna identüicar seus 'rnai(n)e (in-group) e os
"outros" (out-group). Mas, em contrapartida, a nao-existencia de urna denomina~ao qualquer dada a urna unidade uni··
linear cría certas limita~oes ao seu funcionamento como
grupo institucionalizado, principalmente se se trata de po58

pula~oes

relativamente pequenas, como aquelas que se organizam em tribos2 Pelo menos é o que tem demonstrado a
experiencia etnológica. Coro base nessas consider~oes, Goody
toma como um grupo de descendencia apenas aquela unidade que pode ser definida como um "grupo social institucionalizado, reconhecido pela presen~a de um termo técnico ou um nome distinto, e que se organiza a base de consangüinidade unilinear, real ou suposta" (Goody, 1961: 8). A
própria institucionaliza~ao dos Kie, como autenticos grupos
de descendencia de consangüinidade unilinear suposta (estipulada) demonstra que Nimuendajú subestimou o seu papel na estrutura social Tukúna.8 Por outro lado, ainda que
as Metades constituam grupos sociais - dado o relativo grau
de integra~ao que revelam - nao podem ser consideradas
eq~ivalentes a grupos de descendéncia, a semelhan~a dos
Clas, porquanto lhes falta a necessária institucionaliza~ao.

3.

Um modelo explicativo

A meu ver o modelo teórico que mais se ajusta a um sistema de Clás e de Metades é o proposto por Lévi-Strau.ss,
quando estuda o significado das organizagoes dualistas
(Lévi-Strauss, 1949: cap. VI) . Para ele, urna Metade nao é
mera soma de Clas, ou, em outras palavras, "uro caso particular da organiza~áo clanica" (ídem, pág. 93). Distingue os
Clas "como grupos unilaterais cujo caráter exogamico comporta urna defini~áo puramente negativa", da classe4 ou
classe matrimonial que "permite urna determina~áo positiva
das modalidades de intercambio (de esposas)" (ídem, pág.
92). A Metade seria considerada, entáo, como classe, urna
vez que a organiza~ao dualista age "menos como urna institui~ao identificável por tr~os precisos, do que como uro
método apl.icável d solugáo de problemas múltiplos" (idem,
p. 105; o grifo é meu). Urna sociedade dividida somente em
Clas dá ao individuo a consciencia ní~ida de que jamais poderá obter esposa em seu próprio grupo (clanico), devendo,
por conseguinte, buscá-la em n grupos, menos no seu. "Mas
desde que o número de grupos fique reduzido a dois, tudo
muda: as determina~oes negativas se transformam em determin~óes positivas; ero lugar de se saber que nao se pode
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casar dentro de um grupo, aprende-se que se deve casar
num outro" (idem, pág. 93).
Num sistema social como o dos Tukúna, nada parece táo
adequado quanto e.sse modelo fomecido por Lévi-Strauss.
Já constatamos a posic;áo dos Kie (ou Clás) como grupos sociais, institucionalizados e exog8.micos, enquanto as Metades
foram definidas como grupos náo-institucionallzados e exogamicos. Considerando tais grupos em termos de seu funcionamento dentro de um Unico sistema de relac;óes, v~se recorrendo a Lévi-Strauss - como a organiz~áo dualista
pode surgir da intensificac;io da solidariedade no sistema social global. O problema - dentre os "múltiplos" de que fala
Lévi-Strauss - é o da coesáo social numa sociedade segmentada. Assim toda a "importlncia" das Metades deve ser considerada nestes termos, isto é, como um recurso ou "método"
altamente funcional. Todavia, tanto o Clá como a Metade
sáo estruturas interdependentes num único sistema social,
onde operam conjuntamente para a sobrevivencia da sociedade global. E é através desta perspectiva teótj_ca que tentarei explicar o sentido do matriml>nio Tukúna.

uma mulher é, em última análise, a conseqüencia do fato de
que um irmáo ou pai a tenham renunciado" (Lévi-Strauss,
1949: 79).

Os dados por mim obtidos entre os Tukúna dos igarapés Mariuac;u e Belém permitem trac;ar o quadro seguinte,
que exprime a distribuic;áo dos individuos, de ambos os sexos,
por Clá, Metade e localidade.
CLAS*
KIE

Soúvo
t.oí
o
4 ' On(:a

c:i

.g

-

::!:

Manguari
el>

o Matri:monio

Talvez a técnica m.ais usada com o propósito de intensificar a solidariedade tribal seja a troca de mulheres, realizada entre os diversos grupos de descendencia que comp0em
uma sociedade segmentada como a dos Tukúna. A instituic;áo que norteia ou e.stabelece normas a esse interclmbio de
esposas é o matrimónio. Por seu intermédio criam-se, entre
os diversos segmentos, elos que se manifestam nos mecanis~
mos de reciprocidade; esses mecanismos, por sua vez, comec;am a operar grac;as a consciencia que os componentes de
um segmento possuem da proibic;áo de incesto. Este texto de
Lévi-Strauss é bastante elucidativo: "Como a exogamia, a
proibic;áo do incesto é uma regra de reciprocidade: pois eu
só renuncio a minha filha ou minha irmá com a condic;áo
de oue meu vizinho renuncie também; a violenta reac;áo da
comunidade diante do incesto é a reac;áo de uma comunidade
lesada; a troca pode náo ser - diferentemente da exogamia
- nem explícita, nem imediata; mas o fato de poder obter
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BELÉM

IGARAPt MARIUACU
Total

ou

m Arara

4.

IGARAPÉ

-

'8 MuhJn
Q>

:E

Japu
Golinho

TOTAL

Mase.

29
30
23

5
73
41

Fem.

Mase.

40
30

69

19

32

60

19

34

57

3
72

8

44

-- -201

Fem.

Total
parcial

224

Total

gerol

parcial
120

27

51
46

33

19

52

109

48
15

85

14

23
8
8

56

145

25
7
10

19

--

424

5

-

132

136

106

160

22
29

107

5

5

268

692

29

Tomando a "fraternidade" dos Kie possuidores de nomes
de plantas (ou insetos ou mamíferos) como Metade A, e a
"fraternidade" contrária, com denominac;óes de Aves, como
Metade B - para usar o mesmo esquema de Nimuendajú ve-se que ocorre um certo equilibrio populacional entre ambas: a Metade A com 335 pessoas e a B com 357. Deve-se res( •)

Nimuendajú percorreu todas as áreas do territórlo brasileiro
ocupadas pelos Tukúna e regtstrou 34 Clás, 15 da Metade A e
19 da Metade B. Desses, apenas os indicados no quadro acima
foram por miro encontrados em Belém e em Maria~u. Dos demais, entretanto, obtive referencias indicativas de sua distribul~áo regional.
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saltar, contudo, que a maior quantidade de Kie na Metade
B nao é relevante, urna vez que nao f oram consideradas separadamente as diferentes denomina<;óes dos Kie On<;a, da Metade A (no mínimo 3: naíne, txa~é, kéture), para o qual optei
por um termo mais geral, usado invariavelmente pelos próprios índios: Ai ( on~a) is. o quadro acima revela um grande
equilibrio demográfico, que permite sustentar o processo de
intercambio de mulheres.
A análise do recenseamento por mim realizado nessa
ocasiáo (1959) mostra que as unióes computadas tendero a
envolver indivíduos residentes numa mesma vizinhan<;a, de
forma a nos permitir julgar esse fenómeno como uma manifesta~áo da natureza clanica - i. é, de seu caráter de grupo
residencial - dos grupos de descendencia. Allás, Nimuendajú parece compreende-lo da mesma maneira: "Os habitantes das casas vizinhas sáo geralmente relacionados, de
certo modo, talvez representando hoje a antiga habitagáo
comunal. Eles compartilham das mesmas necessidades e do
mesmo modo distribuem qualquer sobra entre si, sempre na
mais intima sociabilidade" (Nimuendajú, 1952: 97, o grifo é
meu). Aceitando-se como verdadeira a hipótese de que em
tempos pretéritos o Kie Tukúna formava um grupo unilocal,
ve-se agora que a dispersao posterior ifoi acompanhada -,
portanto, compensada - pela constitui~áo de grupos (no
interior do Kie) que vieram a desempenhar as mesmas fun~oes realizadas por aquelas unidades residenciais. Com isso
ocorreu também o fortalecimento .natural das linhas de descendencia, como passarei a examinar.
Considerando somente a popula~áo do igarapé Belém,
verüica-se que em cada Kie é possível distinguir certas unidades unilineares, perfeitamente destacáveis em seu interior reveladoras de que entre o Clá e as fam.ílias elementares 'ou mesmo os grupos domésticos, existe urna unidade 50..
ciai até agora despercebida, e que merece ser considerada. A
esta unidade j á me referi na primeira parte do artigo e agora
passarei a indicá-la com a sigla GUDD (Grupos Unilieares
de Descendencia Demonstrável). Para facilitar, usarei os sobrenomes, em sua maioria portugueses, adotados como nomenclatura familial. Na Metade A encontramos as seguintes
subdivisoes: Kie Saúva, com 4 GUDD (os Barra, os Raimundo, os Louren~o e os Pui) ; Kie On~a, com 3 GUDD (os Curu-
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ba, os Santiago e os Pagáo); Kie Awaí, com 2 GUDD (os Alcatráo e os Jorge). Na Metade B consideraremos somente
dois Kie, o Mutum e o Arara, desde que os CHis Manguari,
Japu e Galinha está.o representados no igarapé Belém por
um número muito reduzido de indivíduos, o que nao nos permite distinguir a existencia de GUDD. Nesta Metade identificamos, entáo: o Kil: Arara, com 5 GUDD (os Esteváo, os
Salustiano, os Surucuiu, os Gabriel e os Belém); e o Kie Mutum, com 2 GUDD (os Gaspa r e os Marco).
Os GUDD náo podem ser confundidos com Grupos Domésticos, porque nao sáo grupos residenciais, embora tendam a ser localizados, ocupando áreas contfguas e formando
o que se poderia chamar de grupos vicinais. Antes de examinarmos mais pormenorizadamente a constituic;áo desses
grupos vicinais, vamos ilustrar essas considerac;oes com a
apresentac;áo de certas correlac;oes entre os GUDD e os Grupos Domésticos, na área do igarapé Belém. Dos 54 Grupos
Domésticos ou "casas" existentes, 27 pertencem a Metade A
e 27 a Metade B, revelando um notável equilíbrio. Os GUDD
acima referidos acham-se distribuídos pelas Metades em 16
"casas" na Metade A, e em 20 "casas" na Metade B, conforme a relac;ao abaixo:
Curuba (4 casas), Alcatrao (4), Pui (2), Barra (2), Jorge (2) e Pagao (2) ;
Metade B - ~teváo (6 casas), Surucuiu (4), Marco (4),
Salustino (4), Gaspar (2). Os demais GUDD ocupam,
cada um, apenas uma "casa".
Metade A -

Os grupos vicinais surgem coma associac;áo de dois ou

tres GUDD pertencentes a Clás diversos de tal forma que
sempre sejam vizinhos determinados Kie de Metades apostas. Isso faz com que o matrimOnio tenda a acorrer duplamente, e náo raro, triplamente, entre dois únicos GUDD.
Observamos inúmeras situa~óes destas, em que, por exemplo, um individuo da família Surucuiu, do Kie Arara (Metade B) se alia a família Alcatráo, do Kie Awai (Metade A)
através do casamento de seus filhos, ou sobrinhos de outro
GUDD: a sua familia alia-se um terceiro GUDD, do mesmo
Kie Awaf através de urna uniáo com urna sobrinha paralela.
ve-se, entáo, ocupando urna mesma área de vizinhanc;as tres
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GUDD, sem que isso implique a necessidade de essas unidades
sociais terem de exigir o cumprimento da patrilocalidade tra·
dicional, uma vez que a proximidade existente entre as residencias mantém sempre os filhos do sexo masculino ligados a
seus pais. Também as filhas, devido a essa condi~áo, mantem-se sob o controle de suas maes, fato esse que levou Nimuendajú a acreditar numa tendencia para a residencia matrilocal. Assim diz ele: "Se os Tukúna estao certos ao dizerem
que antigamente as malocas eram nabitadas por familias de
um único Cla, a residencia deve ser, entáo, patrilocal. Atualmente nao há regra fixa, mas há uma tendencia estabelecida
pelos pais para nao deixar urna filha fora da vista e livre de
controle, mesmo depois de seu casamento" (Nimuendajú,
1952 :96).
Nao creio que Nimuendajú tives.se alguma dúvida de
que os Clis Tukúna náo tivessem sido - ainda que ero tem
pos pretéritos - unilocais; como nada indica que pudessem
ser matrilocais (o que envolveria um mecanismo de dupla
descendencia, como se pode verificar pela análise dos dados
disponfveis), eles só poderiam ser patrilocais6 • O exame minucioso do reconhecimento realiza.do demonstra que atualmente existe um relativo equilibrio entre matrimf>nios viri·
locais e uxorilocais, coro ligeira inclina~ao para os primeiros:
58,53 % de unióes virilocais (Belém, 59,09 % ; Mariua~u,
57,89 %) contra 41,47 % de uxorilocais (Belém 40,91 %; Mariua~u, 42,11 %) . E quando se trata de neolocalidade, esta
ocorre em regra sempre próxima a casa dos pais de um dos
cónjuges, i. é, numa mesma área vicinal. Fica patente, a luz
dessas considera~óes, que a desagrega~áo da grande residencia clA.nica resultaria numa perda considerável de controle
da família de orienta~áo sobre os seus membros masculinos
e .femininos, se a sociedade Tukúna nao procurasse compensá-lo (como de fato o fez) com o fortalecimento de grupos
unilineares de descendencia "demonstrável", com possibilidades de virem a se institucionalizar amanhá, como autenticas "linhagens", e, como complemento, ainda veio estabelecer esses GUDD em áreas contiguas, assegurando, sobretudo, o controle sobre as filhas e filhos, genros e noras. Verifica-se, assim, que pela descendencia "demonstrável" ficavam fortalecidos os mecanismos de descend·encia unilinear
4
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claruca, postos a prova como enfraquecimento do Kie como
um grupo corporativo; e pela contigüidade espacial assegurava-se a proximidade perdida pela transfonna~io do Kie
num grupo nao-localizado e nao-residencial.
5.

A

Institui~áo

do Parentesco

Conhecidas as unidades sociais ou grupos que ocupam
um lugar estratégico na ordem social Tukúna, poderemos
agora continuar a examinar a institui~ao do matrimónio
como instrumento adequado para o estabelecimento de elos
de parentesco entre os diversos grupos unilineares em questao, instituindo uma alian~a ou contrato entre grupos de
consangüinidade diferente (real ou fictícia).
Segundo Leslie White (Leslie White, 1939: 566) , as sociedades segmentadas ero Clis podem ser classificadas em
um dos seguintes tipos de nomenclatura de parentesco: (i)
"Dakota-Iroqués", em que o Irmio da m.áe é chamado "Tio"
e seus filhos "Primos", e em que a irmá do Pai é chamada
"tia" e seus ,filhos "Primos"; (ii) "Crow", em que· o Irmao
da mae é um "Tio" e seus filhos "Filho" e ''filha", e a irma
do Pai é uma "tia" e seus filhos "Pai" e "tia"; (iii) "Omaha",
em que o Irmáo da mae é "Tio" e seus filhos "Tios" e "mies"
sendo que a irmá do Pai é "tia", e seus filhos "Filhos da ir-'
má" e "filhas". O primeiro tipo está associado a Clás patrilineares (Dakota) e matrilineares ("!roques"), enquanto os
dois últimos se associam, respectivamente, a Clás matrilineares e patrilineares. Nestes últimos nao se reconhece, como é
óbvio, o princfpio de gera~ao, o que náo acontece com o primeiro tipo, onde ele é rigorosamente observado.
Os Tukúna podem ser classificados como pertencentes
a primeira categoria, específicamente ao tipo "Dakota" como
podemos verificar pelo diagrama abaixo7 :
'
1. dz'aunati - P
2. dz'auwa: - m
3. dz'auna: pi - IP
4. dz'auna:pima? - im
5. dz'autiki - iP/ mP
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6.

dz'arituti - Im

7.

O?i- PP/ Pm

8.
9.

No?a: - mm
dz'auwa: na: ?a: -

10.

dz'auwa: dz'a? -

11 .

dz'auta?a -

se verüicando o casamento de Ego conforme dados colhidos
nos igarapés Belém e Mariuagu. Seria mera conjetura a afirmagao de que tai.s matrimonios correspondem a um padráo
qualquer de uniao "preferencial"8• O ensinamento aqui é de
caráter
simplesmente residual, mas
nem ·por isso pouco
sig.
, .
..
,
ruficativo; quer dizer que as umcas un1oes consangwn<:8:8
permitidas sao aquelas que envolvem parentes classif1cados pela nomenclatura Tukúna como dz'auta?a, numa demonstragao iniludível de que o sistema social global continua de acordo com a estrutura tradicional, onde o casamento entre primos cruzados patrie matrilaterais é permitido.

I/ FIP/ Fim
i/ fIP / fim

Fim/ FiP/ fiPJflm/ ji/ FI

/ FfIP / IJIP/ FFiP/fFiP /ffip

FfiP/ Ffim/ffim(FFim/fFirn/Ffim
12.

/ f.flm/ FF/ fF / Ff/ff (*)
dz'amagi - FI/ fI/ FFIP/ fFIP / FFim/ fFim

13.

dz'auna:? - F

14.

dz'au-aki - f

1 /l =Os

5

11 11

3

11

u 12 12

6.

1/l =Oa "

l

--

11 11 12 12 13 14

2

n

1112 12

4

6

n nu n n n

...

~-----------------11------------------

:t;i·º 11)
representam aqueles parentes femininos com os qua1s vem
As categorías de parentesco grüadas (cf. termo

( •)
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Possuem a mesma designa~áo todos os parentes consangüíneos
da segunda gera~áo descendente.

A Teoria dos Ciclos de Reciprocidade

Os estudos mais recentes relacionados com a teoria da
alian~a intergrupal e do matrimonio como troca de esposas
apontam "duas modalidades básicas de alianga prescrita:
simétrica, em que há troca direta entre grupos, e se caracteriza pelo matrónio prescrito com um primo cruzado bilateral;
e assimétrica, em que grupos sao aliados através da transferencia unilateral da mulher pelo matrimonio com o primo
matrilateral. Pensa-se também que existe um terceiro tipo
de sistema, ba.seado no matrimonio prescrito com o primo
cruzado patrilateral, que envolve um modo de troca descrita
como "alternada" ou "descontínua". (Needham, 1960: 274).
Os mecanismos que operam nesses sistemas vem sendo estudados, coro muito refinamento conceitual, por autores como Lévi-Strauss (1949), Homans e Schneider (1955) ,. Leach
(1951) e Needham (1960), entre outros. Se pusermos a énfase na solidariedade (ou alianga) entre grupos unilineares
distintos através do casamento entre seus membros, a idéia
central é a de que determinados tipos de sistemas de matrimonio sao mais "adequados" do que outros, em term0-s
estruturais. Teríamos, assim, simplificando, urna "boa.
estrutura" quando o ciclo de reciprocidade fosse "aberto" e a troca "generalizada" e "contínua"; os sistemas que
preenchem essas condigóes estruturais sao aqueles que envolvem o matrimonio prescrito coma filha do Irmáo da máe
(flm) . Urna estrutura "inadequada" seria aquela em que o
ciclo de reciprocidade f&se "fechado" e a troca de mulheres
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"restrita" e "descontínua·'; uma tal estrutura se caracterizaria pela prescri~áo do matrimonio coro a filha da irma do
Pai (fiP) . F&es dois sistemas sao do tipo assimétrico, urna
vez que cada um deles permite o matrimOnio somente com
uma prima cruzada: o primeiro, matrilateral, e o segundo,
patrilateral Quando se permite o matrimonio com ambas as
primas cruzadas, o sistema pode ser chamado de simétrico,
e a estrutura a ele correspondente é "restrita", "direta" e
"aberta".

o que se pode chamar, de acordo com Lévi-Strauss, "troca
generalizada", em que um indivíduo do grupo A casa com ll,
B casa com e ... No "sistema de ciclo curto", dá-se a "troca
restrita", de modo a que A casa com B e B casa com A, encerrando o ciclo.
Qual o interesse para este estudo sobre os Tukúna de
estarmos recordando urna teoria tao complexa como a dos
"ciclos de reciprocidade", sobretudo quando o sistema Tukúna nao é do tipo as.simétrico ou unilateral, mas siro bilate-

1Flg.

n

Flg. III

A teoria dos "ciclos de reciprocidade" desenvolvida por
Lévi-Strauss - a qual remeto o leitor (Lévi-Strauss, 1949:
o. c. cap. 27) - deve ser considerada do ponto de vista puramente formal, de modo que o diagrama da fig. 4 (que envolve o matrimónio com. o flm) apresenta urna "melhor estrutura" do que o da fig. 5 (matrimónio com a fiP) , "no sentido
de que aquela estrutura constitui o desenvolvimento, o mais
completo concebivel, do principio de cruza.mento, sobre o
qual repousa a própria n~ao de primo cruzado" (idem:
551) 9 • o primeiro tipo de matrimonio (coro a flm) implica
um "sistema de ciclo longo", enquanto o segundo um "sistema de ciclo curto", conforme se pode ver pelas figuras
4 e 5. O "sistema de ciclo longo" representa a realiza~áo mais
perfeita do principio de reciprocidade, na medida em que,
~nvolve::ido um maior número de grupos de descend~ncia
na troca dt esposes. u:rlfic& <' sistema social global. Ocorre
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FIG IV

Matrim&nlo co ma f11ha do Irmio da mie (ciclo longo).
<Lévt-Strauss, 1949: 562).

ral e simétrico? A expli~áo é a seguinte: aceita como verdadeira a teoria dos "ciclos", construida sobre a análise dos
matrimOnios consangüíneos matri e patrllaterais, deverá
também ser verdadeira qualquer outra teoria que lhe seja
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para doar outra mulher (geralmente filha) na gera~áo descendente. O esquema abaixo ilustra bem esse mecanismo:

Kie

=

X
&

Kie

--

Y

o

--f~~/A

=O

4=o

-

~=o

'

-

o

M/8

~=

-

E

FIG. V

Matrtm6nlo com a filha da irmá do Pal (ciclo curto>. (lbldem).

isomórfica, como tentarei demonstrar com a iformula~áo da
teoria dos ciclos de reciprocidade interclcinica.
7.

A Estrotura da

o

Alia~a

Interclanica

tipo de matrimónio mais freqüente entre os Tukúna
(de conformidade com o recenseamento de 1959) é aquele
que, relacionando dois Kie de Metades apostas, resulta na
aquisi~áo de uma mulher na ger~áo de Ego masculino
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'

-

o

FIG. VI

Atente-se para o fato de que o diagrama indica náo apenas a manuten~áo da divisáo ero Metades - o que seria
óbvio - mas, sobretudo, a permanencia dos mesmos Kie no
sistema de troca. Embora essa troca náo possa ser considerada em termos "prescritivos", pois é sempre ~ivel a inclusáo de mais um ou dois Kie (naturalmente respeitando69

se a lei do incesto, expressa na organiza~áo dual), ela náo
só pode mas deve ser considerada "preferencial", face a .sua
alta incidencia nas áreas por mim percorridas.
Essa distin~io entre troca preferencial e prescritiva parece-me ser essencial, se quisermos tratar da viabilidade empírica do sistema. Needham, no desenvolvimento que dá a
teoria dos "ciclos de reciprocidade", chega a conclusáo (juntamente com outros, como Homans e Schneider) de que "o
sistema assimétrico, patrilateral, jamais poderá existir se o
considera~os em termos prescritivos"1º. Ainda que náo se
trate aqui,,neste artigo sobre o Tukúna, de matrimonios consangüineos, o desenvolvimento ou redefini~áo da "teoria dos
ciclos" nio pode deixar de ser levado em conta. Parece estar
bastante claro, nesta altura, a evidente analogía existente
entre um sistema que envolve matrimonios consangüíneos e
interclanicos (assimétricos ou simétricos) e um sistema limitado unicamente a unióes interclAnicas (assimétricas ou
simétricas), sem envolver a prescri~áo ou sequer a preferencia, por unióes entre primos cruzados. As criticas a essa
teoria referem-se ao ponto onde ela nos induz a aceitar como
possível, teórica e praticamente, um sistema prescritivo patrilateral. As modernas análises demonstram a inviabilidade
deste sistema - como vimos - e indicam sua possibilidade
apenas em termos de unióes náo-prescritivas, ainda que preferenciais. Needham demonstra isso em vários grupos tribais, inclusive nos Xerente, tendo por base dados de Nimuendajú (Needham 1958: 212-213). Aceita a viabilidade do sistema patrilateral "preferencial" para unióes consangüíneas,
pode-se também aceitar esse sistema como um modelo adequado para exprimir as conseqüencias, na estrutura da sociedade Tultúna, das unioes interclA.nicas preferenciais, náoconsangüineas. É óbvio que a constru~áo de semelhante analogia visa a demonstrar que o modelo dos "ciclos de reciprocidade", ainda que descobertos em sistemas regulamentados
pelo matrimOnio prescritivo com primos cruzados, é isomórfico a um sistema hipotético, onde as alian~as se f~am entre
grupos unillneares de descendencia suposta (clis) e de modo
preferencial, nio prescritivo. Tal analogia tem o mérito de
nos revelar o mecanismo funcional-estrutural que preside o
processo de alian~a interclanica na sociedade Tukúna.
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8

Sum.ário e Conclusiio

Recapitulando, ternos o seguinte:
1. Que o sistema social Tukúna se caracteriza por possuir uma estrutura segmentada em grupos unilineares de
descendencia estipulada ou suposta, que sao os Kie (ou
Clis).
Essas unidades unilineares se acham reunidas em
Metades anónimas, dando a sociedade Tukúna uma organiza~ao dual. Enquanto os Kie sáo grupos institucionalizados,
as metades nao o sáo, o que as toma unidades sociais multo
menos operativas do que aqueles grupos clanicos.
2.

3.

o processo de mudan~a social ocorrido na sociedade

Tukúna alterou substancialmente a posi~ao dos Kie na es ·
trutura social inclusiva, transformando-os de unidade loca·
liza.da ou residencial em grupos sociais náo-localizados, ainda
que institucionalizados e corporativos para determinadas
fungoes sociais. Desse processo de mudan~a na ordem social,
está em emergencia uma nova unidade com algumas características de linhagem, mas para a qual optei pela designa~áo descritiva de Grupo Unilineal de Descendencia Demonstrável (GUDD). No futuro conto aprofundar a investi~áo
dessas unidades sociais emergentes, além de estabelecer sua
autenticidade enquanto grupo social (em evolu~áo para Linhagem), e seu verdadeiro lugar na estrutura da solidariedade tribal.
4. ~es grupos sociais - ocia, a Metade e o GUDD t em seu comportamento regulamentado por duas institui~oes básicas na estrutura social global: sáo elas o matrimOnio e o parentesco. Essas unidades, por seu caráter normativo, asseguram, em última instancia, a coesao tribal, afetada, é verdade, pela natureza peculiar da alian~a interclanica.
Em outras palavras, o exame minucioso dos dados e a análise sistemática conduzida a luz da teoria dos "ciclos de reciprocidade" demonstram a operatividade de determinados
mecanismos de intercAmbio de mulheres (esposas)- entre os
grupos sociais envolvidos; a tela de rela~óes quase-contra1
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tuais formada por esse intercambio leva o pesqulsador a r~
conhecer que tais relac;óes se acham devidamente estruturadas de maneira, se náo a impedir, pelo menos a dificultar o
estabelecimento de elos de solidariedade que envolvam a
popu~o Tukúna em seu conjunto. Digo dificultar e náo
impedir, uma vez que o sistema de alianc;as entre os diversos
Kie implica unicamente unióes preferenciais, e nunca prescritivas. Todavia, mesmo que essas alianc;as matrimoniais
sejam consideradas apenas em termos preferenciais, nada
impede reconhecer que isso acarreta sérias l'Qnseqüencias
para a solidariedade tribal. Isso decorre do fato de as alianc;as intercl.Anicas tenderem a unir dois (no máximo tres)
Kie, jamais criando urna rede de relac;óes que abranja todos
os Kie praticamente auto-suficientes (enquanto pares de
Metades Opostas) no que se refere a troca de mulheres e,
conseqüentemente, a alianc;a interclanica.
5. Quero crer que a explanac;áo aqui levada a efeito
serviu para demonstrar as possibilldades da análise
estrutural orientada para a descoberta de mecanismos
sócio-culturais relacionados com o fenómeno da solidariedade social. Da análise desses mecanismos e de suas fun~oes,
procurou-se chegar a estrutura da solidariedade grupal de
um tipo determinado de sistema social aqui representado
pela sociedade Tukúna. Mesmo que a demonstrac;áo nao tenha sido amplamente satisfatória, tenho a esperanc;a de haver conseguido formular o problema de que, nessa sociedade,
a estrutura da solidariedade social se manifesta em termos
de uro sistema de allanc;a entre os Kie (ou Clás) tendente a
atomizar o sistema social global pela emergencia de conjuntos discretos de Grupos de Descendencia11• O completo fracionamento da sociedade Tukúna em conjuntos auto-suficientes para a troca de mulheres - como já foi dito - só
náo é alcanc;ado devido a ac;áo de mecanismos náo-prescritivos de alianc;a. Mas, por outro lado, deve-se reconhece~ que
os mecanismos preferenciais de troca, postos em relevo, sáo
suficientemente poderosos para dificultar, ou mesmo impedir, a criac;áo de uma teia de vínculos destinada a estruturar a solidariedade social, de forma a incluir toda a tribo, e
náo apenas determinadas constelac;0es de Grupos Clanico.s, a
caminho de se isolarem urnas das ontras.
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NOTAS
Cf. Nadel, o. c., cap. VII.
"O próprto Nadel dá uma excelente demonstra~áo da importancia dos nomes em seu trabalho sobre o estado Nupe. Entretanto,
exceto "em agregados humanos muito amplos", ele náo considerou a existencia de um nome como "essencial" para tomar um
grupo realizado, isto é, para nos permitir atribuir ao agregado
humano em questáo a consciencia de unldade requerida"
CGoody, 1961: 8).
3 Afirma Ntmuendajú (1952: 60) ser a Metade multo mats- importante do que o Clá. Em mlnha opiniáo, o problema está mal
formulado. Nio se trata de discutir a maior ou menor "lmportA.ncia" de uma unldade social, desde que para o funcionamento
de um dado sistema social todas as suas unidades ocupam um
lugar determinado na estrutura social e desempenham fun~óes
igualmente "importantes" na organiza~áo da vida associativa.
Se Nimuendajú tlvesse mostrado o papel da Metade num plano
hlatórlco e evolutivo, em que a a~áo dessa unidade tivesse um
peso especifico, de caráter impositivo, no processo de mudan~as
da soctedade global, entáo - e só assim - urna tal formula~áo
terta sentido.
4 "Classen deve ser considerada aqui como um conceito lógico,
nada tendo a ver com sua conota~áo sociológica.
es Nas cademetas de campo, 60<7o dos Clás relacionados com On<;a
foram registrados com suas denominac;óes específicas em Tukúna; os {-0% restantes só foram anotados sob a designa~áo
mats ampla "Al". Por esse motivo tive que me limitar a usar
um termo mais difuso, mas nao menos verdadelro, e que em
nada prejudica os propósitos analíticos deste artigo.
s "A mudan~a para residencia neolocal de qualquer forma de residencia untlocal - matrilocal, patrllocal ou avunculocal - tem
um efeito desagregador sobre a existencia de grupos unilineares.
Os Clás sáo especialmente susceptívels. Mesmo se a residencia
neolocal ocorre unicamente numa mlnoria significativa de casos,
sem suplantar realmente o prevaleclmento da regra unilocal, os
Clás tendem rapidamente a desaparecer, deixando atrás de si
apenas llnhagens náo-localizadas e sibs.'' <Murdock, 1949: 208).
Veremos adiante, no texto, como o sistema de Clas Tukúna <Kie)
parece caminhar para sua transforma~áo num sistema de llnhagens (localizadas ou náo) ou de sibs.
T Os termos de parentesco obedecem ao sistema de transcrl~áo
fonética proposto por J. Mattoso Camara Jr. em Manual de
Transcrtc;áo Fonética, Manuais do Museu Nacional, sérle A, n .0 2,
1957.
e Os termos "preferencial", "prescritlvo" e "permissível" devem ser
tomados em seu sentido técnico, expressivos de rela~óes perfeitamente definidas e diversas.
1 Enquanto o matrimonio com a flm implica sempre na alian~a
de mats de dois Clás e assegura com isso as relac;óes entre todos
1

2
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os grupos num circulo do qual nenhum fica ausente, o matrimonio com a f i P, limitando apenas a allanc;a entre dois grupos nao
cria condic;óes para o aparecimento de uma solldariedade que
envolva a sociedade global. Afima Needham que "embora o matrimonio da fiP náo assegure urna solldariedade organica efetiva da sociedade total, tem um valor peculiar; por serem suas
ambic;óes multo limitadas, é uma operac;áo mais segura. Isto é,
um homem dá sua irmá em matrimonio e recebe a filha dela
de volta para seu filho, completando assim o ciclo curto de
troca que consiste de apenas duas alianc;as. Assim, para o grupo
familia!, sustenta Lévi-Strauss, há mals seguranc;a neste arranjo
do que no matrimonio da /lm, onde se dá urna mulher a um
grupo sem que este possa j amais reivindicar outra de volta. A
extensáo do ciclo de reciprocidade, formula Lévi-Strauss, está
na razáo inversa da seguranc;a que ele permite" (Needham,
1958: 204).
io

H

"Concluo assim que nao há tipo "descontinuo" de sistema de
troca. Um sistema de matrimonio prescritivo de alianc;as afins
·entre grupos de descendencia linear, baseado no matrimonio de
primo cruzado patrilateral exclusivo náo pode existir." (Needham, 1958: 211 ; o grifo é meu>.
Num trabalho anterior, voltado para o tema da solldariedade
social, cheguet. a conclusóes até certo ponto semelhantes, a propósito dos Terena, mostrando que "a antiga trama de relac;óes
intercomunitárias, de comércio de bens e de troca de mulheres
desapareceu completamente, enfraquecendo-se a solidariedade
tribal a ponto de as comunidades formarem, elas mesmas, unidades discretas e alheias ao destino das demais" (1959: 45). Em
ambas as sociedades, Terena e Tukúna, mecanismos diferentes ~
mas relacionados com o matrimonio tribal, puderam ser encontrados em conexáo funcional com o maior ou menor isolamento
das unidades sociais (Grupos LOcais Terena e Clás Tukúna) envolvidos no intercambio de esposas.
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CAPíTULO 4

O DUALISMO TER!NA
A ocorrencia de estruturas dualistas nas culturas ditas
primitivas nao pode ser atribuída ao acaso, se entendermos
por isso urna completa ausencia de determinismo estrutural.
A afirmagao de Hertz, segundo a qual o "Dualismo, que é
a essencia do pensamento primitivo, domina a organizac;ao
social primitiva" (Robert Hertz, 1960:95), parece encontrar
fundamento empírico gragas ao grande número de grupos
indígenas nos quais se distinguem estruturas duais. LéviSt~a~ss já havia ~ot~do isso quando escreveu que "a distribu1gao d!ls organ1zac;oes dualistas apresenta, com efeito, caracter~st1c~s que se fazem sobressair dentre todas as outras:
elas nao sao aparentes em todos os povos mas sao encontradic;as em todas as partes do mundo, ge;almente associadas
aos níveis mais primitivos de cultura. Esta distinc;ao - assin.ala ainda o Autor - sugere antes urna característica funcional própria das culturas arcaicas do que urna origem
única" (Lévi-Strauss, 1949: 88). Essa "necessidade" funcional
est1:1tural .realiza-se em diferentes modalidades de organiza~ao dualista, algumas das quais extremamente raras como
a que passarei a examinar.
'
Trata-se do sistema de metades inerentes a estrutura
social dos Terena, grupo Aruák do sul de Mato Grosso e procedente do Chaco paraguaio, onde habitava até meados do
século XVIII. Dividida nas metades "xumonó" e "sukirikionó", a sociedade Terena organizava-se, simultaneamente, e1n
N. -

Publicado na "Revista do Museu Paullsta", Nova Série
vol. XVI, 1965/ 66, pp. 255-262.
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camadas ou estratos (strata) estruturados num sentido hierárquico: os "naati", ou os "Capitáes" e suas parentelas; os
''wahere-txané", ou a gente comum, livre; e os "kauti", ou
0-s individuos de diferente procedencia étnica, integrados na
ordem tribal como cativos. Cada urna dessas metades e dessas camadas se constituía, a rigor, no que Lévi-Strauss chamou de "classe matrimonial", exprimindo com isso a possibilidade aberta ao matrimonio (Lévi-Strauss, 1949:92). Ora,
essa idéia de "classe matrimonial'', pelo menos em relac;ao
as metades, parece ser contraditória com a noc;áo corrente
de metade ou de cla que, segundo o próprio Lévi-Strauss,
tem um caráter exogamico e comporta urna definic;áo puramente negativa, ao contrário da de "classe" que "permite
urna determinac;ao positiva nas modalidades de troca"
( ibidem) . Como ajustar o caso Terena a teoria que con.sidera
a metade como a institucionalizac;áo da traca, mediante o
conhecido mecanismo da reciprocidade de que nos fala
Mauss em seu"Essai sur le Don? A prime.i ra vista a noc;áo de
metade endogamica se choca com as possibilidades de troca
intrin.secas ao sistema dual. Contudo um estudo mais detid~
mostrará que a reciprocidade náo se esgota na organizac;ao
matrimonial, i.é., ela nao se reduz ao intercambio de mulheres. O exame das relac;oes entre as metades "xumonó" e "sukirikionó" indica que a reciprocidade ou a interdependencia
pode ter lugar no plano cerimonial: se as metades nao trocam mullieres, trocam servic;os rituais.
Urna considerac;ao preliminar da mitologia revelará a
contraparte ideológica do dualismo Terena, especificamente
naquilo em que ele se relaciona com o sistema de metades.
Adotarei, como técnica analítica, um quadro comparativo
con.struído para permitir a identificac;áo das unidades mais
irredutiveis (e as mais essenciais) do mito, ou os "mitemas"
na conceituagao de Lévi-Strauss (1958, cap. XI) . Quatro
versoes de um mesmo mito estarao justapostas no quadro
comparativo e numeradas de 1 a 4, enquanto os mitemas,
contidos nas colunas, estará.o indicados pelas letra A, B, c,
D. nevemos as versees aos seguintes etnólogos: Baldus, a
primeira (l=Baldus, 1950:218); Oberg, a segunda (2=
Oberg, 1949: 42) ; Altenfelder, a terceira (3=Altenfelder
Silva, 1949: 349) e a quarta (4=ibidem).
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O mito conta que Yurikoyuvakai - o herói civilizador
era um só (mitema A), mas, por infligir certas regras
(mitema B) , é punido coro o seu seccionamento (mitema C) ,
o que re.sulta no surgimento de gemeos ou de duplos (mitema D), como que fixando a duplicidade do herói. Essa duplicidade fica bem evidente se acrescentannos a análise mais
dois mitos, ou duas outras versóes de um mesmo mito: uma
colhida por mim (5=Cardoso de Oliveira, 1959:36), outra
por Baldus (6=Baldus, 1937: 272).
Yurikoyuvakai tinha um irmio
Taipuyuké, um p:>uco inferior a
ele; um dia come~aram a cortar nuvem para matar todos
porque Dio queriam que Dós
vtvéssemos. Mas quanto mals
cortavam, mas a nuvem crescla. Entio os dols largaram de
cortar, porque se cansaram. E
cada um tomou seu camlnho.
8 - Havta também o Pitan:>é. ir.ste
era como os Moolé, mas andava
sempre sozinho, e havta um

5-

o

\lDloo Pltanoé. Ele estava cortando nuvens com um machado, porque quena derrubá-las.
Os Moolé chegaram e trocaram
com ele o Jnhámoyá pelo mamachado bom de Pitanoé que,
entio, bateu com o Ihámoyá
nas nuvens. Ihámoyá era tá~
mole que se tornava menor a
cada golpe, tornando, ao mesmo
tempo, mator a nuvem. Se os
Coolé náo tivessem trocado o
Ihámoyá peb machado bom de
Pitanoé, as nuvens teriam caido na terra por causa de Pitanoé.

As quatro primeiras versóe.s falam do aparecimento dos

gemeos, sendo que a primeira e a terceira indicam que as
rela~oes entre ambos tendero a urna sensível assimetria,
como que sugerindo urna ligeira supremacia de um sobre
outro. Efetivamente, se tomannos as versoe.s (1) e (3), ao
nível da coluna D, verificaremos que o corte do herói, feíto
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na .linha da cintura, representou a separa~ao de duas partes
do corpo, qualitativamente diversas ero termos de valor. A
versao D3 confirma tal valora~áo quando diz que "o prim.ei·
ro (gemeo) era quem mandava", e que este primeiro era
Yurikoyuvakai. As duas últimas versoes, (5) e (6), vem
caracterizar a personalidade do "segundo" gemeo como um
ser malicioso e astuto, ora ameagando a integridade física
dos Terena como corte e derrubada das nuvens ou coma cria·
~ao dos mosquitos·pólvora, ora contribuindo para a sobrevi·
vencía da tribo com a doa~ao de sementes de alfarroba, le·
guminosa importante para a dieta indígena. Quanto a correspondencia entre Taipuyuke e Pitanoé, gostaria de acrescentar que nas duas versoes a a~ao de cortar nuvens é praticada pelo irmao de Yurikoyuvakai ou por ambos, sendo que
em nenhum lugar da mitologia Terena consta que o herói
civilizador tives,se mais de um irmao e que este nao fosse
seu gemeo. A este argument.o lógico soma-se um argumento
etnográfico obtido pelo próprio Baldus, em 1947 numa viagem a aldeia Araribá, de indios Terena e Guaraní no Estado
de Sao Paulo. Na versao acima transcrita (6), colhida ero
1934 - pravavelmente na aldeia Moreira, próxima a pequena cidade de Miranda no Estado de Mato Grosso -. Pitanoé é apresentado como "único" e como alguém que "andava sempre sozinho"; mas urna explica~ao dada pelo informante de Araribá esclarece que Pitanoé "seria outro nome
de Orekajuvakai, significando a palavra pitanoé "escorpiáo"
(Baldus, 1950: 223). Finalmente, as características dos personagens sao as mesmas, o que nos permite fundi-los numa
única entidade mítica, e interpretar as variagoes de nome
e das circunstancias que cercaram o episódio da tentativa de
derrubada das nuvens (pois o episódio é um só) como dife·
rentes formas de contar um único mito. Na versao por mini
obtida (5) os dois irmaos lan~am-se, juntos, a tarefa catastrófica. Na colhida por Baldus (6) apenas um deles, Pitanoé (ou Taipuyulre), a ela se propóe. A ambigüidade fica
mais evidente quando verificamos que duas das versóes, a
(4) e a (5), tem um mesmo seguimento que se relaciona
coro a descoberta do fogo, a inven~ao da linguagem e a cria~á.o de bichos e de plantas, eventos esses atribuidos direta ou
indiretamente a Yurikoyuvakai, que ora é um dos gemeos,
ora representa ambos. Este papel de herói civilizador descri..
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to em partes do mito nao transcritas nesta comunica~ao é cumprido apesar da duplicidade de Yurikoyuvakai; tal duplicidade, entretanto, nao deve ser entendida senáo como a
expressao mítica de um herói que, sobre ser conspícuo e criador, e também malicioso e astucioso, qualidades, aliás, bas·
tante admiradas na cultura 'ferena. Essas últimas qualidades "humanizam" o herói (tra~o comum no pensamento mí·
tico), dando a sua figura a necessária consistencia sem a
qual o mito nao exerce sua fungao paradigmática.
As características dos gemeos míticos sao incorporadas
pelas metades "sukirikionó" e "xumonó" e atualizadas no
comportamento cerimonial de seus membros. Esse cerimonial, chamado "Oheokoti", é constituido por um conjunto de
práticas religiosas e profanas, e é realizado na época em que
a constela~ao das 7 estrelas, as Pléiades, alcan~am sua altura máxima no céu. É dedicado ao culto aos mortos (aos seu.s
espíritos ou "hoipihapati") e a práticas propiciatórias de
boas colheitas; a origem telúrica dos Terena - conforme
está relatada em vários mitos (Baldus, 1937: 194-195; 1950:
219) -, a par de sua existencia de povo agricultor, torna
extremamente íntima a rela~ao entre os "hoipihapati" e o
cultivo da terra, dando perfeita unidade aos rituais do
"Oheokati. Estes sao iniciados por práticas xamanistas efetivadas pelo "koixomuneti" ou o médico-feiticeiro, que evoca os espíritos e realiza curas. A esses rituais mágico-religiosos segue-se urna coleta cerimonial de alimentos dirigida pelo
"Yanakalu", um Terena "xumonó", t.odo paramentado e
mascarado; ac.ompanhado por um cortejo vai de maloca a
maloca apontando coro um bastao o que deseja para o ban·
quete. Ninguém lhe pode negar nada. Organiza-se o repasto
coletivo, ao fim do qual passam os membros da metade
"xumonó", a provocar os da metade oposta. A essas provoca~é5es, entre a.s quais se contam as mais agressivas brincadei·
ras, os "sukirikionó" devem resistir passivamente, numa demonstra~ao de superioridade e tolerancia, só igualada com a
proverbial compreensao de "Yurikoyuvakai" diante do comportamento matreiro de "Taipuyuke". Após algum tempo
surge a oportunidade de reagao, devidamente regulamentada
pelo "mootó", denomina~áo tribal dada a um verdadeiro pugilato: em filas, os "sukirikionó, de um lado, e os "xumonó",
de outro, passam a lutar uns contra outros, trocando socos

81

urna metade com a outra; nesse jogo entram inclusive mulheres e crian~, circunscrevendo-se as lutas nos respectivos grupos de idade e de sexo.
Afora essas diferen~as no comportamento cerimonial
das metades - que sumariamente descrevi -, náo se verificam outras que permitam estabelecer urna hierarquia do
tipo observado na conduta dos "naati", "wahere-txané" e
"kauti". A superioridade que se possa atribuir aos "sukirikionó", ao se examinar o mito dos gemeos ou o ritualismo do
"oheokoti" por exemplo, nao tem sua correspondencia na
ordem social, onde suas rela~óes sáo absolutamente simétricas. Ainda que se reconhe~a que um "sistema de metades
pode expressar nao apenas mecanismos de reciprocidade,
mas também rela~óe.s de subordina~áo" (Lévi-Strauss, 1944:
267), tal nao se observa entre os Terena. A idéia geral que
os próprios Terena fazem dessa superioridade (quando alegam que os ''surikirikionó" sao melhores - fato que os próprios "xumonó" evitam discutir) náo fica expressa na organiza~ao social, onde as metades só funcionam como "classes
matrimoniais". Essa endogamia é consistente coro o destino
separado dos gemeos, explicitado no mito, que diz que "cada
um tomou o seu caminho" (versáo 5). A sentida mas irrealizada supremacia de uma metade sobre a outra deve ser entendida como um refiexo da vida cerimonial como o é também o estereótipo tribal sobre a natureza briguenta dos "xumonó". Briga, astúcia e malícia, de um lado, paz, seriedade
e paciencia, de outro lado, sao alguns dos atributos conferidos as metades e por meio dos quais assume a sociedade
TeJ:1ena o seu caráter dual. Como se ve, o dualismo corta a
sociedade em diferentes níveis - no mitológico, no cerimonial e no social - conferindo-lhe, nao obstante, a mesma e
indiscutfvel unidade inerente ao herói civilizador, ainda que
cortado em dois.
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CAPíTULO 5

TOTEMISMO TUKONA?
O problema do totemismo nao tem sido formulado no

Brasil de maneira precisa, nem em trabalhos descritivos,
nem em estudos de tipo teórico. Pode-se dizer que ele jamais
estimulou a refiexao etnológica entre nós, como também sua
idéia náo chegou a guiar a imagina~áo de pesquisadores em
suas investig~óes empíricas. Herbert Baldus, em sua Bibli.ograjia Crítica da Etnología Brasileira, aponta apenas
dois autores, J. Haekel (1939) e R. Schuller (1923-24), como
tendo tratado do totemismo, sem, no entanto, se valerem de
dados de observa~ao direta. Deixa de indicar, porém, certos
trabalhos como o de Colbacchini & Albisetti (1942) sobre os
Boróro, ou de Alviano (1943) sobre os Tukúna, nos quais o
conceito de totem é utilizado para catalogar fenómenos de
caráter mítico-religioso que seu Autores acreditavam observar. Assim procedendo, revela Baldus um certo cuidado
quanto ao descontrolado uso da idéia de totem, sempre pronta a emergir em qualquer contexto em que se pressentisse o
culto de animais e plantas. A tradicional controvérsia sobre
o tema do totemismo, de que ternos mostra no verbete que o
próprio Baldus a ele dedica em seu Dicionárrio de Etnologia
e Sociologia (1939:222-24), deve ser responsável pelo seu silencio sobre as tentativas de etnógrafos, como os mencionaN. - Este artigo fol publicado pela primeira vez em "Beltriige
zur Volkerlrunde Südamerikas", in Volkerkundliche Abhandlungen
- Band 1, Hannover, 1964, e republlcado na "Revista do Instituto
de Ciencias Sociais" <vol 2, n.º 1), 1965; com pequenas mocllfica~óes
no texto original, fol incluido no llvro "Mito e Linguagem Social
<Tempo Brasileiro, 1970) e aqui reproduzldo com poucas altera~óes.
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dos. Essa reserva de Herbert Baldus é, por sisó, sintomática
da imprecisao conceitual que se estabeleceu em .torno do totemismo, a recomendar ao etnólogo a maior cautela.
A necessidade de se estabelecer um "clima de entendimento" entre os especialistas, que há vinte e cinco anos vinham debatendo a questao do totemismo, resultou num livro
como o de Van Gennep, L'Etat Actuel du ProbUme Totemique, hoje um clássico na literatura antropológica. Náo obstante, quarenta anos haveriam de transcorrer para a formula~ao do problema sofrer uma completa transforma~áo, prenunciando, a bem dizer, urna revolu~ao nao só em sua coloca~áo como ainda no estudo do "pensamento primitivo" e
da "lógica primeira" a ele subjacente. Refiro-me a dois livros de Claude Lévi-Strauss, Le To"bémisme Aujourd'hui e
La Pensée Sauvage, ambos publicados em 1962. No primeiro
Lévi-Strauss submete o problema do totemismo a urna decoupage, a um verdadeiro "exorcismo", purificando-o de seus
aspectos ilusórios - ou da illusion totémique --, expondo e
criticando as principais teorias construídas em mais de meio
século de indaga~áo científica e filosófica. No segundo livro,
ao qual o primeiro serve de introdu~áo, expóe sua teoria,
baseada na conce~áo de que o "pretendido totemismo nao
é mais do que um caso particular do problema geral de classifica~0es e um exemplo, entre outros, do papel freqüente~
mente atribuido aos termos específicos, para elaborar urna
classifica~ao social". (Cf. Lévi-Strau~, 1962 (b) :83). A no~ao de analogia ou de relagáo '11'tetaf6rtca vem substituir a
nogáo de identidade ou de relagáo genelil6gica e causal, até
entáo utilizada pelos autores antigos e modernos que vinham
procurando explicar um certo tipo de fenómeno que se con.vencionou chamar de totémico. A. explanagáo que farei a
seguir, a respeito dos Tukúna, vem corroborar a teoria de
Lévi-Strauss, em seus aspectos essenciais, além de suscitar
algumas questóes específicas, concementes ao que podemos
chamar de "cálculo social'' - ou "o que resta" do totemismo.
A estrutura Tukúna é de tipo dual, entendendo-se por
isso estar ela dividida em metades (moities), claramente
observáveis gra~as ao ,f ato de essa dicotomia se expressar em
termos naturais através do "dualismo" Plantas/~ves; ou
gra~as a projecao da Cultura na Natureza que se proce~
no universo tribal desses índios do alto rio Solimóes. Mas
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náo é uma divisao pura e simples, nem na ordem social, nem
na ordem natural. Quanto a ordem social, observa-se uma
pluralidade de entidades e de mecanismo sócio-culturais congruentemente integrados num sistema social bastante com·
plexo. Da unidade mais inclusiva, a tribo, passa-se pela me:tade, pelo cla, subclá até a família extensa, percorrendo-se,
assim, uma série de categorias cada vez menos inclusivas. De
acordo com esse sistema, cada indivíduo Tukúna pertence
simultanea e necessariamente a cada uma dessas categorías
sociai.s, uma vez que elas esta.o contidas umas nas outras.
Deve-se acentuar, todavia, uma peculiaridade: o lugar especial ocupado na série pela familia extensa, cujo atributo
principal é funcionar como grupo doméstico, atualmente
cada vez mais operante em conseqüencia da desorganiza~ao
dos grupos clanicos em face do contato interétnico. A conjun~áo lntercultural, por outro lado, concorreu para despertar outros mecanismos de mudan~a social. Num trabalho anterior (R Cardoso de Oliveira, 1961: 20-22) logrei surpreender
a emerg~ncia de outra unidade social, intermecllária entre o
grupo clA.nico e o grupo familiar. Assinalei-a com a sigla
GUDD, i. e., Grupo Unilinear de Descendencia Demonstrável, que parecia surgir na sociedade Tukúna, com características de llnhagem patrilinear, para contrabalan~ar o fracionamento dos clás, como grupos residenciais, corporados
ou de compromisso. Contudo, neste artigo, sua análise nao
será feita, ·porquanto implicaría em discorrer sobre problemas de mudan~a social e de dinAmica cultural que teriam
aqui um valor apenas informativo, náo afetando em nada
o nosso propósito: o de tratar o sistema social Tukúna como
u.m modelo, portanto sem exaurir todos os aspectos das rela~óes sociais emergentes no contexto tribal Há de se acres·
centar apenas que ~ Tukúna estao divididos em metades
exoglmicas, constituidas de clás patrilineares, dentro dos
quais se pode distinguir outras unidades que podem ser iden·
tificadas como subclás. Estas últimas somente puderam ser
registradas em razáo de se haver tomado como fulcro da
análise o "sistema totémico" Tukúna ou em outros termos a
justaposi~ao sistemática dos epónim~ cl!nicos num plano
de absoluta congruencia etno-Zógica. Neste particular, sao os
fenómenos de ideología tribal postos a servi~o do conhecimento da ordem social
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Considere-se, preliminarmente, a seguinte lista dos epónimos clanicos. Nela deve-se notar que as designa~óes em
língua Tukúna se referem aos subclas, guardando-se para os
clás (C(Omo categorias inclusivas) designa~óes regionais, em
portugues (neologismos, alguns); quanto as metades, sendo
elas anónimas, esta.o indicadas no quadro pelos termos
Plantas e Aves, indicativos das classes biológicas a que per·
tencem os epónimos.*
METADE AVE

METADE PLANTAS

CLAS

SUBCLAS

Auai

'a-ru: (auai grande)
'ts'everu: (auaí peque·
no)
e (jenipapo)
'ai ts'anari (jenipapo do
igapó)
Buriti

'tema (buriti)
ny'eni (n) tsi (buriti
fino)

Saúva
'vaira (a~ai)
'nai(n)yee (saúva)
teku: (saúva)

º~ªts'i'va

(seringarana)
'na?ni (n) (pau
mulato)
ts'e'e (acapu)
us'u: (n)a (carná)
'keture (maracajá)

CLAS

Arara

SUBCLAS

's'a'ra (canindé)
ño'i (vennelha)
moru: (maracaná)
vo'o (maracaná
grande)
'a ?ta (maracaná
pequeno)
Jt!utum

ñu ?ne (n) (mutum
cavalo)

ai'veru: (urumutum)
Ja'[JU

ba'r1 (japu)
kau:re (japihim)
Tuca no

'tau: (tucano)
Manguari

'ñau: (n)a (manguari)
dyav'iru: (j aburo)
tuyo:y'u (tuyuyu)
Galinha

o'ta (galinha)
Urubu Rei

'e?ts•a (urubu-rei)
Gaviáo Real

'da-vi (gaviao real)
• Na transcri~áo das palavras Tukúna, adotou-se o sistema foné·
tlco proposto por J. Mattoso Camara Jr. (1957). Sáo os seguintes
alguns dos valores dos símbolos adotados: e: vogal anterior náo87

/
A simples visualiza~áo ~o .quaa:o revela que as diver~as
designa~oes compóem um un1c? sistema, onde ~s rela~oes
entre as categorias podem ser r1gorosamente avalladas. Inerente a esse sistema, o mecanismo de nomina~áo parece desempenhar o papel principal na identifica~áo dos indivíduos
Tukúna. Tome-se, para exemplo, o seguinte nome: kvai'ta's'ini
(n)ki, que significa arara-batendo-asas-sentada ou, simplesmente, batendo-asas. Este nome, que se refere a uma das
qualidades do epónimo, especificamente da arara vermelha
(ño'"i) , faz parte do repertório de nomes próprios que cada
grupo cia.nico possui para seus membros. Gra~as a mera
enuncia~áo de seu nome próprio torna-se fácil identificar o
subclá, clá e metade a que pertence o indivíduo. Esse exemplo, tirado de Curt Nimuendajú (C. Nimuendajú, 1952: 59),
ao qual poderíamos juntar muitos outros obtidos pelo mesmo Autor, sugere que subjacente ao sistema clanico existe
uma estrutura formal. Teriamos, assim, um sistema de classes encadeadas (nome-qualidade-do-epónimo - > subcla - >
clá -> metade) que poderia ser traduzido numa linguagem formal, fundada na teoria de emboí.tement. des classes
(classes ajustadas, encaixadas ou complementares), tal como é conhecida na lógica das classes. Esse encadeamento,
por sua vez, constituí o substrato de toda uma sistemática
Tukúna, no sentido biológico do termo. É a no~áo altamente operacional de grupo ordenado e hierarquizado que vem
servir, em última análise, ao pensamento indígena. No exemplo acima, pode-se perceber perfeitamente as no~óes de genero (arara) de espécie (arara vermelha), manipuladas de
modo bastante seguro pelos Tukúna e em analogía como respectivo clá e subclá. Tomando-se ainda o clá Arara como
ih.r.st~ao, pode-se distinguir quatro outros subclás relacionados, metaforicamente, com quatro subespécies daquela
ave: além da arara vermelha (ño'i), ternos entáo a arara
canindé ('s'a'ra), o maracaná (moru:), o maracaná grande
(vo'o) e o maracaná pequeno ('a?ta). Verifica-se, assim,
arredondada média fechada; u: vogal posterior arredondada
alta fechada; i vogal posterior náo-arredondada alta; e vogal
posterior nao-arredondada médla; ñ consoante nasal velar; ts•consoante africada palatal surda; dz, consoante africada palatal sonora; (n) nasallza~áo; 'acento tonal na vogal seguinte;
um hífen se guindo-se a vogal assinala vogal longa.
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como urna sistemática zoológica codifica a ordem social
Tukúna funcionando como um sistema simbólico que vem
servir d~ quadro de referencia para os diversos grupos unilineares de descendencia suposta, i. e., náo-demonstrável
num diagrama de parentesco (Cf. R. Cardoso de Oliveira,
cap. 3 deste volume).
Mas, poder-se-ia perguntar: qual a consistencia lógica de
uma Sistemática Biológica que confunda, num único plano,
duas ordens diversas de seres vivos, plantas e bichos, como
parecem ter sido confundidas a seringarana (árvore) e a
on~a (onc;a pintada, Felis uncia) ou haver sido classificada
na metade Planta, insetos como a formiga? Em primeiro
lugar, há de se convir que a sistemática construida pelos
Tukúna expressa um conhecimento empírico e analítico
sobre uma realidade biológica também sistematizada por
especialistas em botanica e em zoología, apenas diferindo nos
critérios taxonómicos adotados. O que importa reter, contudo, é a grande coerencia demonstrada pelos Tukúna nas formas de agrupar e separar entidades zoológicas e bOtanicas,
usando congruentemente categorias equivalente as de genero e de espécie. Sublinhe-se, ainda, que nem mesmo a sistemática científica é um todo acabado, definitivamente ordenado,
mas algo que vem se refazendo na proporgáo em que novas
informa~oes e novos métodos vao sendo nela incorporados.
É perfeitamente plausfvel, pois, encontrar-se entre grupos
indígenas um tipo peculiar de ciencia - ou la science du
concret, como diz Lévi-Strauss (Cf. Lévi-Strauss, 1962 (b)
: 16-33). Em segundo lugar, deve-se considerar que os argumentos Tukúna, se bem que sejam sobrenaturais, nem por
isso deixam de ser lógicos. É o caso da identificaGáo da árvore seringarana e a on~a. Diz Nimuendajú que "A identificagáo de árvores com mamíferos é devida a conce~áo mística
dos Tukúna da queda da alma ( ... ) que certas árvores possuem. A alma deixa-a durante a noite sob forma do animal
com a aual a árvore é identificada, voltando ao nascer do
dia". (C-f. Nimuendajú, 1952:57) "O clá (on~a) é a seringarana" ou "a seringarana tem a alma da on~a pintada" sao
formas que os Tukúna tem de expressarem essa rel~áo,
como atesta Nimuendajú. Quanto a correla~áo entre o lnseto
formiga e a árvore, i. e., entre o inseto e a metade assim denominada, nem o Autor deste artigo, nem o etnólogo mencio-
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nado, conseguiram encontrar urna explica~ao sobrenatural;
apenas registraram a afirma~ao corrente entre os Tukúna
de que as formigas-saúva gostam de subir em árvores. Mas,
mesmo a.qui, há urna razao de caráter metonímico: segundo
Lévi-Strauss a associ~ao entre plantas e animais deve-se a
vários fatores "como sua aliment~ao, ou por contato, ou
pela comunidade de habitat". (Cf. Lévi-Strauss, 1962 (b) :84)
Essas considera~óes ajudam a compreender a amplitude e a
justeza da crft.i ca feita por Lévi-Strauss a Levy-Bruhl: segundo Levy-Bruhl haveria urna antinomia entre a "mentalidade lógica" e a "pré-lógica" caracterizada esta última
por mecanismos que operam no plano da afetividade. "Uma
vez de.sfeito este malentendido, nao deixa de ser menos verdadeiro que, ao contrário da opiniao de Levy-Bruhl~ este raciocinio procede pelos caminhos do entendimento, e nao
da afetividade, com a ajuda de distin~óes e de oposi~óes e
náo na confusao, e na participa~áo" (Cf. Lévi-Strauss, 1962
(b) :355).

Ainda coro referencia ao sistema clanico, impóe-se um
comentário que pretende ser elucidativo dos fundamentos
míticos do dualismo Tukúna. Refiro-me aqui ao papel de
dyo'i, o her6i cultural, como criador da orgniza~ao clanica
com o intuito - explicitado pelo mito - de classificar os
Tukúna em categorías sociais modeladoras da ordem tribal.
Um dos mitos colecionados por Nimuendajú relata que
dyo'i e 'e:pi, depois de apanharem grande número de pessoas (os Tukúna recém-criados), confundiram-nas sem distin~ao. "Mas 4yo'i separou-as, colocando as suas a leste e os
de 'e:pi a oeste. Entao ele ordenou que cozinhassem um jacururu e obrigou todo mundo a provar o caldo. E assim cada
um ficou sabendo a que clá pertencia e dyo'i ordenou aos
membros dos dois grupos que se casassem entre si". (Cf. Nimuendajú, 1952: 129-30). Como se ve o mit.o sublinha o mecanismo básico do sistema social Tukúna, qual seja a exogamia das metades, contrabalan~ada - como se verá adiante - por uma endogamia tribal.
A ordem "totémica'', a saber, os epónimos clA.nicos transformados em signos a codificarem a ordem social, vem constituir um plano de referencia extremamente eficaz na regulamenta~ao do comportamento indígena. Pelo simples enunciado de seu nome pr6prio, como no exemplo dado aciina,
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kvai'ta's'ini (n)-ki, o indivíduo classifica-se num grupo cia.-

nico determinado, o que o impede de contrair matrimónio
com indivíduos nao só do seu próprio cla, como ainda com
qualquer mulher de sua própria rnetade. Lévi-Strauss chama
isso exogamia "hipertotemica", referind~se, allás, aos mesmos Tukúna (Cf. Lévi-Strauss, 1962 (b): 141) . Em contrapartida, os indivíduos classificados na metade oposta, portanto
portadores de epónimos relacionados com plantas (viz, inseto ou on~a), passam a ser conjuges potenciais, em coerencia,
assim, coma exogamia das metades. Esse tipo de exogamia,
"hipertotemica", talvez seja responsável pelo anonimato das
metades, dispensando-as de serem designadas por um termo
específico, em língua Tukúna, ou, ainda, por um termo técnico qualquer que seria dado a ambas "metades", equivalente ao termo ki'a designativo do cla (Cf. R. Cardoso de Oliveira, cap. 3). Sao tao consistentes os mecanismos lógicos (emboitement des classes) inerentes ao raciocício que tomam
dispensável a identifica<;ao precisa e explícita da metade
através de uma denomina~ao qualquer. A codifica~ao da
ordem social por meio dos epónimos clAnicos constitui urna
linguagem ou um "cálculo social" de rara eficácia para a
determina~áo da conduta global e, e.specificamente, do comportamento matrimonial na sociedade inclusiva.
Alguns aspectos da conduta Tukúna devem ser sublinhados aqui a fim de nos auxiliar a compreensao do sentido
do "totemismo" Tukúna. O primeiro deles refere-se ao comportamento cerimonial. Durante os rituais genericamente
denominados "Festa da mo<;a nova" os participantes, devidamente paramentados com máscaras e vestimentas de líber
cuidam de interpretar a personalidade de seus epónimos. Ni~
muendajú menciona o depoiment.o de seu informante a pro¡>OOito do comportamento imitativo dos membros de um determinado clá relativamente a seu epónimo. "Nino (um informante) disse-me certa vez - escreve Nimuendajú - que
os membros do cla o'ta (galinha) podiam ser reconhecidos
de longe, pois quando andavam, costumavam acenar com a
cabe~a como as galinhas, mas como esse cla nao morava na
localidade, ele nao pode provar sua afirmativa com exemplos concretos" (Cf. Nimuendajú 1952:58). Conversando com
um dos meus informantes, o velho Moka, do cla Galinha, e
residente em Mariua~u, pude lhe dizer provocativamente
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que estranhava nao ve-lo andar como as galinhas, ao
que respondeu: "eu só ando assim nas brincadeiras". E como
é freqüente a designac;ao de "brincadeira" para as f estividades ou cerimoniais Tukúna - certamente como urna extensao dessa palavra portuguesa aplicada pelos regionais - ,
parece claro que é na situac;ao ritual que a identificac;ao do
individuo com seu epónimo ou "totem" tende a ser explicitada. Essa identificac;ao física nao tem caráter sistemático e
nem mesmo parece ter lugar num plano religioso; constitui,
certamente, paradigmas a que recorrem o.s indios num esforc;o de comunicac;ao e de explicac;ao. A justificagao de sua
pequena estatura que um Tukúna fez a Nimuendajú (ibidem), referindo-se ao fato de seu epónimo ser pequeno
('ºeveru: == auaí pequeno), é mais urna ilustrac;ao desse
procedimento metafórico e sintagmático. No dizer de LéviStrauss, esse procedimento - a que chama bricolage - tem
de característico "construir um sistema de paradigmas com
fragmentos de cadeias sintagmáticas". (Cf. Lévi-Strauss,
1962 (b): 198) .O plano natural - animal ou vegetal, como
no caso Tukúna - fica sobreposto ao plano cultural (humano e social) no exercício da "comunica~ao". Esta, como outras,
sao maneiras de "sinalizac;áo" de um indivíduo num sistema
global de referencia como parecem ser os sistemas ditos "totemicos".
O segundo aspecto, concernente a dissen.soes internas,
no seio da tribo, pode ser relacionado a teoria dos nomes
próprios, e vem revelar a flexibilidade do sistema Tukúna,
social e "totemico", no ajustamento da linguagem natural
simbólica, as mudanc;as sociais emergentes. Trata-se do se~
guinte episódio da história Tukúna: em tempos pretéritos os
clas ñu?ne(n) (mutum cavalo) e 'e?ne (periquito) lutaram
entre si, sendo o segundo derrotado pelo primeiro. Os sobreviventes foram recolhidos pelo cla vencedor e neles integrados. Em conseqüencia de sua derrota, os 'e?ne tiveram de
substituir seus nomes pelos de seus vencedores, consumando, por ~im dizer, e no plano simbólico, a total destruic;ao
do cla primitivo. O cumprimento dessa condic;ao, a saber, da
renominagao teve de ocorrer urna vez que seria absurdo, no
universo Tukúna, a existencia de indivi~uos chamados por
nomes (nome-qualidade-do-epónimo) que os antagonizariam
no clá compulsoriamente adotado. Mas, além d~sse argumento psicológico, soma-se o argume:rito formal: a preser92

vac;ao da consistencia do "cálculo social'', i. e., do sistema
de referencia, codificado pelos epónimos clanicos, que vem
servir, em última análise, a regulamentac;ao das relac;oes
sociais, intra-tribais. Constituiria um paradoxo alguém con·
tinuar a ser chamado por um nome denotativo da qualidade
de um epón¡mo de um cla já desintegrado e, ao me~mo tempo, estar assimilado a um outro cla simbolizado por um epónimo diferente. A esse segundo aspecto da conduta Tukúna,
podemos ligar um terceiro que merece um exame mais detido. Quero fazer particular menc;ao ao caráter de "identificac;ao tribal" que os epónimos conferem aos membros dos clas
aos quais servem de denominac;ao.
Lembro-me da veemencia com que um Tukúna procurava provar que urna pessoa nao pode ser Tukúna se nao per..;
tencer a uma "nac;ao" - expressao portuguesa equivalente
ao k'i'a Tukúna. .Assim sendo, quem nao pertencer a um cla,
portanto nao possuir um "totem", nao saberá como se conduzir: "Onde vai achar mulher?" - pergunta perplexo o
velho Ponciano, "Capitao" da comunidade de Mariua~u. Um
caso, já mencionado por mim noutra publicac;ao (R. Cardoso de Oliveira, 1960:93-94), revela toda a importancia do
sistema clanico e do sistema "totemico" de referencia na
estrutura social Tukúna. Em minha primeira viagem ao
alto Solimóes, ero 1959, registrei urna familia Tukúna, cujos
dados, referentes aos clás a que seus membros pertenciam
nao eram congruentes com a patrilinearidade clanica. O pai
de tres crian~as era uro mestic;o, filho de pai "civilizado",
mas, no entanto, seus filhos tinham sido apresentados pelo
avo (o sogro) como membros do cla Auaí. Aprofundando a
investiga~áo, procurei saber quais os motivos que teriam determinado essa decisao de escamotear as "regras do jogo
social", e quais os mecanismos inerentes a essa decisao. Sobre
os motivos, pude verificar que continuar sendo Tukúna (indio, portanto) para aquela família era fundamental pelo
fato de residir numa "reserva indígena'', entáo supervisionada pelo Servi~o de Prote~ao aos indios; a condigao de índios dos membros da familia constituiria urna garantia para
sua permanencia numa área reservada para os Tukúna pelo
Governo Federal. Naturalmente que esse fato me chamou a
atengáo, urna vez que nos igarapés - portanto em terras
pertencentes a seringalistas - os Tukúna re.sidentes nao
procuram integrar seus descendentes mesticos no gruno tribal; ao contráiio, naquelas áreas, a condi~áo de "civilizado"
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é muito mais favorável a sobrevivencia económica e social do
grupo (Cf. R. Card~ de Oliveira, 1960, passim). Quanto aos
mecanismos postos em opera~ao, verifiquei que o avo materno das crian~as - um velho Tukúna, membro do cla Manguari -, responsável pelo "escamoteamento da situa~ao",
fez com que seu genro, filho de Pai "civilizado" e máe Auaí,
adotasse o clá materno e ficasse em condi~óes de transmitilo aos seus filhos. Assim fazendo - e pelo que parece ritualmente, pois teria submetido o Pai e filhos, i. e., genro e netos,
ao cerimonial de nomina~ao -, conseguiu garantir um lugar para seus netos na sociedade Tukúna e legitimar, em
termos da cultura tribal, a uniao entre seu genro e sua
filha (esta, da metade Ave, aquele - agora - da metade
Planta).
Abstraindo a peculiaridade da situa~ao intercultural
responsável por sensiveis modifica~óes na ordem social podese concluir que a divisáo dual dos Tukúna, codificada pelo
sistema "totemico", é perfeitamente consistente com as
duas institui~óes básicas da sociedade tribal: o matrimOnio
e o parentesco. O matrimonio interétnico, do exemplo acima,
constituí por si só uma confirma~ao dessa consistencia, urna
vez que se tentou "corre~ao" de uma situa~ao anómala em termos da cultura tradicional - a fim de náo ferir as
institui~óes tribais. Pode-se deduzir, ainda, deste exemplo, o
caráter endogam.ico da sociedade Tukúna, ao impossibilitar,
formalmente, o matrimonio forado grupo tribal. A exogamia
de "metade", segundo a qual nao pode haver casamento
entre pessoas cujos clas possuam "totens" de urna mesma
classe (Ave ou Planta), e.stabelece, em contrapartida, a obrigatoriedade do matrimonio somente com individuos Tukúna,
inseridos em clás designados por epc)nimos da classe "contrária". lsso, aliás, é comum nas sociedades duais. Urna sociedade dividida somente em clás dá ao individuo a consciencia nítida de que jamais poderá obter esposa em seu
próprio grupo clanico, devendo, por conseguinte, buscá-la
em quaisquer outros grupos, menos no seu. "Mas desde que
o número de grupos fique reduzido a dois, tudo muda: as determina~óes negativas se transformam em determ.ina~óes
positivas; em lugar de se saber que náo se pode casar dentro
de um grupo, aprende-se aue se deve casar num outro." (Cf.
Lévi-Strauss, 1949:93; cf. Cap. 2 deste volume). Qualquer Tukúna, homem ou mulher, sabe assim que deverá obter conjuges semente entre aqueles que sejam chamados por nomes
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re~cionados

com epónimos da metade oposta, i. e., que nao
seJam seus 'mai(tn)e, a saber seus "irmáos", ou seus parentes
na língua Tukúna. E é aqui que o sistema de parente~co
vem completar a codificru;ao "totemica".
~sistema de parentesco Tukúna é do tipo Dakota, com
t~rmmologia de primos Iroqués: os primos cruzados sao distmguidos dos paralelos, nao sendo, entretanto, distinguidos
entre si, le., os primos cruzados patrilaterais tem a mesma
designru;io dos cruzados matrilaterais. Por for~a do JJlatrimónio de seus genitores, e devido a filia~áo patrilinear' os
primos cruzados pertencem a metade oposta de Ego, ao contrário dos paralelos que, pelos mesmos motivos, pertencem
a sua própria metade. Estes sao designados pelo termo de
parentesco dz'au:wa:na:?a para o homem, "'z'au:wa:dz'a
para a mulher. Quanto aos primos cruzados estes sao sem
distin~io de sexo, referidos pelo termo "z'au: ta?a; e sac; ~ha
mados pelo vocativo too'ta?a - que, por sua vez é estendido a todos que, sejam. ou nao dz'au: ta?a, perten~~m a metade oposta, em cujo seio deverao casar. O vocativo too'ta?a
passa a ter, na linguagem corrente, a mesma fun~ao do
termo 'mai(n)e; este designando, genericamente os membros do próprio grupo; aquele designando, também genericamente, os membros do outro grupo. Esc~a-se porém
que o termo 'mai(n)e, ao contrário de too'ta?a, náo 'tem su~
orlgem na terminologia de parentesco. Mas ambos sao signos
complementares, se assim podemos dizer. de um único sistema de referéncia na praxis Tukúna. Creio, todavia, que
malgrado a explana~ao sucinta e incompleta aquí feita d~
lugar do parentesco na determina~ao dos cOnjuges potenciais, o leitor deve ter ficado com a not;ao de que a terminologia de parentesco constitui, em última análise, um prolonJ?amento da "linguagem simbólica", expressa no sistema
"totemico", e que vem servir ao que convencionamos chamar
"cálculo social": a maneira do Individuo Tukúna pensar
sua oosicio na ordem social.
A báse da.s considera~óes acima, cabe interrogar: oodese falar num U>temismo Tukúna? Sim, desde que nao se
proponha a questáo do totemismo em termos institucionais.
mas o considere como um "recurso classificatório pelo qual
elementos discretos do mundo externo sáo associados com
elementos discretos do mundo social" (Cf. Lévl-S.trauss,
1963: 7). Poder-se-la talvez reter o sufixo ismo da palavra
como designativo do que Lévi-Strauss chamou ilusáo tote-
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mica, a saber, o bias tradicionalmente projetado pelos etnólogos nas culturas tribais, ditas "totemicas". Dai o .caráter
de religiosidade de que ficaram impregnados os complexos
"totemicos". Segundo as palavras do próprio Lévi-Strauss,
"O problema do totemismo, que vários entre nós consideram
diáfano e insubstancial, pesou durante anos na reflexáo
etnológica, e compreendemos agora que esta importancia
provinha de certo gosto pelo obsceno e pelo grotesco, que
é uma espécie de doen~a infantil da ciencia religiosa: proj e~ao negativa de um temor incontrolável do sagrado, do
qual o próprio observador nao conseguiu livrar-se." (Cf.
Lévi-Strauss, 1960:251). Nao é por mera coincidencia que
autores, frades como Colbachinni, Albisetti e Alviano, foram
"descobrir" nos Boróro e nos Tukúna "institui~óes totemicas". E a crítica de Lévi-Strauss, se bem que atinja especialmente Durkheim, em Les Formes Élémentaires de La
Vie Religieuse, engloba também todos aqueles clássicos e
modernos, que propuseram no plano religioso a questáo do
totemismo. Reconhece Lévi-Strauss que a critica do totemismo come~ou a ser feita na América, com Boas, Kroeber e
Lowie, levando a sua desintegra~o, ainda que reconhe~a
também em certos trabalhos de Radcliffe-Brown (R. Rad-·
cliffe-Br~wn, 1952) e de Evans-Pritchard (1956) contribui~óes dec!sivas a reformula~áo do problema totemico. Referindo-se a segunda teoria de Radcliffe-Brown (náo a sua
primeira, divulgada em 1929), comenta Lévi-Strauss que
coro aquele autor "compreende-se enfim que as espécies naturais -nao sáo escolhidas por serem "boas de comer", mas
porque sáo "boas de pensar". (Cf. Lévi-Strauss, 1962 (a) :
128). Esse comentário, a meu ver, con.stitui a chave que abre
as portas para urna vérdadeira renova~áo do estudo da R~
záo Indígena ou do pensamento em seu estado sauvage (diferente do pensamento cultivado ou "domesticado"), e do
qual o totemismo representa apenas um aspecto. ·
Portanto Quando falamos em totemismo Tukúna nao
estamos nos 'referindo
a urna mística tribal. Ao contrário,
estamos despojando-o de seu sentido sagrado, a ele atribuído por Freí Fidelis de Alviano (1943), naturalmente impressionado pelas "teorías" totemicas correntes. E nao foi por
outra razáo que o próprio Nimuendajú, em seu cuidadoso
trabalho sobre os Tukúna, toma posii;áo aparentemente contrária ao frade negando a existencia de totens entre os Tukúna por nao encontrar entre esses índios e seus epónimos
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clanicos qualquer "parentesco místico comum" (Curt Nimuendajú, 1952: 58). Ambos, como se ve, estavam condicionados a urna mesma concep~áo de totem, apenas os separava a qualidade etnográfica das inform~óes colhidas: o
cuidado do etnólogo e a ousadia especulativa do religioso.
Interessante transcrever aquí urna pequena nota de rodapé
de Robert Lowie, editor da monografia de Nhnuendajú, na
qual o etnólogo norte-americano sublinha ser aquela afirma~áo "a opiniáo do autor, somente. Muitos antropólogos
- pondera ele - nao hesitariam em denominar o fenóme~
no de totemico." (apud Curt Nimuendajú, 1952:58). Talvez
pelo poder aparente da "ordem totemica" nas "determina~óes sociai.s" é que Lowie tenha oµosto a afirma~áo enfática
de Nimuendajú urna tenue dúvida. Isso nos leva a questáo
final, e nem por isso menos importante, a ser tratada neste
artigo. É a da rela~ao entre o sistema dos epónimos cl§.nicos
(ou "sistema totemico"), tomado como urna ideologia tribal,
e a ordem social, da qual aquele constituiría sua superestrutura. A conce~áo de totemismo segundo a qual ele determina a divisáo da "tribo em muitos e diferentes clas ou grupos sociais" (Alviano, 1943: 11) deve ser somente considerada em seu sentido inverso, i.e., que a divisáo social deter·
mina a diferencia«;áo no plano ideoló~ico. Para es.se ponto
Lévi-Strauss chamou a atenc;áo do Ieitor notadamente para
nao ser mal interpretado em suas análises do fenómeno "totem'co". Assim escreve ele, mencionando a suposta prioridade (!Ue estaría dando aos fenómenos ideológicos ero seu
livro: "N6.s náo queremos absolutamente insinuar que transform3.cóes ideológicas engendrem transforma~óes sociais. A
ordem inversa é a única verdadeira: a concet>Gáo de r111e o.e;
homens se fazem das relai;oes entre natureza e cultura é
fun~áo da maneira pela qual se modificam suas próprias
relacóes sociajs" (Cf. Lévi-Strauss, 1962 (b): 155). Essa concepcáo que. em última aná.Use, é a das rela<;óes entre a Cultura e a Sociedade. deve ser posta em relevo a fim de ane
seja e~clarecido melhor o (!Ue afinnei no inicio deste artigo,
ao mencionar a imnort§.ncia do "sistema totemico" para a
reconstr11cao ou conhecimento da estrutura social Tukúna.
Fica evidenciado aue também nao se teve aaui a intenr.§.0
de atribuir maior - sienificacáo aos fenomeno.s ditos "totemicos" rlo oue realmente eles oossuem. funcao aue sao d~
ordem sociál. !.<:so parecería de~necessário acentuar se nao
servisse para marcar um procedimento metodológico que me
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parece da maior fecundidade para o estudo de so~iedad~ co;
nhecidas como "totemicas". Como o estudo das ideologias e
fundamental para o conhecimento pleno das sociedades
"complexas", ele o é també~ para socied~de~ do tipo de que
tratamos aqui, sociedades "su~_ples" ou ~r1bais.:. P~ra aq~elas1
como estas - totemicas ou nao - a dunensao ideológica e
crucial. No caso específico do totemismo, relacionado que
está com sociedades deste último tipo, essa ordem de estudo
representa a constitui~áo d~ um m.étodo .ou de um processo
de tnterpreta~áo que pemute ao 1nvest1gador penetrar no
mando tribal "du dedans", como diria Claude Lévi-Strauss.
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ETNICIDADE

CAPíTULO 6
IDENTIDADE E ESTRUTURA SOCIAL
F,star na Academia Brasileira de Ciencia homenageando
o Museu Nacional nos é duplamente gratificante. Primeiro
porque a Casa da Ciencia finalmente e gra~as a dire~ao lúcida de um dos mais renomados cientistas brasileiros, Dr.
Aristides Pacheco Leao, em boa hora abre suas portas para
a Etnografía, permitindo a um público que lhe era até entao
estranho, o privilégio de comparecer a sede brasileira das
ciencias exatas e naturais. Quem sabe a partir deste evento
tenhamos dado importante passo na diminui~ao da distancia
entre as ciencias que habitara esta Casa e as ciencias sociais
e humanas que somente agora - que eu sabia - passam
por seus umbrais. Segundo, porque estamos verificando que
essa mesma etnologia, comumente vista num passado nao
muito distante, mesmo no Museu Nacional, como aquela
dentre as suas disciplinas menos científicas, aparece hoje
com urna robustez e urna forca
.. muito bem atestadas nos
dez anos do Programa de Pós-Gradua~ao em Antropología
Social que também agora comemoramos. Como antigo membro do quadro de pesquisadores do Museu Nacional e do
corpo docente de seu Programa de Antropologia, participar
deste evento é como estar simbolicamente retornando a alma
mater, onde - como sugere o interessante texto de justificativa do temário - pude realizar durante os 14 anos 'que

N: - Exposigáo feita ao Seminário "A Pesquisa Etnológica no
Brasil", patrocinado pela Regional do Rio da SBPC e pelo Depto. de
Antropologia do Museu Nacional (UFRJ) , durante sua segunda sessáo, intitulada "Identidade e Estrutura Social", realizada em 22 de
junho de 1978 na Academia Brasileira de Ciencia, no Rlo de Janeiro.
Publicado no Anuário Antropológico/1978, Tempo Brasileiro, Rio de
Janeiro, 1980, pp. 243-263.
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lá estive um conjunto de trabalhos que, qualquer que seja
o valor que possuam, ensejaram a formulac;ao de um tema
como "Identidade e Estrutura Social", para cujo exame fui
convidado.
. Omito-me aqui de delinear o trajeto que esses trabalhos
f1zeram e que redundaram no estudo do fenómeno da identidade e de seus condicionamentos sócio-culturais. Pude esboc;ar esse trajeto recentemente no prefácio de "Identidade,
Etnia e Estrutura Social", publicado no ano retrasado. O
teor do tratamento que darei agora ao assunto prende-se
mais a urna intenc;ao - já presente naquele livro - mas
apenas levemente aflorada: a de conduzir nossas reflexóes
menos para a apresentac;ao de respostas a quest6es entao
exploratoriamente formulada.s, do que conduzi-las para o
campo, igualmente experimental, de urna programac;ao de
trabalho que espero seja crescentemente coletivo. Nesse caso,
gostaria de situar a presente comunicac;áo como um postscriptum daquele livro; como alguma coisa que deixou de
ser dita e que agora, passados dois anos, durante os quais
pode-se obter o indispensável "feedback", venho propor algo
mais a discussáo.
1.

.)

.. ,

Os Estudos Étnicos e a Etnologia Brasileira

A primeira considerac;ao que eu gostaria de fazer diz
respeito a própria relac;ao entre a Etnología e os estudos
étnicos, a saber os estudos que focalizam as relac;óes interétnicas. Nesse sentido, nao seria exagero dizer que a Etnologia
crescentemente se assume como urna disciplina voltada a
análise e a compreensao dessas relac;óes. Salvo por um esforc;o de abstra~áo - que um método bem adequado sempre
permite -, nao há pesquisa que nao suponha desde a sua
formulac;ao o caráter crítico da relac;áo entre o etnólogo e o
objeto de sua investigac;ao._ Mas no caso da Etnología nao
se trata apenas da relac;ao clássica entre sujeito cognoscente
e objeto cognoscivel (relac;áo esta que é crítica em toda e
qualquer disciplina), trata-se antes da peculiaridade da relac;ao sujeito/ objeto, que envolve indivíduos pertencentes a
mundos radicalmente diversos; radicalmente porque diferentes pela raiz, pela origem, por histórias que, mitificadas
ou nao, articulam esses indivíduos em campos semanticos
próprios, limitados por aquilo que antropólogos comq Fre-
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drik Barth chamara de Cultura. A organizac;áo desses indivíduos em grupos - que o mesmo antropólogo denominaría
"grupos étnicos" - cria-lhes a necessidade de urna identidade, sem a qual como movimen tar-se no espac;o social que o
contato interétnico engendra? Pois bem: é nesse espac;o que
o etnólogo habita e é dele que a Etnologia se nutre. É nesse
espac;o social que o etnólogo e os grupos que investiga se movimentam. Um espac;o articulador de culturas que, por forc;a
das determina~óes de urna articula~ao conflituosa (como
tenho mostrado em diferentes oportunidades), é igualmente
gerador de um campo semantico sincrético e marcado pelo
dissenso •. A esse campo semantico, constituido por e sobre
esse espa~o social é que pude chamar urna vez de "culturado-contato". A Etnología moderna - como eu a imagino está fortemente voltada para o estudo dessa "cultura-docontacto'' e, naturalmente, para a,s rela<;óes sociais, interétnicas, que a determinam. Nao apenas porque praticamente
inexistem no mundo moderno grupos étnicos isolados,
alheios as determinac;óes do contato. Mas porque ao transformarmos esse.s grupos em "objeto" (de conhecimento),
também nos transformamos na medida em que, gra<;as a
urna intelec~áo critica sobre nossa própria inser<;áo no sistema de contacto, tornamo-nos "sujeito-objeto". A natureza
desse conhecimento - Merleau-Ponty soube tao bem ver em
suas reflexóes sobre a obra de Marce! Mauss - é sui-qeneris,
sobretudo quando o filósofo nos adverte que "Há algum conhecimento a tirar dessa síntese que somos nós"; conhecimento "cuja aquisi~ao é possível através da experiencia
etnológica. incessante prova de si pelo outro e do outro oor
si". Essa Etnologia, que assim concebida é um modo original de conhecimento, "nao é urna esuecialidade definida nor
um objeto particular - as sociedades "primitivas" - , é a
maneira de pensar que se imooe (diz-no.s Merleau-Ponty)
q_u ando o obieto é o "outro" e que exige nossa nrópria transforma<;ao". Essa defini~ao de Etnologia, melhor diria, do
ofício do etnóloe:o, há muito oue está presente em no.ssa
concepc;ao da pe8quisa e da refiexao antropológica - e nao
foi nor mero acaso e nem sem comnromissos que ela servirla
de epígrafe de "O tndio e o Mundo dos Brancos", que escrevi em principios dos anos 60. Tenta.va-se entáo aoreender
indios brancos vivendo urna "situa<;áo"' a situa~ao de contacto interétnico: portanto, menos do que investigar os Tukúna e os regionaJs, em si próprios, o foca da pesquisa era a

e
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"relagao" - que anos depois haveríamos de entende-Ia como
a or1gem, senao como a essenc1a, da própria etnia.
Descoberta a etnia como o objeto precípuo da Etno-logia
isto_ é, de urna disciplina voltada para o desvendamento d~
razao (do logos) de ser da etnia, vimos que esse nosso objeto
~e~ era exclusivo do Brasil Indígena, nem mesmo do mundo
indigena em geral, mas, ao contrário, era encontradi~o em
outros espa~os sociais e geográficos, comum.ente avessos ou
resis~e?tes a investiga~ao etnológica, quer em sua conce~ao
trad1c1onal - o que nao seria em nada surpreendente quer na conce~ao que acabo de formular - a saber. um~
disciplina doutra ordem ou mesmo urna especializag~o da
Etnologia tradicional: refiro-me a realidades sociais usualmente car.acterizadas. como "sociedades complexas", em geral denominadas ''sociedades plurais" (Kupper, 1969; Smith,
~969;. Stav~nhagen, 1972, entre outros) ,1 envolvendo em seu
interior do1s ou mais segmentos sociais marcados pela diversidade de suas identificagoes "nacionais" ou étnicas. Ilustram esses "pluralismos étnicos" um número expressivo de
sociedades contemporaneas que crescentemente vem senda
alvo de estudo por cientistas sociais em geral e nao exclusivamente por antropólogos. Sao estudos devotados a relagoes
interétnicas de escala diferente daquelas observadas entre
grupos indígenas e segmentos nacionais de sociedades en..
volventes. No Brasil sao aquelas observáveis entre brancos e
negros ou entre brasileiros- de ascendencia lusa e certos grupos d~ imigrantes (como os japoneses, sírios, ooloneses ou
a!emáes, estes sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial); nos Estados Unidos, negros e brancos tanto quanto as
relagoes entre estes últimos de origem ane:lo e grupos imigr~ntes d~ mais variadas procedencias. Há, porém, deternunados sistemas de relagóes interétnicas cujo poder totalizador é tao grande que passam a marcar fortemente a sociedade global; exemplos deles ternos os sistemas de relagoes ~n~lófonos/fr~cófonos no, Canadá,· flamengos/ valoes
na ~elgica, f;?ermanofonos/francofonos na Suí~a, chineses/
m~la1os na Malásia. Hausa/Yoruba na. Nigéria. benriale.c;e.s/
nao-bengaleses no Paquistao, além de outras antinomias étnica:c; menos totalizadoras - pois circunscritas a regióes determinadas e marcadas por um status tipicamente minoritário
e oor urna certa "distancia cultural" - como os laooes na
Noruega: ou ainda por antinomias de caráter político, também regionalmente circunscritas, como as que se ohservam
•
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em países como a Espanha com referencia as nacionalidades bascas, galega e catala. Evidentemente que o quadro
étnico que estou apresentando nao visa senao sugerir um
espectro que abrange um conjunto extremamente diferenciado de modalidades de rela~oes étnicas que vai desde as
rela~oes interétnicas strictum sensu (como as que envolvem
grupos tribais e sociedade nacional tradicionalmente cobertas pela Etnologia Brasileira) até as rela~oes entre nacionalidades que tem lugar no interior de Estados nacionais.
Entretanto, ainda que se reconhe~a diferengas sensíveis
entre os sistemas sociais (ou sociedades globais) que abrigam essas unidades étnicas ou nacionalidades, nao há porque deixar de realizar estudos que cubram esse espectro, a
saber, que tornem de algum modo comparáveis situac;oes de
articula~ao étnica aparentemente tao díspares. Anima-me a
idéia de que as pesquisas que muitos de nós vimos realizando
nesses últimos dez e vinte anos sobre as relac;oes entre índios
e brancos no Brasil, possam trazer alguma contribuigao senáo a teoríaªº menos a problemática geral dos estudos étnicos que se dao hoje em escala mundial. Um livro relativamente recente exemplifica bem a extensao a que chegaram
esses estudos, nao mais atraindo unicamente etnólogos, mas
agora também sociólogos e cientistas políticos, como Talcott
Parsons, Donald Horowitz, Daniel Bell, Nathan Glazer e Daniel Moynihan, entre outros; nao mais concentrando-se nas
rela~óes entre sociedades "simples" e "complexas", mas enfocando segmentos étnicos e nacionalidades, seja no Velho
como no Novo Mundo. Trata-se do volume Ethnicity: Theor.lJ
and Experience, organizado por Glazer & Moynihan e editado pela Harvard University Press em 1975, como resultado
de urna Conferencia patrocinada pela Funda~ao Ford e pela
Academia Americana de Artes e Ciencias, e realiza.da em
Brookline, Massachussetts, EUA, em outubro de 1972. Um
outro livro aue nos ocorre, intitulado The New Ethnicity .·
Perspectives from Ethnology, publicado igualmente em 1975
(West Publishing Co), é constituído de comunica~oes apresentadas em urna reuniao da Sociedade Americana de Etnologia em 1973, na Carolina do Norte, EUA; a temática do
livro segue a mesma orientac;ao de tratar as relay0es interétnic9.c; enouanto fenómenos de "etnicidade" nas suas mais variadas níanifesta~óes: "etnicidade como identidade", "etnicidade como estratégia na competic;áo a recursos", "etnicidade como caráter cultural'' e "etnieidade e classe"; mas
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aqui. s~o an~r?pólogos que ªl?O:dam o fenómeno, cingidos a
trad1~.oes teor1cas e metodolog1cas de sua disciplina _ no
que d1ferem portanto de seus colegas sociólogos reunidos um
ano antes ~m Massachusetts. Um terceiro e um quarto livros
me~ecem ~inda ser apont~dos para que tenhamos urna visao
ma1~ matizada das te~dencias atuais dos estudos étnicos
reallzados fora do Brasll. Refiro-me, em primeiro lugar ao
menos. recente Url>an Ethnicity, organizado por Abner Cohen
e Pl;1b1Icado em 197~ na. . Inglaterra, reunindo um expressivo
conJ.unto de comun1ca~oes apresentadas numa reuniao patroc1~ada pel.a,., ~socia~ao de Antropólogos Sociais da Comun1dade Br1tan1ca (ASA), realizada em Londres em 1971 ·
como o título indica, o livro reúne urna dezena de trabalh~
sobre a ocorrencia do fenómeno em context-0s urbanos _
certam~nte urna ~r.ea .até entao muito pouco pesquisada por
antropologos socia.is 1nteressados em relagóes interétnicas
tanto. no Br~il como ~ora dele. Em segundo lugar, quero
men~1onar o livro Ethnicity in the America.s que a Mouton
pub~cou _em 1976 e que nao é senáo urna col~tanea de 25 co~1!n1~agoes apres~n!adas ao IX Congresso Internacional de
C1enc1as Antropolog1cas e Etnológicas reunido em Chicago
em 1973, no simpósio "Etnicidade nas Américas", organiza~
do por Frances Henry e cobrindo as manifestagoes do fenómeno no Canadá, Estados Unidos, Caribe e América do Sul.
Tanto quanto nos livros até aqui mencionados, neste nota-se
um esfor~o em dar a variedade dos estudos um denomlnado.r comum: a etnia ou etnicidade, tomada como um conce1~0 extrei:i3:me.nte. ~peracional. Finalmente, creio que nao
sera nec~ss~r10 Justificar - no que tange a amplitude dos
estudos e~n1cos - a lembranga de um simpósio que se realizou na c1dade do México em 1974, no ambito do XLI Con..
g;esso Internacional dos Americanistas, sobre o tema "Etnic1dad .e Identidad Étnica en América Latina"; organizado
por rmm, contou com a participagao de colegas mexicanos
peruanos, norte-americanos, gualtemaltecos e brasileiro~
(entre esses, Roberto Da Matta, Alcida R. Ramos e Mireya
Soares), empenhados em sua maioria ein entender as relagóes entre grupos indígenas e sociedades nacionais. Tenho a
esperanga em ver publicado num único volume e em futuro
nao muito distante o conjunto dessas comunicagóes que certamente virao acrescentar mais casos aos estudos étnicos
que se expandem, como estamos vendo, por vários continen-
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tes, e, certamente, segundo as mais variadas orienta~óes
teóricas.
A meu ver, a despeito da multiplicidade de tópicos abordados nos estudos étnicos em geral, o foco dos mesmos é a
etnia, que procurarei agora examinar com o intuito de me
situar melhor neste terreno comum da teoria e da pesquisa
das rela«;óes interétnicas. A etnia, como um objeto de investiga«;ao, está identificada naqueles estudos pelo termo "etnicidade" (em ingles ethnicity; em frances éthnicité), um neologismo que conota precisamente aquela realidade que venho
procurando desvendar, decompondo-a em sua dupla dimensao: de identidade e de estrutura social. Identidade, de caráter minoritário, isto é, cujos portadores pertenceriam a
grupos minoritários atuais ou históricos, é oposta a urna
identidade majoritária que estaria associada a grupos dominantes geralmente instalados nos aparelhos de Estado; a
identidade destes últimos nao se aplicaria a no~ao de etnia. Ao
nível da estrutura social, entretanto, admite-se que os grupos portadores de identidade minoritária possam ser "simples" ou "complexos", possuam formas tribais de organiza...
gao ou sejam segmentos da.s sociedades nacionais em que se
inserem, reproduzindo-as de certo modo no plano de sua
própria organizayao - o que lhes confere uma inevitável homologia estrutural coma sociedade envolvente. Em Identidade, etnia e estruturf!. social, no capítulo destinado a reconsidera~áo da etnia, tentei dissolver o fenómeno em seus componentes estratégicos valendo-me de um modelo construido sobre uma matriz d~ duas entradas. na oual figuravam quatro
possibilidades: "duas em que as identidades eram minoritárias" associadas a grupos ou seITTnentos minoritários portadores de' cultura.s simples-ou comnlexas; "duas outras. em que as
identidades eram majoritárias", as.c:;ociadas a grupos tribais
majoritários (como nas relacóes inter-tribais de caráter hierárquico) ou a sociedades anfitr;as. hospedeiras de eTUOOs de
imiP-ra.ntes de nacjonalidade diversa. Para as identidadPs
minoritárias atribuiu-se lJC)tencjalidade analítica da nocao
de etnia, enquanto a.s identjdades maioritárias nao. Con~er
vou-se, assim, a noc:áo de etnia (ou etnicidade, .se se quiser
in+roduzir o neoloqismo) nara a.s primeir~,.s, most.rando-se
aue. cnm rel!=t,r.~I) ~s seaund:\S. a nocao teria ouando muito
um valor descrit.ivo. P. isto mP.smo 011::i.ndo anlicada exclusivamente as identidades tribais maioritárias. O oue me parece, entretanto, mais importante reter da definigao que en109

tao se ten tou do campo seman tico da etnia - ao menos
p~ra os propósitos desta exposi<;ao -, é que etnia ou etnic:_dade deve1!1 rem~ter o anal~sta ao nível das representa<;o~ e das 1deo}ogias, produz1das por rela<;5es sociais peculiares co.mo .s~o. aquelas observadas entre grupos ou segmentos m1nor1tanos e grupos ou sociedades dominantes
Nesse sentido, senda a etnia urna representa~ao social el~
mesma urna "rela<;ao' - pois só se revela como um dos' termos de uma rela~ao assimétrica -, está concentrada na
identidade étnica, numa ideologia de caráter etnocentrico
em cujo interior se condensam os valores culturais mais ex~
pr.essiv<2s do gru~ min?ritário (atual ou histórico); sua conce1tua~ao como ident1dade contrastiva" - como a concebeu Fredrik Barth - deve, a meu ver, ser entendida no ambito desta argumenta~ao. Penso que se Barth nao chegou a
penetrar na natureza ideológica da identidade étnica limitando-se unicamente - e como de passagem - a as¿inalar
seu caráter contrastivo -, foi porque seu objetivo era outro:
o_ de penetrar na natureza do "grupo étnico" sua organiza~ao enquanto grupo, utilizando-se da no<;ao de identidade
apenas para assinalar urna das propriedades do grupo étnico
(talvez para ele mesmo a mais importante), como a de se
identificar e ser identificado por outros (indivíduo.s e gru~
pos) "como constituinte de urna categoria distingüível de
outras categorías da mesma ordem" (Barth Ethnic Groups
and Boundaries, 1969, pp. 10-11). Parece-ro~ que Barth teria trabalhado mais em cima de um lado da moeda - o da
organiza<;ao social interna ao grupo étnico - deixando de
explorar .analiticamente a natureza ideológica dessa .identi'dad~ étnica, portanto sem chegar a dissociá-la da própria
no~a~ de grupo - empresa que procurei realizar em minha
mencionada tentativa de reconsiderar a etnia. Porém o conceito de etnia ou etnicidade, juntamente com o de identidade étnica, permite cobrir por sua vez urna ampla variedade
de um mesmo fenómeno, acorra ele no Brasil (estudado comumente pela Etnologia das rela~óes interétnicas ou pela
Sociología das rela~óes raciais) ou fora dele, em outras Iatitude~, como os diferentes livros atrás mencionados lograram
cobr1r. 9uant.9 a~ grupo étnico, é suficiente para os objetivos
dessa discussao f1carmos com o conceito weberiano de "uma
coletividade humana baseada na crenca de urna origem comum, real ou imaginária", agregando-lhe semente seu caráter organizatório (organizational group) proposto por
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Barth. É relevante que reconhe~amos a relativa unidade do
campo dos estudos étnicos e da univocidade do tema objeto
de investiga~ao, a fim de refletirmos sobre urna eventual
contribui<;ao da Etno-logia brasileira a constitui<;ao de urna
teaoria geral da etnia.
2.

A Lógica das Classi.fic~óes
As considera~óes precedentes serviram -

penso - para
esclarecer algumas idéias por mim já expostas anterio¡mente mas que - como disse no início dessa exposi<;ao - pediam
~r urna complementa~ao. Dois novos delineamentos gostaria, entretanto, de fazer nesta oportunidade: um diz respeito ao que se poderia chamar de "lógica das classifica~óes",
onde a questáo da identidade, vista como urna modalldade
de classüica~áo, pode ser examinada como um fenómeno
"interior" ao grupo étnico; outro delineamento diz respeito
ao exame de classifica~óes que se dao na "exterioridade" do
grupo, ainda que dentro dos sistemas interétnicos (viz. intertribais), Comecemos pela fun~ao classificatória da identidade que surge de dentro de organiza~óes tribais de caráter
totemico.
2.1

Identidade cldnica e os sistemas

totemicos

Os trabalhos de Lévi-Strauss, particularmente os que
publicou em 1962 (Le Totémisme Aujourd'Hui e La Pensée
Sauvage) abriram caminho para a análise dos sistemas totemicos como formas de classifica~áo de indivíduos e de grupos por meio de categorias abstraídas de taxionomias organizadoras do mundo natural e elaboradas pelo "pensamento
selvagem" nos termos de urna "ciencia do concreto". Essas
idéias sao por demais conhecidas, o que me permite deixar
de apresentá-las aqui. Bastará referí-las num contexto por
si mesmo elucidador: o da constata<;áo da existencia de sociedades simples ou tribais que lograram desenvolver um
sistema altamente refinado de identifica~áo de seus membros (de conjuntos e de subconjuntos), valendo-se para tanto de um código formado por signos obtidos na ordem natural. Independentemente das características intrínsecas a
essa modalidade de classifica~ao, importa considerar que os
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mecanismos sociais de classifica~ao operam em sociedade do
tipo ··totemico" sem qualquer contamin~ao com o exterior,
i.t::., nao vao além do munao tribal, cujos horizontes limitam
a organiza~ao social. Algumas sociedades clanicas e possuidoras de mecanismos totemicos de identifica~ao, como a dos
Tukúna ou a dos Boróro, podem ilustrar bastante bem esses
sistemas de classifica~ao voltados "para dentro". Num artigo
elaborado há vários anos atrás, em 1962, em homenagem aos
65 anos de nosso saudoso Herbert Baldus, pude mostrar a
existencia de um sistema rigorosamente lógico subjacente a
ordem tribal Tukúna, codificando-a de maneira a permitir,
gra~as a urna simples enuncia~ao do nome próprio, a localiza~ao do indivíduo no subcla, no cla, na metade e, por conseguinte, na tribo. Na lógica das classes chama-se isso emboitment des classes, a saber, "encaixarriento de classes" se assim posso traduzir essa conhecida figura da lógica f ormal: o repertório de nomes próprios que c·a da subcla possui,
todos derivados das qualidades do epónimo clanico, relaciona imediatamente o portador do nome ao subcla, e, através
dele a toda uma cadeia de categorías sociais respectivamente identificadas com termos de subespécies e de espécies de
aves ou de plantas, cabendo a cada um desses reinos ~- na
tureza simbolizar cada urna das metades em que se d1v1de o
grupo tribal As categorias naturais, com termos totemicos
- "bons para pensar", i.e., para calcular as rela~óes entre
membros de categorías sociais contidas no interior da organiza~ao tribal -, servem como urna linguagem de grande
poder de síntese e comunica~ao.
Já entre os Boróro, conforme nos mostra uma interessante comunica~ao de Christofer Crocker - que em meados
dos anos 60 foi estagiário do Museu Nacional, nos termos do
Harvard-Central Brazit'Research Project -, o sistema totemico desses indios de Mato Grosso revela uma lógica igualmente rigorosa, ainda que com características b.asta?t~ própria.s. Sua comunica.;ao, apresentada num sem1ná~10 interdisciplinar dirigido por Claude Lévi-Straus~ e reahzado ~a
Fran~a entre 1974-1975, e intitulada "Les reflexions du s?I",
acha-se publicada. juntamente com o conjunto de com?n1ca~óes no livro L'Identité editado o ano passado em Par1s. Em
seu trabalho Crocker mostra como se constitui uma· identidade no interior de urna estrutura social tribal e - o que é
mais importante - como ela se vincula ao sistema c~smo
lógico Boróro. Tenho repetido por diversas vezes que a iden-
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tidade sendo de natureza ideológica, ocupa o centro de sistemas' ideológicos, a rigor seu núcleo, funcionando como
urna bússola a orientar os indivíduos e os grupos em mapas
cognitivos coletivamente construídos. Em linguagem maussiana chamaríamos isso de "representa~óes coletivas". Crocker nos oferece urna das melhores descri~óes de um sistema de representa~ao ~oletiva on~e podemos ~i.stinguir n~m
grupo tribal, gra~as a boa qualldade da analise conduz1da
pelo autor, a identid~de e,ª. visao de .mundo'.uma colada ~
outra como dimensoes soc10-culturais perfe1tamente articulad~. Permitam-me reproduzir aqui alguns trechos da
comunicagao de Crocker: "Segundo o princípio indígena,
cada modalidade de ser, isto é, cada espécie natural, está
resumida num par divino ou transcendental que encarna. a
essencia perfeita da espécie, e este par é chamado aroe', a
alma ou o nome da espécie. Os aroe sao descritos como muito
bonitos bastante grandes, esplendidos, multicores, bem ornados; 'enfim, jamais como os modelos exatos da espécie visível, mas como a idéia deste conjunto de atributos únicos
que é o princípio da espécie" (p. 164), "O aroe - continua
Croker - vai sempre em par, e a rela~ao entre cada um dos
dois termos .do par nao é essencialmente de semelhan~a mas
de metonímia: o maior, o menor; o mais velho, o mais novo;
alto, baixo; primeiro, segundo, etc. Enfim, encontram-se rela~óes de urna taxionomia anatómica. Cada membro da espécie é visto como urna versao mutilada e parcial da idéia ou
mesmo do nome da espécie; parece-me que ternos aquí - diz
Crocker - uma manifesta~ao concreta do espírito nominalista: o conceito segundo o qual o nome de urna categoría de
ser exprime a realidade existencial ou a alma de sua identidade. ·Este principio - conclui - algo platónico, mas bastante difundido na América do Sul, é o fundamento do totemismo Boróro" (p. 164).
A familiaridade que um público de antropólogos e de
estudantes de etnologia tem da cultura Boróro, uma vez que
nao há curso de etnologia que nao lhe fa~a referencia, animame a continuar falando um pouco mais sobre o totemismo
Boróro sem entrar em sua etnografía - o que seria praticamente impossível, limitados que estamos como tempo desta
exposi~áo e o desenvolvimento que ainda pretendo dar a
essas considera~é5es sobre Identidade e Estrutura Social.
Gostaria de d.izer apenas - ainda relativamente aos Bororo
- que é ao receber o nome que uma crian~a recebe urna per113.

sonalidade S-Ocial, que na língua Boróro é urna alma ou aroe;
sem ela, portanto antes de sua nomi~a~>, mo_rre~do a crian~ª ela será enterrada sem nenhuma cerunóma funebre; enquanto com o nome, portanto como ''pessoa" essas cerimOnias sao indispensáveis. E sabemos todos nós o quanto é
complexo, rico e ~ra,~áti.co o f';llle~al Boróro, _pa.ra nos ~u
gerir sua extraordinana nnportanc1a para a vida desses indios; a quem teve a oportunidade de observá-lo ou teve a
sorte de assistir o filme "Funeral Boróro", realizado pelo
talento de Henrique Foertmann (recentemente falecido e a quem presto aqui minha homenagem de colega e amigo)
e a assessoria etnológica de Darcy Ribeiro, pode fazer urna
boa idéia sobre o lugar ocupado pelos rituais mortuários na
sóciedade Bororo. Restrinjo-me aqui a dizer que o nome é
derivado, segundo os princípios indígenas, de urna das entidades naturais associadas ao cla que os Boróro chamam de aroe
e que o antropólogo chama de totem. O paralelismo entre as
taxionomias naturais e sociais, comuns aos sistemas totemicos, como nos ensina Lévi-Strauss, segue muito perto aquilo
que foi dito com rela~ao ao totemismo Tukúna. A lógica é a
mesma: os aroe sao como "metáforas de identidade num sistema onde as entidades totemicas que representam cada
grupo se opóem urnas as outras de modo analógico as oposi~óes sociais" ~p. 168). O que eu gost8:ria aind~ d~ apont~~,
como ilustrac;ao de uma quase obsess1va tendencia class1f1cadora dos sistemas totemicos, é o uso que os Boróro fazem
de seus ornamentos como sinais identificadores de seus posicionamentos sociais. Como diz Crocker, "os aroe nao fornecem apenas os termos estritos pelos quais o Bororo se distingue de outros seres que lhe sao semelhante; eles engendram também os modos plásticos que tornara tangível e visível esta identidade ao mesmo tempo singular e específica.
Cada cla Boróro está associado a centenas de ornamentO.s
cada um tendo urna feitura ou um estilo únicos ( ... ) " (p.
166). "Estes ornamentos constituem a fortuna do cla, sua
propriedade sagrada e os direitos sobre esse~ bens sao guardados bastante ciumentamente" (p. 166). Eles "sao emblemas nominais dotados da mesma capacidade de diferenciar,
de classificar e de hierarquizar que os nomes próprios. Constituem assim - diz Crocker - urna forma de "segunda pele"
pela oual o indivíduo manifesta sua identidade original mais
especifica aos outros e, o que é mais impartante, a si próprio.
Os ornamentos criam um meio pára-lingüístico para cada
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Boróro fazer ver ou exibir sua participa~áo a urna espécie social, um cla, um subcla e um grupo de nomes. ( ... ) Sáo
operadores iconográficos pelos quais a identidade pode ser
fisicamente expressa, mudada e transformada nas transa~Oes sociais" (p. 167). Bem, creio que isso é suficiente para
termos uma idéia sobre a lógica dos sistemas totemicos, como
ela opera e como ela satisfaz as exigéncias de identifica~io
das sociedades clanicas, ou, em outras palavras, como as
identidades totemicas sao engendradas no interior de estruturas sociais clanicas. Todavia, podemos pergqntar: tais
classifica~óes de identidade seriam privilégio apenas de sociedades como a dos Boróros ou dos Tukúna, onde certamente elas sao levadas ao limite de rigor e precisáo, ou podem
ser encontradas em sistemas sociais de outra ordem como
os que sao constituidos pela articul~ao de grupos étnicos entre si e entre sociedades nacionais? Isso é o que procurarei
abordar a seguir.

2.2 Identidade étnica e os sistemas interétnicos
Inicialmente gostaria de dizer que esses estudos apenas
agora come~am a se desenvolver, a saber, estudos que se
concentram nas rela~óes étnicas e em suas representa~óes ou
ideologias. Essa preocupa~ao em retomar essa problemática
das ideologias é relativamente recente, e é caudatária de
uma curiosa confluencia - a que já me referi albures entre o marxismo contemporaneo, náo dogmático, e o estruturalismo, de um lado, e esse mesmo estruturalismo e certas
modalidades da antropologia cultural moderna· (de um Goudenough, p. ex.), de outro. Mas náo é esse o assunt.o que
estou propondo ao debate. Devo dizer somente que o refiexo
dessa problemática no campo dos estudos étnicos vem contribuindo decisivamente para renová-lo como tema de reflexao teórica e de pesquisa empírica. Quando escrevi os ensaios que compóem Identidade, Etnia e Estrotura Social
almejava alcan~ar simultaneamente dois objetivos: o de
constituir - ou para tanto contribuir - um "objeto" de conhecimento capaz de orientar o etnólogo sobre o que lhe ca-·
heria investigar; e - segundo objetivo - "como" faze-10. Independentemente de meus erros e de meus eventuais acertos,
creio que o primeiro objetivo esteve mais perto de ser alcan~ado do que o segundo; salvo · no que tange uma ou outra
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idéia ou sugestao de caráter metodológico. A questáo estava
em que o terreno das relagóes interétnicas e das ideologias
que as animavam, estava por demais virgem, desabitado de
pesquisas projetadas explicitamente para atingir tais fins.
Minhas próprias pesquisas (e de colegas que se dedicavam ao estudo das rela~óes entre índios e brancos) tangenciavam o domínio da identidade e das ideologias étnicas. Daí
o caráter exploratório daqueles ensaios e de outros que lhe
seguiram, escritos por colegas, como Roberto Da Matta (com
seu excelente "Quanto custa ser índio no Brasil? Consideragóes sobre o Problema da Identidade Étnica",2 qu~ apresentou no simpósio sobre Identidad Étnica e Etnicidad en America Latina que realizamos no México) ou Alcida Rita Ramos
(com sua bem urdida incursao no terreno das rela~óes intertribais intitulada "Identidade Étnica numa situa~ao intertribal': igualmente a presentada naquele simpósio). Enquanto Roberto Da Matta entrava na discussao teórica da identidade étnica a base de um diálogo comigo, com Gluckman
e com Goodenough, através das idéias que cada u~ ~e. nós
havia exposto em nossos trabalhos, Alcida Ramos 1~1c1av~,
com aauela comunicagao, um estudo do contacto intertr1bal qué haveria de aglutinar colegas e alunos da Universidade de Brasília e que resultaria num belo livro, Hierarquia
e Simbiose: Relaq6eSi Intertribais no Brasil, a sair breve
mente pela UCITEC. Considerando que os sistemas intertribais está.o estruturalmente falando, a meio caminho~
entre os sist~mas tribais (dentre os quais os sistemas totemicos como vimos constituem um tipo extremo de rigor e
precis~o classificad~ra de identidades) e os si~temas interétnicos, particularmente os que envolvem indios e b~ancos,
há de se constatar que as pesquisas enfeixadas no livro ~e
Alcida Ramos sao muito importantes para a compreensao
da identidade étnica em seu relacionamento com a estrutura social aue lhe dá origem, i.e., o siste~a inte~étnico,. s~
tema que de certo modo contamina os sistemas 1ntertriba1s
examinados no livro. Ao fim e ao cabo, indicam - comparativamente as relagóes entre indios e brancos - que as rela~óes intertribais, quando perden;t sua si~etria e pas~am a
se caracterizar por urna assimetr1a determ:nada por d1fere.n~as de statu8 tribal, se resolvem pela ado~ao de sistemas h1erárquicos onde as oposi~óes tendem a ser resolvidas J?Or mecanismos simbióticos·, nao pelo conflito com~m aos s?8temas
interétnicos, marcados por rela~óes de fric~ao. Por is.so, as
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identidades tribais, ainda que nao se articulem em códigos
altamente complexos como os que se manifestam nos sistema.a totémicos que mencionamos, nada tem de "paradoxais"
como denomina Da Matta aquelas identidades "encaixadas
negativamente" e possuidoras de alto custo social inerentes
aos sistemas interétnicos (Roberto Da Matta, o. c., pp. 3646). Nos sistemas intertribais nao é a categoria índio que
está em pauta; mas as de Sanumá/ Maiongong, as de Maku/
Tucano ou as de Guarani/Kaingang, articuladas num plano
de convivencia tal - como Iemos em Hierarquia e Simbiose
- que nelas bem se ajusta o conceito de "identidades encai:xa.das positivas", proposto por Da Matta em 1974, inspirado
num famoso artigo de Goodenough4 - que me foi, igualmente, de extrema valia na elabora<;ao de meu primeiro artigo sobre o tema da identidade étnica. 5
Embora os estudos étnicos, concebidos nos termos em
que os colocamos, atualmente, estejam ainda se iniciando, ternos de admitir que hoje sabemos bem mais do que ontem,
especialmente em decorrencia da realiza<;ao de novas pesqu:sas implementadas por esse conjunto de idéias em tomo da
identidade e da estrutura social. Por falta de tempo nao
posso me deter na contribui<;ao de cada urna dessas pesquisas
a esses estudos, mas simplesmente vou me limitar a mencioná-las no intuito de induzir os interessados na problemática da etnia a elas recorrerem na primeira oportunidade. Embora nosso interesse aqui, nesse Seminário, seja a pesquisa
etn.ológica - específicamente a etnología indígena -, nao
posso deixar de mencionar pelo menos dois trabalhos: um
sobre imigrantes portugueses do Minho de Maria Helena
Beozzo de Lima outro sobre urna popula~ao de descendentes de escravos,' localizada em Goiás, elaborado por c ·ar1os·
Rodrigues Brandao; realizados ambos para fins de ·disserta-·
~ao de Mestrado, respectivamente no Museu Na~ional e na
Universidade de Brasilia, os dois trabalhos const1tuem urna
boa demonstra~ao das vantagens de se transcender as especificidades dos "objetos reais" que se investiga (o branco
imigrante, o negro e o índio), focalizando-os como um "obj~
to de conhecimento" solidário de uma teoría geral da etrua
ou etnicidade. Gúardadas as particularidades de suas pesquisas, Maria Helena Beozzo e C31r1?5 Brandáo s_e va~eram
de trabalhos sobre a identidade etn1ca desenvolvidos Junto
a popula~óes indígenas, mostr~~do - e~ escala · brasile~ra
- o que os estudos sobre etn1c1dade realizados no exterior
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- e referidos no início desta exposi~áo - lograram mostrar:
a unidade do objeto etnia na multiplicidade de suas manifesta~oes. Mas o que eu gostaria ae poder registrar aqui e o farei de urna maneira muito sucinta - é a realiza~áo
de algumas pesquisas sobre as rela~oes entre indios e brancos, nas quais o enfoque da identidade étnica e das ideologias subjacentes logrou alcan~ar resultados bastante animadores. Dentre os vários trabalhos que nesses últimos dois
anos tive em minhas máos e que em sua totalidade foram
produzidos para fins estritamente academicos, desejo destacar duas teses de mestrado que tive a oportunidade de examinar na Universidade de Brasilia: urna sobre os Bakairi de
Mato Grosso, de Edir Pina de Barros,6 e urna outra sobre os
Kaxinawá do Acre de Terri Valle de Aquino.7
o trabalho sobre os Bakairi come~a por nos fornecer
uma história da ocupa~áo da regiáo, destacando a progressáo de tres frentes económicas - a mineradora, a pastoril
e a extrativista de borracha-, continua com um capítulo
dedicado a missáo religiosa e os postas indígenas, um outro
sobre os modernos estabelecimentos agropecuários, _para,
entao, dedicar um capítulo a organiz~áo social e um último, o quinto, a ideologia e identidade, onde é examinada a
perspectiva dos Bakairi juntamente com a perspectiva do
branco, de forma a nos fornecer um quadro cognitivo em
duas dimens0es, articuladas, naturalmente, através da antinomia tndio/Civilizado, ou, em lingua Bakairi, "KuraleKura/Kura Karaiwa". A autora consegue identificar urna
quantidade de categorías étnicas construidas pelos Bakairi
para classificar nao somente os civilizados e os indios, mas
também para distinguir no interior dessas amolas "classes",
identidades mais particularizadas, como o "cuiabano", o
"alemao", os diferentes gruoos indígenas regionais (como
os Umotina, os Xavantes, os Kayabi, os BorOro, os Paresi, entre outros); além dessas, também reconhecem alguma diversidade no seio do próprio gruno tribal, diversidade esta
que sinalizam através de identidades especificas: combinando critérios históricos e geográficos identificam tres subgruoos Bakairi (os xinguanos, os santaneiros e os paranatinguenses) e urna ouarta categoría de Bakairi, bastante residual, englobando todos os seus patricios que por urna razao
ou outra vivero "lonJ,?e" do território tribal. Nesse sigtema
classificatório, onde nao falta a categoría animal (na lingua
indígena: "kura ipa"), a autora consegue depreender urna
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erdadeira "classifica~ao dos seres vivos", urna taxionomia
t:ie tipo arbórico perfeitamente congruente. Nela o que se ve
~ a prevalencia de valores vinculados a no~áo que os Bakairi
construíram sobre os brancos, onde a oposi~áo "índio puro"/
t'índio civilizado" reflete a proje~áo eficaz da ideología étnica
regional, "branca'' e hegemónica, sobre as representa~oes
tribais. O sistema interétnico subjacente, marcado por rela~oes de sujei~áo-domina~áo, engendra essa ideologia étnica
que vem cobrir todas as identidades articuladas no mapa
cognitivo Bakairi. Diferentemente dos sistemas totemicos
(Tukúna ou Boróro), voltados para o interior de urna sociedade igualitária como se viu, estamos vendo agora que os
sistemas interétnicos parecem tender a produzir ideologías
étnicas influenciadas fortemente pela sociedad.e dominante.
Mas o exemplo dos Bakairi revela-nos urna quase-gramática
social do contato - urna cultura-do-contato -, coro regras
bastante lógicas, susceptíveis de orientá-los no meio de urna
pluralidade de identidades étnicas e tribai-s, assegurandolhes transito seguro entre elas. Sua ideología étnica, penetrada de valores do mundo dos brancos. assegura-lhes todavía aquela congruencia necessária, próoria das ideologías,
pois justificadora do comportamento tribal, seja na discrimina<;ao relativa dos diferentes grupos locais, seja no enfrentamento tenso ou conflituoso que tero lugar no Ambito do
sistema interétnico.
Já o trabalho comos Kaxináwa, remete-nos a urna outra
ordem de problemas porém igualmente importantes para a
nossa compreensao da rela~áo entre identidade e estrutura
social. Mostra como mudan~as sociais e económicas, decorrentes da instala~ao de empreass agropecuárias em áreas tradicionalmente operadas por seringais, sao absorvidas no sistema
de representa~áo indígena, gerando uma ideología na qual se
polarizam duas rel~Oes antitéticas: o "caboclo" e o "cariú",
expressiva da antiga situa~áo de predominancia do seringa!;
e o "acreano" e o "paulista", expressiva do predomínio das
agropecuárias. Trabalhando judiciosamente com a no~ao de
"identidade contrastiva", o autor consegue apreender o sistema Kaxináwa de classüica~áo de todas as categorias sociais
que povoam o seu universo. Imaginemos o seguinte gráfico:s
aciina ternos a oposi~ao entre duas i~entidades, a de "peruano" e a de "brasileiro"; logo abaixo, no interior da categoría
"brasileiro" ternos urna segunda oposi~ao, "paulista"/"acrea119
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no, interior da categoria "acreano" , urna terceira
opos1~ao, "cariu" /"caboclo"; e, finalmente, na vltima linha de
cima para baixo, ternos no interior da categoria "caboclo"
um conjunto indefinido de categorias tribais, constituido
pelas identidades dos próprios ''Kaxináwa" e dos seus vizinhos "Culina", "Campa", etc. Naturalmente que a lógica da
classifica~áo deste conjunto de grupos indígenas vamos encontrar na estrutura do sistema intertribal - que o autor
nao procurou penetrar, interessado que estava em compreender o nível de entendimento que os Kaxináwa manüestavam
relativamente as categorias sociais constituidas pelo sistema
int.erétnico, a saber, as que vinham no bojo das rela~oes entre índios e brancos. É assim que - se retomarmos o gráfico imaginário, partindo agora de sua base - ternos a identidade "caboclo" abrangendo todas as demais identidades
tribais enquanto se opóe a de "cariú", constituida esta última por todos os brasileiros regionais vinculados a extra<;áo
da borracha; na linha imediatamente superior do nosso gráfico ternos a identidade "acreano" em cuja interior se dissolve a oposi~ao "cariú" / "caboclo", urna vez que uns e outros
se .f undem para assumirem urna nova oposi~áo marcad~ pela
antitese "paulista" / "acreano", isto é todos "brasileiros" que
se contrastara comos "peruanos", formando a última oposi~ao situada no cimo de nosso gráfico. Vou me deter, rapidamente, na considera~ao de duas das oposi<;óes, certamente
as mais criticas no atual contexto Kaxináwa : as oposi~óes
''cariú"/ "caboclo'' e "paulista"/ "acreano".
Nao é necessário reproduzir aqui toda a transcri<;ao minuciosa que Terri de Aquino faz dos depoimentos dos agentes sociais envolvidos no sistema interétnico: a discrimina~áo dos "caboclos" pelos "cariús" e de ambos, rotulados como
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"acreanos" pelos "paulistas", segue a mesma lógica das rela~óes entre maiorias dominantes e minorias dominadas, envolvendo quase os mesmos estereótipos; estes fazem parte
praticamente de um único repertório de termos, como vagabundo, trai~oeiro, desconfiado, etc., aos quais sempre está
agregado - e isto é que me parece importante - um sinal
negativo, um menos (-), como a estigmatizar o individuo
ou o grupo minoritário. Mas se nao importamos termos em
si, deve-nos importar a articula<;áo dos mesmos entre si, os
arranjos, isto é, a posi<;áo que ocupam em discursos, portanto a sintaxe através da qual podemos penetrar nas ideologías
étnicas. Tanto Edir de Barros quanto Terri de Aquino conseguiram uma boa penetra<_;ao nos discursos dos Paresi e dos
Kaxináwa, desvendando-nos o núcleo de suas respectivas
ideologias étnicas e revelando toda a potencialidade da análise da identidade e da etnia que venho propondo nesses últimos anos como um bom caminho (de modo algum exclusivo) para melhor compreendermos as rela<;óes interétnicas:
isto é, o modo de penetrá-las pela via de suas representa~óes
sem deixar de levar igualmente ero conta a estrutura social
Nesse sentido, vemos como as identidades contrastivas "cariú" / "caboclo" e "paulista"/ "acreano" atuam - se me permitem a imagem - como "condensadores ideológicos", armazenando a energia das contradi<;óes sociais - étnicas e
de classe - que tem lugar no sistema interétnico e na estrutura de classes. Náo se trata mais aqui de rela~óes contrárias e/ ou complementares, como ocorre acontecer nos sistemas tribais e intertribais - a que já me referi -, mas de
rela<;oes contraditórias, precisamente aquelas que sao observáveis no interior de modos de produ<;ao que objetivam. a
acumulagao e cujas relac;óes de trabalho estao marcadas pela
estrutura de classes e obedecem a sua dinamica. Como procurei mostrar em outras ocasioes - fugaz.mente em O Indio
e o Mundo dos Brancos (eap. VI) e de urna maneira mais detida em Identidade, Etnia e Estrutura Social (cap. IlI) há urna dialética que articula etnia e classe social Nao repetirei aqui o que tenho dito. Prefiro dar a palavra ao autor da
tese sobre os Kaxináwa quando diz: "Ve-se ( ... ) que a linha
étnica, sobrepondo-.se a linha de classe, dividindo os individuos entre categorias "cariú" e "caboclo", procura escamotear a ( ... ) contradi<;ao existente entre os náo-produtores
e os produtores, a saber, entre patróes seringalistas de um
lado, e seringueiros, de origem nordestina ou indígena, de
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outro. A persistencia da linha étnica - continua Terri de
Aquino - mantém, portan to, a fun~áo ( ... ) de justifica~/
a sobre-explora~áo da f or~a de trabalho indígena da regiáo'~
(p. 77). O autor confirma quase ipsis litteris o que escrevi sobre os Tukúna em s~u relacionamento com os brancos do
alto Solimóes: sendo a etnia urna ideologia ela mascara rela~oes efetivas que se dáo ao nivel da estrutura social.
. A opos~~áo "paulis~a:' / "ac:eano" vai nos ajudar a deixar
mais claro isso. E a anállse fe1ta pelo etnólogo tem o mérito
de apontar para o conteúdo histórico daquelas identidades.
É o fenómeno da "historicidade", a saber, a história transposta ao nível da consciencia dos agentes sociais que pode
ser detectado pela análise. Vamos dar novamente' a palavra
ao autor: "A emergencia destes conflitos leva os "acreanos"
a compararem a implantagáo dos projetos agropecuários representados pelos "paulistas" como "tempo do cativeiro" do
período áureo da borracha, quando os prepostos do patráo
seringalistas "a~oitavam os fregueses", amarravam-nos em
"tron~os de taxi" e mandavam matar aqueles seringueiros
que tiD!1am saldo e quer~am 8:_bandonar os seringais. Lan~a
vam. mao, porta:r:to, de s~tua~oes acorridas no passado para
explicar o~ c~nfhtos surgidos em torno da questáo da terra,
e~ decorrenc1a do avan~o da frente agropecuária. Podemos
d1zer - continua Terri de Aquino - que as identidades
"paulista"/ "acreano" sáo expressóes de rela~óes de classe
mais do que étnicas (ainda que usem símbolos étnicoo - eJ.
acrescentaria). Estas últimas esvaziam-se para dar lugar a
essa nova classifica~áo social, expressando um conteúdo notadamente classista. De um lado, tem-se "os novos proprietários", os "investidores" "os agentes do progresso e do futuro". . . (como se auto-identificam). De outro, "os peé>es",
"os posseiros", "os explorados". . . Os organizadores da nova
frente - "os paulistas" - e a forga de trabalho necessária
a realizagáo dos projetos e empreendimentos agropecuários
:-' ''?s acreanos.'' (p. 81). E comparando os dois pares de
identidades contrastivas, poder-se-ia concluir com o autor·
"Se ~~s identidades "cariú"/"caboclo" do ponto de vista d¿
Kaxinawa, o elemento étnico persistia como justificativa da
sobre-explora~áo de sua for~a de trabalho nas novas identidades "paulista"/ "acreano" o elemento étnico náo interv~m 1?8-ra marginalizá-los como cidadáo.s de segunda categoria, diferentes dos ''cariú". Na nova frente, o elemento étnico
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perde a sua eficácia social como um classificador ideológico.
Para os "paulistas" tanto faz que sua for<_;a de trabalho seja
indígena ou náo. Todos sáo caracterizados como "acreanos"
e, portanto, "peoes' em potencial para o trabalho nos desmatamentos" (pp. 81-82).
3.

Conclusáo

Podemos encerrar esta exposi~ao, recapitulando alguns
pontos. Em primeiro lugar, há de se constatar que os estudos
étnicos - na forma em que estao se desenvolvendo - deixaram de se constituir em temas exclusivos dos antropólogos
e, hoje, aliciam sociólogos, cientistas políticos, historiadores
e outros profissionais ligados as ciencias humanas e sociais.
Em decorrencia disto, ampliou-se expressivamente o campo
para análise comparativa dando a antropología e, especialmente, a etnologia indígena um papel de inegável responsabilidade nessa tarefa multidisciplinar, face a peculiaridade
de sua longa experiencia em procurar ver de perto a etnia ou
a etnicidade. O convívio sistemático com o fenómeno da
"alteridade", forjou o etnólogo, esse observador excepcional
do Outro, pois cioso em relativizar-se sempre no ato do conhecimento, infenso, portanto, aos etnocentrismos comuns
em outras disciplinas que lhe sáo afins. Nesse quadro, a etnologia brasileira (isto é, a que se faz no Brasil) pode ter urna
contribui~áo a dar aos estudos étnicos em geral.
Em segundo lugar, se admit.irmos que as ideologias étnicas sao um foco estratégico para conhecermos as rela~óes
interétnicas que em última análise as engendraram -,
cabe-nos procurar descobrir se essas ideologias possuem um
núcleo, um nódulo, capaz de centrar os individuos e os grupos em seu mundo de representa~0es e de cren<;as. A hipóte..se levantada é de que o núcleo da ideologia é a identidade,
que na modalidade aqui tratada é a identidade étnica. Entretanto, outras identidades lhes sáo correlatas, como a identidade clanica e a identidade tribal também aqui examinadas,
enquanto fenómenos pertencentes a um mesmo "grupo de
transforma<;óe.s": cada urna dessas identidades constituindo
manifesta~óes de urna mesma ordem fenomenica; manifesta<;óes essas cujas propriedades ou características ternos tentado descrever. Espero ter dei:xado patente que as identida123

des e os sistemas de rela~oes soc1a1s (clanicos, intertribais
ou interétnicos) subjacentes nao podem ser estudados dissociadamente, com o risco de comprometermos urna pesquisa
que deve estar voltada para captar os fenómenos étnicos em
sua dupla dimensao: de ideologia e de estrutura social.
Em terceiro lugar - e aqui concluo - os sistemas interétnicos, por articularem duas ordens, a tribal e a nacional,
sao contaminados pela história da sociedade majoritária,
portante pela história da sociedade a que pertence, ~m regra,
o pesquisador. A partir daí, as sociedades "sem história" melhor diría sem historicidade, ou melhor ainda, sem consciencia histórica, objetos privilegiados da análise estrutu·
ralista - cedem lugar a sociedades "históricas", novas sociedades constituídas pela história do colonizador, como
concordariam Sartre e Lévi·Strauss no bojo de sua polemica
em torno da razao dialética que tanto atraiu nossa aten~ao
nos princípios dos anos 60, mas que a mim, pelo menos, parece-me ainda bastante atual. Mas isso seria assunto para
urna outra discussao. Devo apenas dizer que ~a "h~toriza
c;ao" das sociedades indígenas viabiliza extraordinariamente
a própria historiografía (tirando-lhe qualquer resquício especulativo tao atemorizador de antropólogos como RadclüfeBrown) como também estimula pesquisas mais aprofundadas, no duplo sentido de penetra~ao no tempo, na reconstru~ao de preces.sos regressivos as origens de tal ou qua! n1ovimento que diga respeito a constitui~áo do sistema interétnico, tanto quanto no que se refere a apreensáo pelo etnólogo
do processo de mitificagao ou ideologiza~áo dos eventos históricos (ao nível do grupo) e biográficos (ao nivel do individuo) pelos agentes étnicos. Os casos aqui aludidos, referentes aos Tukúna e aos Boróro, remetem-nos para instancias ahistóricas enquanto nos preocupamos em entender as
identidades clanicas inseridas em sistemas totemicos; já os
casos relativos aos Bakairi e aos Kaxináwa, ilustrativos da
emergencia de identidades étnicas produzidas em sistemas
interétnicos, apontam para urna modalidade de identüica~ao cujo conteúdo histórico acessívt;l ao investigador nao pode deixar de ser considerado. A recu perac;ao da História como parte de urna metodologia que vise dar conta da
identidade, da etnia e da estrutura social, deve ser posta
como alvo imediato do etnólogo, se quisermos alcanc;ar progressos seguros nos estudos étnicos no Brasil.
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rela~ao

CAPíTULO 7

ETNIA E ESTRUTURA DE CLASSES
Os estudos sobre as rela~oes entre classe e etnia sofrem
a D:~º ver, urna ~efra~ao na ótica do observador, seja el~
soc1ologo ou antropologo. A essa forma coisificadora de visualisar o fato étnico temos chamado de "ilusa.o étnica" (R.
Cardoso de Oliveira, 1976); igual coisificagao do "fato de
classe", sociólogos marxistas ou marxianos tem se encarregado de desmistificar. A correlagao des.ses dois "fatos" por certo construídos metodicamente pelo analista - deixa
um resíd~o que vale a pena investigar e que tem passado
desperceb1do na literatura especializada: o encobrimento
pela etnia, enquanto ideologia, das rela~óes de classe.
As condi~oes de inteligibilidade dos fatos étnicos e de
classe estao situadas nas estruturas "intermediárias" que os
contém e que sao, respectivamente, o sistema interétnico e o
si~~ema de classes ~e urna sociedade determinada. Isso significa que nem etnia, nem classe, sao "fatos em si" senao
que existem respectivamente em relagáo a etnias e ~lasses,
portanto, como entidades sociais pluralizadas. Nesse sentido, '
etnias e classes sao "rela~5es" e nao grupos sociais com limites "objetivamente" tra~ados e de maneira empiricista. Fredrik Barth encarregou-se de demonstrar a natureza desses
limites para o grupo étnico, reduzindo-os a formas de organizagao e, sobretudo, de inser~ao de seus membros nessas formas através de mecanismos de "auto-atribuigao e atribuigao por outros" da identidade étnica (F. Barth, 1969: 13).
O caráter contrastivo da identidade étriica, igualmente sublinhado por Barth, torna-a, formalmente, homóloga a identidade de classe, distinguindo-se apenas desta pelo fato da
N. - Publicado no Anuário Antropológico/ 79, pp. 57-78, com o
titulo "Etnia e Estrutura de Classes: A Propósito da Identidade e
Etnicidade no México'.
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que mantém com outras identidades étnicas nao
ser, nec~ariamente, contraditória. Enquanto a rela~ao de
classe é, essencialmente, contraditória, o caráter contraditório da rela~ao entre etnias aparece apenas quando se trata de minorías étnicas: inseridas em sociedades anfitrias dominantes, a rela~ao que tais minoriais mantém com a sociedade envolvente seria, tipicamente, de sujei~ao. Ter-se-ia,
aqui, o equivalente revelado nas rela~oes de classe: a domina~ao de uma, reproduzida dialeticamente na sujei~ao de
outra. A essa homología formal entre as etnias e as classes
chamamos urna vez de ''equivalente lógico, mas nao ontológico" (R. Cardoso de Oliveira, 1968), desde que nao se tratava, obviamente, de urna identidade entre a "fric~ao interétnica" e a "luta de classes". Significa dizer que as relagoes interétnicas nao sao, necessariamente, contraditórias?
Quando escrevemos "Reconsiderando Etnia", como capítulo final de Identida.de, Etnia e Estrutura Social (R. Cardoso de Oliveira, 1976), praticamente, acabamos por identificar etnia com grupo minoritário (sociologicamente falando) , na medida em que tomamos como caráter e.s.sencial da
relagao interétnica a domina~áo das sociedades anfitrias
sobre os grupos étnicos nelas inseridos. Parecía-nos, entao,
que a própria no~áo de etnia somente ganharia poder analítico, se aplicável a grupos étnicos minoritários, portanto,
dominados. O resultado disso foi considerarmos as outras
aplica~óes do termo etnia (as que cobrem grupos étnicos
isolados, como grupos tribais sem contato sistemático; ou
grupos de imigrantes que nao se enquadram na categoría de
minoria.s sociológicas) como tendo um valor meramente descritivo, justificado. unicamente, por seu uso tradicional na
Etnología. Para nós, tais situ~óes nao se constituiam em fenómenos suscetiveis de serem explicados em termos de rela~óes étnicas. Porém, se é verdade que os fenómenos de domina~ao étnica revelam a dimensao mais critica da etnia porque a exprimem em plena crise -, nao é menos verdade
que podemos encontrar fenómenos abrangidos pela nocao
de etnia em aue tal dimensao náo lhes está intrinsecamente
agregada. Saó os casos, por exemplo, de imigrantes originários de países possuidores de culturas "dominantes"' ist-0 é,
heg-emónicas ou quase-hegemónicas. Os portadores dessas
culturas passam a usufruir, no interior de sociedades anfitrias, o status "alto" de que desfrutam seus países de origem
no quadro internacional. Enquanto grupos étnicos ou nacio127

nais nao podem ser considerados majoritários, como pro·
curaremos demonstrar com referencia a dados relativos a
um país receptor de imigrantes, como o México, e coro respeito aos norte-americanos, alemaes e espanhóis. Procurarse-á, também, analisar mais dois casos de etnicidade no mesmo País: um, que chamaríamos de típico, no que diz respeito a ocorrencia de rela~áo de domina~ao (indios Tarascos
e Mesti~os); outro, em que se visualisará a constru«;ao de
urna identidade étnica no bojo de um movimento social mesti~o de inspira~ao messianico-milenarista, denominado "Movimento Restaurador da Cultura Anáhuac".
Isso implicará, naturalmente, urna pequena retifi.ca~ao
ou revisao da definigao do campo semantico da etnia, apresentado no mencionado capítulo de ldentidade, Etnia e E·strutura Social, por meio de um quadro limitado por duas
ordens de rela~oes binárias: a relagao "Simples"/"Complexa", na ordem da Cultura; a relagao Minoritária/ Majoritária, na ordem de Identidade (p. 103). De conformidade com
o que aqui se expós, propomos agora o seguinte quadro,
como capaz de conter a ampla gama de manifestagoes empíricas da etnia, retendo-lhes apenas - e ao nível do modelo - aquelas características que nos parecem essenciais.
Manter-se-á a relagao Cultura "Simples" e Cultura ucomplexa" e se introduzirá a rela~ao Identidade Minoritária e
Identidade Nao-Minoritária (significando, coro isso, que haverá identidades que, sem serem minoritárias, nem por isso
deverao se consti.tuir em identidades majoritária$; neste
caso, a dominac;ao, própria da identidade majoritária, nao
se constituí mais numa característjca estratégica da defini~ao) .2
Campo Semantico da Etnia

culturas "simples" (por exen1plo, grupos tribais isolados ou
em relac;oes exclusivamente intertr1bais), abrigadas no "espa~o I" do campo semantico da etnia, todas as demais cobertas. pelos ''espac;os" de II a IV implicam diferentes tipos
de art~culagáo com classes sociais; quer dizer que as rel~oes
e?tre identidades tem lugar em contextos estruturados por
sistemas de classes e por regimes políticos dominados por
Estados, igualmente de .cl~e. Assim, s~riam as relac;oes, por
exemplo, entre grupos ind1genas e sociedades nacionais envolventes ("espago II"); entre minorías nao-indígenas nacionais ou "raciais" - em sociedades anfitrias ("espa«;o
III"), e imi.grantes nacionais provenientes de países possuídores de culturas prestigiosas e inseridos em sociedades receptoras "periféricas" (por exemplo, Brasil, México) ou mesmo "centrais" (por exemplo, EUA). Em todos esses contextos marcados pela estrutura de classes, a tendencia que
se oi:serva é a etnicidade, enquanto ideología, encobrir as
rela~o~ de classe, mascarando-as para os agentes sociais.
Gostar1amos de reservar para o conjunto dessas relagoes o
termo "etnicidade". E definiríamos a etnicidade como u1n
conceito que cobre urna gama de fenómenos relativos a comportamentus e crengas determinados ou condicionados pela
situac;ao de membros de povos (etnias ou nac;oes) inseridos
em sociedades anfitrias. Dessa definigao exclui-se, unicamente, o "espa~o I", como incapaz de abrigar os fenómenos de
etnicidade e no qual encontram guarida apenas os fenomenos de etnia na forma como sao concebidos, tradicionalmente, pela Etnologia. As se~oes seguintes deste artigo
procurarao aprofundar os diferentes pontos aqui disentidos,
valendo-se de uma abordagem voltada para a perce~ao de
ideologías.
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Restarla, apenas, urna men~ao preliminar a questao da
class.~ social em sua rel~á.o com a etnia. Como j á tivemos a
oc~1ao de assinalar (R. Cardoso de Oliveira, 1976), com exce~ao daquelars identidades nao minoritárias e portadoras de
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Imtgrantes "Brancos" no México

Os imigrantes norte-americanos, espanhóis e alemaes
- que nesta ordem serao considerados - chamaram a nossa atenc;ao para a especificidade de identidades que, embora
nao dorr1inantes ou nao majoritárias, nao sao, necessariamente, dominadas, urna vez que nao constituem grupos minoritários, no sentido usual em Antropología. De resto, sao
apenas, aparentemente, dominantes na medida em que setores destes grupos de imigrantes se integram nas camadas
altas da sociedade anfitria, constituindo o que se poderia
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chamar de grupos de interesse multinacionais (e, por vezes,
pluriétnicos) e assumindo, assim, tais setores, posi~ao de
classe dominante. Em decorrencia disso, essas comunidades
de imigrantes tendem a viver - e, nao raro, tende o pesquisador a ver - como "realidade" o que nao seria senao
a ilusao de grupo étnico ou nacional "dominante", esquecendo-se dos setores de classe babea desses mesmos imigrantes e, sobretudo, o papel dominador do Estado Mexicano, do
qual esses imigrantes, qualquer que seja sua posi~áo de
clas.se, nao participam. Ao mesmo tempo, há de se considerar os obstáculos que eles encontram na sociedade receptora,
por mais favoráveis que sejam as condi~oes de ingresso; a
adversidade que encontram, perceptivel a nivel de identidades estigmatizadas, é um fato que apenas pode variar a su~
intensidade e com a qual os imigrantes tem de aprender a
conviver. E é, precisamente, devido a esta adversidade que
os imigrantes tendem a se assumir - e, muitas vezes, a se
organizar - como etnias, insulando-se em espa~os sociais
específicos. Se considerarmos que essa adversidade nao deve
ser entendida, exclusivamente, como geradora de rela~óes
interétnicas assimétricas e, portanto, responsável pela atribui~ao de "status baixo" aos imigrantes, poderiamos subscrever, sem maiores reservas, a tese de que a "unidade étnica
foi forjada como urna conseqüencia de dois fatores: adscri~ao e adversidade'' (J. B. Sarna, 1978:372); e que as categorías estabelecidas pelos membros da sociedade anfitriá "tornara-se amplamente aceitas pelo¡ meios de comunic~áo,
pelo público em geral e, finalmente, pelos próprios imigrantes" (ibidem). A adversidade que o imigrante encontra no
País receptor está, basicamente, na dificuldade (e, n1uitas
vezes, na impossibilidade) de exercitar a diferen~a, a saber,
o ser diferente. O exercícfo da diferen~a é intolerável a consciencia etnocentrica e incompativel com as ideologias étnicas. Procuraremos mostrar nas páginas seguintes o quanto
esses elementos, constitutivos da etnicidade, podem estar
presentes, mesmo entre grupos de imigrantes aparentemente intocáveis por qualquP-r tipo de adversidade que se po..~sa
qualificar de étnica.
1.1

Os norte..americanos

Há de se reconhecer um certo "ar de familia" entre os
tres casos de imigrantes que se pretende aqui examinar e
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que poderiamos, talvez, classificar como "white ethnicity"
Na análise sucinta do caso norte-americano, creio que~ isso
se tornará mais claro. Tentaremos isso com o auxilio de um
simples esquema que nos permite pensar a situ~áo de, pelo
menos, um segmento dos norte-americanos .no México: aqueles imigrantes que se localizam em San Miguel de Allende. 3
Valendo-nos da no~ao de "identidade contrastiva" ,4 procuraremos contrastar a identidade " norte-americana" com a
dos membros da sociedade anfitria, ao nível que se poderia
denominar de "nacional" ou de "identidade nacional". A
identidade norte-americana, por outro lado, apresenta contrastes internos, conseqüencia de diferencia~óes étnicas trazidas já da sociedade de origem., os Estados Unidos: sáo as
identidades de WASPs,r' Judeus, Irlandeses e Negros. Tais
identidades étnicas sao cortadas por uma linha de classe (linha pontilhada) de uma maneira bastante desigual, uma
vez que, num extremo, ternos os WASPs majoritariamente
situados na , "classe alta" dos patroes, empresários e altos
funcionários, enquanto no outro extremo, temos os Negros
situados majoritariamente na base da pirámide social imigrante (pois na piramide social da sociedaqe anfitriá, mesmo
como negros, nao ocupam seus estratos mais baixos). Por
outro lado, as tres identidades "brancas", na forma como sao
vistas pelos mexicanos, sao fundidas numa única identidade,
a de "gringo,', atribuindo-lhes, assim, um caráter estigmatizante, merce da conot~áo extremamente pejorativa do termo; a utiliza~ao do termo "negro" como vocativo traz, também, a mesma carga estigmatizante.
Identidades Naclonals

I den tidades Étnicas

Norte-Americanos

WASPs

l c!entidadcs Estigmatizadas

Judeus

''Gringo"

Irlandeses

~.íextcanos

Neg:-os

''Negro"

- - -- ----Oinha de classeJ

Embora o modelo exprima, apenas aproximadamente, a
complexa realidade estudada em San Miguel de Allende, te-
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mos a impressáo que ele o faz de modo a captar a inteligibilidade do tato "étnico", de certa maneira, "construindo-o"
de forma a permitir urna explora~ao analítica posterior, no
ambito de uma pesquisa, especificamente, dirigida para a
problemática da etnicidade; a saber, para a descoberta das
ióeologias étnicas subJacentes as rela~óes entre norte-americanos e mexicanos, como sistemas de representa~áo coletiva suficientemente congruentes aos agentes sociais, de
forma a orientá-los na vida quotidiana interior a comunidade imigrante local e em suas rela~óes com a popula~áo nacional. Como já ternos assinalado, as identidades nacionais
e étnicas, estigmatizadas ou náo, ocupariam o centro desse.s
sistemas ideológicos de representa~áo coletiva, como núcleos
de ideologias étnicas, como que situando os agentes sociais
em mapas cognitivos construídos sob o signo da alteridade.
Gostaríamos de sublinhar, ainda, o caráter estratégico
da identidade de "gringo", atribuida pelos mexicanos aos
norte-americanos brancos que, majoritariamente, habitam
San Miguel de Allende. Essa classifica~ao pejorativa, feita
pela sociedade anfitriá, tende a se transformar em categoría, na propor~áo em que o imigrante norte-americano vier
a "assumir" as representa~óes que dele tem membros da sociedade mexicana. Isto é, quando o norte-americano passa
a viver o estigma de ser estrangeiro e indesejável, ou, em
outras palavras, quando passa a viver a condi~áo de estrangeiro como um estigma. É claro que a identidade estigmatizada nao surge sempre, e em todo o lugar, para o imigrante
norte-americano; há de se descobrir onde e quando ela acorre mediante a realiza~áo de urna boa etnografia que objetive
registrar, como recomendarla Goffman, "todas as cenas e
seus atores", no interior das auais o fenómeno da etnicidade
fosse observável; urna espécie de inventário das situa~óes
"etnizadas" e "etnizáveis" vividas pelos imigrantes norteamericanos.
1.2

Os. espanhóis

O caso dos espanhóis enseja-nos examinar, juntamente
coma estrutura de classes que contém esses imigrantes (tal
como no caso anterior), o sistema de identidades étnicas
e/ ou regionais articuladas sob urna noc;áo geral de pertinencia ("sentimento" de pertencer a um povo), de origem co132

mum, a saber, Espanha. 6 Contudo, a identidade nacional
de espanhol nao chega a ser igualmente assumida por todos
os imigrantes da Espanha. Os bascos (ou vascos), por exemplo, em grande medida, rejeitam a identidade espanhola,
sobrepondo a ela a identidade étnica que lhe é especifica (a
basca); essa etnicidade basca reflete, assim, a tradicional
luta em que, em sua própria terra, os bascos se empenham.
com vistas a se tornarem independentes do Estado ~pa
nhol. A imigra~áo dos refugiados (que chegaram ao México
em conseqüencia da guerra civil espanhola) fortalece essa
ideologia étnica e de liberta~ao. Nao obstante, outras identidade~ regionais sao, igualmente, observáveis e sáo respon~
sáveis por oferecer um quadro etnicamente bastante diferenciado da nacionalidade espanhola no México: sáo os Va:
lencianos, os Asturianos, os Galegos, os Catalaes, os Burga
J,eses. os Andaluzes, os Aragoneses e os Bascos. A inexisten ..
c1a de uma pesquisa diretamente concentrada na articula~ªº dessas identidades dificulta urna explanac;ao adequada
da significa~áo de cada urna delas no processo de insercáo
dos imigrantes espanhóis, seja nas rela~óes que levariam entre si, seja nas que viveriam com a sociedade mexicana.'
Entretant-0, a elaborac;ao do esquema abaixo - onde registramos apenas algumas identidades regionais - parece-nos
suficiente para imaginarmos um modelo que nos permita
descrever a forma de articulac;ao das diferentes identidades
em contraste. A identidade guachu¡>i,n - conforme nos esclarecem os membros da equipe da pesquisa dos espanhóis
- possui ampla conota~áo pejorativa, o que nos leva a supor
que, quem sabe, nela se sintetiza a ambigüidade do ser espanhol em terras mexicanas. Para um país que, ademais de seu
passado colonial, até recentemente mantinha cortadas suas
relac;óes diplomáticas com a Espanha, ainda que fosse com
a Espanha de Franco (que por mais de 4 décadas a estigmatizou), nao seria estranho encontrar-se nele urna certa resistencia contra o imigrante espanhol, colonizador em séculas passados e "fascista'' por quase meio século; isentos
dessa modalidade de classificaQao política estariam os refugiados, cuja a~ao no país anfitriao tem sido exemplarmente
estudada por Michael Kenny (1962, 1967 e 1975). A ídentidade de guachupin, do mesmo modo que a identidade de
gringo - como se viu no caso dos norte-americanos, se bem
que guardadas suas proPorc;óes -, revela-se uma identidade
estigmatizada, exprimindo, assim, urna categoria social para
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cuja análise e explica~áo uma pesquisa sobre etnicidade nao
se poderia furtar.

Identldade Nacional

Identidades Regio·
nais ou Étnicas

Espanhóls

Valencianos

identldade Estigmatizada

Mexicanos

Asturianos

Galegas

Bascos

"Guach upln"

A estrutura de classes do país anfitriao certamente se
faz presente no interior da "comunidade" espanhola imigrante, estratificando-a por critérios nao-étnicos, a saber, de
classe. Da mesma maneira que o caso anterior, ainda que
resguardando sua especificidade - que somente a pesquisa
intensiva poderá desvendar -, os espanhóis das camadas
altas tendem a se aglutinar em "grupos de interesse" constituídos ¡x>r mexicanos e, eventualmente, por outras nacionalidades. Essa inserc;ao na classe dominante nao lhes confere, todavía, o status de etnia dominante, urna vez que
~penas um setor dessa popula~áo imigrante é que desfrutaria de urna posi~ao superior no sistema de estratifica~áo da
sociedade receptora. O conteúdo de domina~áo que, aparentemente, marcaria a identidade espanhol, seria apenas um
reflexo no quadro étnico da estrutura de classes vigente no
México: seria urna domina~ao exclusivamente de classe; em
outras palavras, esse setor da comunidade de imigrantes (refiro-me, especificamente, ao setor de médios e grandes empresários) viveria a domina~ao de classe sob a aparencia de
domina~ao étnica. O mesmo poder-se-ia dizer da "dom.ina~ao" norte-americana, como vimos, e da ''domina~ao" alemá
no século passado, como veremos.
1.3

Os alemáes

A análise do caso alemao oferece dificuldades diversas
daquelas encontradas até aqui. Elas se prendem a natureza
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dos pados a que tivemos acesso. Nao só sao dados de caráter
histórico referentes ao século XIX, como também dizem respeitoAqu'ase que exclusivame~te,_ as elites e ei:ipresários alemaes imigrante. 8 Embora os nmgrantes alemaes se concentrem nas camadas médias e altas do México oitocentista,
isso nao significa que nao tenham existido alemaes pobres;
sua própria exclusa.o da "comunidade de lingua alema" como veremos adiante - confere extrema importancia ao
fato. Há ainda a considerar o relativamente pequeno contingente demográfico desses imigrantes, comparados aos espanhóis e norte-americanos, fazendo-os passar quase desapercebidos pelas classes populares do México da época. Relata-nos a Dra. von Mentz (informa~áo pessoal) que nao
havia nenhum termo pejorativo análogo a "gringo" ou "guachupin", estigmatizante do alemao imigrante; nao obstante, acrescenta, quando o alemao era mencionado, ou chamado discriminativamente, era-lhe estendido o termo "ingles"
- dada a maior proliferac;ao de imigrantes de língua inglesa
no país. As considera<_;óes que passaremos a fazer se restringem, portanto, a urna Ieitura desses dado~, como intui~ de
fazé-los fa lar um pouco mais sobre o f enomeno da etn1c1dade alema, ao mesmo tempo que se tentará estabelecer algumas idéias diretrizes para uma eventual ampliagáo do estudo.
É certo que sob a nacionalidade alema subsiste, com
grande poder de determina~ao, a identidade "germánica", a
que nos remete a no~ao nativa de VoUc, isto é, de poyo ou
etnia alema, aglutinadora de todos os falantes de_ 11n~a
alema (e, por suposto, seus dialetos e seus falares regionais).
Porém ao contrário dos esquemas esbo~ados até aqui para
dar coii.ta dos casos norte-americanos e espanhol, o diagrama que se poderia construir com respeito aos alemáes exigiría um espa~o náo-euclidia~o~ a n d~e~sies, a permitir
urna proje~ao de todos os domi~os (se1!18:nt1cos) que ~ssam
contera variedade do ser alemao no Mexico. Como articular,
resguardando a diferente n~tureza d?S respectiv~s do~ínios,
grupos étnicos como os bavaro_:s (lln~a .alema), tiroleses
(outra língua) , os grupos alemaes regiona1s como os prus.:
sianos e os hanseáticos, além dos falantes de lingua alema
como os suí~os e os austriacos, cidadáos de na~óes organizadas - no primeiro caso por um Estado bicultural, no segundo por um Estado mono-cultural? Acr~dito que. seria de
grande valla questionar-se um pouco mais a real1dade de
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'
origem do imigrante alemáo do século XIX, se se deseja
deslindar o fenómeno da etnicidade germanica em suasl manifesta~oes no quadro sócio-cultural mexicano. Tratan'do-se
de um período histórico definido, haveria de se perguntar
sobre o quadro étnico e nacional da Europa oitocentista, no
que diz respeito ao povo germanico. Nesse sentido, nao me
parece que a pesquisa histórica realizada (von Mentz et alii,
1979) tenha se preocupado em construir tal quadro, de modo
a nos permitir passar da Europa ao México daquela época onde, provavelmente, poder-se-ia observar (pois estaria reg~
trada nos documentos históricos) uma sorte de reprodu~ao
da situa~ao ínter e intra-étnica européia. Ao contrário disso,
a pesquisa concentrou-se na reconstruc;ao do capitalismo
alemao entao emergente, ainda que tal fenómeno seja importantíssimo para se compreender a etnicidade, urna vez
que revela a estrutura de classes subjacentes as relac;oes
étnicas e nacionais. Contudo, os dados oferecidos pela pesquisa - especialmente os que estao contidos no capítulo
final do relatório (von Mentz et alii, 1979, cap. 7) - sáo tao
minuciosos a respeito das ideologías e das associac;oes alemas
no México que nos permite fazer algumas inferencias.
Nao há dúvida que os alemaes do século XIX mantiveram um forte sentimento de pertinéncia étnica, simbolizada
- num nivel de maior generalidade - pelo uso diacrítico da
língua alema; num segundo nível, menos abrangente, pela
atualizac;áo, em terras mexicanas, da cultura alema, no sentido da Paidéia grega (tao bem estudada por Jaeger) onde
se funde educac;áo e cultura num só ideal: em termos do
mundo imigrante, tratar-se-ia, antes, de uma educac;ao de
"classe alta" e ''média" alemá (da qual se excluem os "menos educados" urbanos das camadas mais pobres e os .portadores da "pequena tradic;áo" própria das áreas rurais, de que
nos fala Redfield). A barreira económica levantada pelos
imigrantes alemáes situados nos estratos mais altos da "comunidade" de língua alemá assegurava a perpetuidade dessa
divisáo em ricos e pobres, "cultos" e "incultos", "alemáes"
e "quase-alemáes". Tudo indica que esse tenha sido o 'l)rincípio organizador (para usar urna expressáo de Leach) da
"comunidade alemá" do século XIX instalada no México.
Imagino que os imigrantes provenientes de grupos regionais
(prussianos, hanseáticos), étnicos (bávaros) ou nacionais
(suíGos e austríacos), foram admitidos ou rejeitados pela
"colonia alemá" seguindo, em grande medida, esse mesmo
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princípio organizador "sempre que preponderou a estrutura
de classe"; quando nao, a saber, quando o sistema de relac;oes
étnicas, regionais ou nacionais "sobredeterminou", ficamos
sem saber_q~al o .~rincípio organizador e~tao vigente, pois
os dados sao J.?Suf1c1ent~. Ent!etanto, eles indicam que duas
esferas organ1zavam, d1ferenc1almente, a "comunidade alema": a .pública e a privada. O fenómeno do nacionalismo
alemao, como ideología étnica e polltica, revela duas caras:
a pública, em que nao operava o aludido principio organizador (fundado na estrutura de classes), na medida em que
na<;> se distinguia (para efeitos políticos) os ricos dos pobr~,
un1ndo-os na mesma categoria VolJc; já na esfera privada,
portanto interna a comunidade, os imigrantes eram, inexoravelmente, separados sobo império do referido princípio.
2.

tndios e Mesticos

O caso dos indios Tarascos (que a si se chamam Purépetchua), localizados no Estado de Michoacan, está sendo estudado pela antropóloga Maria Eugenia Vargas e é objeto
de sua tese doutoral.9 O caso poderia ser resumido em algu.ns
pontos que, tentativamente, selecionamos, tendo por base
sua excelente etnografia: 1) A categoria social, o "promotor" bilíngue (ou professor indígena), como foco estratégico
de investigac;ao, condensa as contradic;oes básicas do sistema de relac;oes Tarasco/Mestic;o, marcado pela lógica da dominac;ao que confere aos índios o status de minoría étnica
(estrutura de dominac;áo que nao aparece nos casos anteriormente analisados). 2) Ao contrário de outras categorías sociais indígenas, observáveis no contexto interétnico local,
como os padres católicos, os empresários e os comerciantes,
todos tarascos, os promotore.s sáo obra do Estado Mexicano,
como instrumento institucional de educac;áo do índio através de padroes culturais mestic;os. 3) Para atingir tal fim, o
Estado criou um a parelho de ressocializac;áo daqueles índios
incumbidos, por sua vez, de "educar" os seus patrícios em
idade escolar: sao os Centros de Ca'[>aCitación. O estudo desses Centros, como instituic;áo total (de que nos fala Goffman), através do processo de internac;áo dos jovens recrutados (onde a "socializac;áo antecipada" nos valores mestic;os
no interior de suas famílias de orientac;áo desempenha im:.
portante papel seletivo), constituí um dos momentos mais
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I
importantes da investigagáo: permite a observagáo, em escala micro, dos mecanismos de discriminagáo étnica correntes na sociedade mexicana (escala macro). Nesses Centros
se reproduzem todos os estereótipos e os preconceitos dos mestigos através daqueles que, pessoalmente, convivem com os
internados, seja como mestres, seja como empregados admi~trativos, •nas atividades quoti.d ianas do Centro; numa
outra dimensáo, ao nível dos rituais de iniciagáo (admissáo),
passagem de categoria escolar (prom~áo) e de aquisigáo de
status profissional (conclusáo do curso ou formatura), é de
se supor que a ideologia oficial, inscrita nos estatutos e re..
gulamentos do Centro, aparega com todo o poder catalizador
da ideologia mestiga difusa na sociedade mexicana; a hipótese é a de que o conjunto de rituais (cerimoniais) transmi..
tem, com a for~a que o rito possui, a mensagem mesti~
da qual o jovem futuro promotor nao poderá eludir. 4) Como
reflexo da política estatal de "domesticagáo" do indio, dois
grupos de indios Tarascos sáo polarizados: os promotores,
que se assumem como a "Elite Intelectual'', e seus maiores
críticos, que poderíamos denominar de IntelUgentzia, em
sua maior parte formados por universitários. Enquanto os
primeiros se caracterizam pela aliena~áo de sua consciencia étnica (e, por conseguinte, de sua identidade indígena, pois, sendo indios, existem como mestigos), os segundos
afirmam, veementemente, sua identidade indígena e buscam
resgatá-la em sua dignidade original. Formados em diferentes universidades do País e do estrangeiro, onde lforam
objeto de urna ressocializa~áo - certamente espontanea-,
puderam absorver os ideais igualitários correntes nos centros metropolitanos (cf. R. Cardoso de Oliveira, 1976: 58) ;
ao mesmo tempo, tiveram conhecimento dos movimentos
étnicos modernos registrados em diversos lugares do mundo,
além de campanhas promovidas por órgáos internacionais,
como a que a UNESCO houve por bem instituir em defesa da
igualdade, fraternidade e dignidade entre os povos. Talvez
o esquema abaixo possa retratar, de modo muito simplificado, o que acabamos de dizer - que náo. constituí senáo urna
leitura dos da.dos que a autora da pesquisa nos pOS a disposi~ao.

O modelo sublinha as seguintes re~óes: entre identidades (constrastivas), entre ideologías étnicas (oposi~áo),
entre grupos lntelligentzia e "Elite Intelectual" (confronta~ao) e, finalmente, a própria categoria de Promotor, ela
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Relac;óes de:
Identidade Indígena

Identldade Mestlc;a

<contraste)

1
CENTRO

,-------.

. __ r_.J
1

SER

1
....---11r~

Ideologia ~tnlca
TARASCA
'

"lntelllgentzla"

~------·

Promotor

t------1~

,- -

- - - - .,

<contradlc;ao)

1

Ideologla ttnlca
MESTI((A

(oposlc;io)

1

(confronto)

•

1

"Elite Intelectual"

mesma uma rela~áo contraditória entre os próprios componentes psicossociais que a constituem, portanto, urna contradi~áo em si mesma (se nos é lícito figurar), pois alienada
- no sentido hegeliano-marxista do termo, a saber, quando
a existencia fica albeada de sua essencia, isto é, do homem
nao ser o que potencialmente é. Foco central da investiga~áo, o promotor tarasco enquanto categoria social reproduz todas as contradi~oes do sistema interétnico que
o engendrou. O trabalho de Maria Eugenia Vargas (sua disserta~ao doutoral) demonstra, perfeitamente, isso e nos convida a pensar sobre o poder de determina~áo da estrutura de
classes da sociedade mexicana, representada a nível local
pela popula~áo mesti~a; sendo um Estado de classe, sua.
agáo - isto é, a política indigenista oficial - expressa os
interesses da classe dominante, para a qual a "domestica~áo" do índio significa educá-lo para .o desenvolvimento de
urna economía voltada para a acumulagáo, paralelamente ao
descrédito de uma economia voltada para a subsistencia. Enquanto índio, o promotor tarasco legitima sua a~ao junto a
seu povo, ao mesmo tempo que procura lhe incutir os valores da sociedade mesti~a para guiá-lo para as metas do Es139

tado mexicano. Exercita sua identidade indígena para compromete-la, num segundo momento, em sua prática de ensino. Finalmente, poder-se-ia acrescentar que os sistemas
étnico e de classe, a1nda que se interinfluenciem, nao cobrem
os mesmos espagos sociais. O mesmo se observou no exame
dos casos dos imigrantes "brancos", de que estes náo constituem uma "classe dominante", observa-se agora com os Tarascos, nao os identificando, globalmente, com uma "classe
dominada". Também entre eles, a estrutura de classe secciona a "comunidade tarasca" em estratos facilmente registrados pela etnografia, vendo-se pequenos e médios negociantes, profissionais e, majoritariamente, camponeses. O que
ocorre é que, sofrendo a domina<;ao de classe, a maioria camponesa constrói uma ideologia de classe dominada que, por
sua vez, se constitui em ideologia preponderante para a totalidade da popula<;ao Tarasca. Nesse sentido, é que ternos
uma sorte de inversa.o da situa<;ao vivida pelos imigrantes
"brancas" no México. No caso Tarasco, a ideología de grupo
minoritário exprime, simultaneamente, a domina<;ao étnica
e de classe.
3.

Em Busca de uma Identiclade

O "Movimento Confederado Restaurador da Cultura
Anáhuac" é objeto da última pesquisa que iremos considerar neste artigo. Embora seja a pesquisa com menos tempo
de execu~ao, pode-se dizer que já colheu um conjunto de
dados que nos permite fazer algumas considerag5es de caráter geral e perfuntório. O Movimento é extremamente interessante e nao há dúvida que cabe, inteiramente, num Pr.<¿grama de Estudos Étnicos. A etnicidade - como a te.mos
visto até aqui - constituí, certamente, a dimensao mais explicativa do ~v-1ovimento Confederado. Através dela, podemos
perceber o significado da constru~ao de- uma identidade
mestiga ou "Mexica" sobre a base de uma cultura autóctone:
a Anáhuac. Como e porque essa identidade é construída, é a
questao que a pesquisa deverá elucidar. Seu contexto é o Movimento Confederado que, por sua vez, deverá ser contextualizado na estrutura social do México contemporaneo.10
O Movimento come~a em 1958 com seu fundador e líder,
o Licenciado Rodolfo F. Nieva Lopes. Os dados colhidos pela
pesquisadora Lina Odina Guemes, indicam que o ingresso

140

no movimento é "oral" (o que facilita o recrutamento) e o
compromisso que os membros assumem é c.om a restauragao
da Cultura Anáhuac e, supostamente, com tudo o que ela
representa na ideologia do Movimento. Vista pelos participantes do Movimento como un1 conjunto de tragos culturais
(com cuja realidade "objetiva" nao devemos nos preocupar),
a "Cultura Anáhuac" é utilizada para conformar um tipo
de homem, idealizado como "verdadeiro" mexicano. Essa nova
identidade é constituída por contraste diante daquilo que os
membros entendem ser o mexicano atual, a saber, um homem penetrado dos valores e da cultura alienígenos, de caráter ocidental. Nesse sentido, os tragos da cultura Anáhuac
sao tomados como sinais diacríticos dessa nova identidade,
concebida no ambito do Movimento como a verdadeira identidade mexicana: a do Mestigo ou, como preferem seus membros, a de "Mesclado". Ao mes,mo tempo, se elabora toda uma
ideologia étnica por eles denominada de mexicanidad. Ternos, assim, todos os elementos que nos permitem tratar o
Movimento como fenómeno da etnicidade. A guisa de sugestao, uma vez que a pesquisa está em desenvolvimento,
proponho alguns pontos que talvez possam ser aproveitados
na investiga<;ao a par de nos auxiliar, nos propósitos deste
artigo, a trazer alguns esclarecimentos sobre o processo de
construgao dessa identidade mestiga.
Em primeiro lugar, há de se considerar o conjuñto de
ritos que tem lugar no interior do Moviment-o: sao o:s cerimoniais Apaz-Uitiztli (batismo, nominagao), o Izlr,al-Ichoptzintll (Festa da Donzela da Primavera, onde sao sublinhadas as virtudes da idade feminina, tais como graga, ternura,
abnegagao, pudor, feminilidade: e onde ocorre um desfile de
trajes "típicos", reprodugoes imaginárias do mundo préhispanico), o Izkal-Iluitl (ou rejuvenescimento da terra,
quando se dá a eleigao da Donzela da Primavera), etc. Há
cerca de mais de urna a.ezena de cerimoniais, apenas indicados nos dados até agora disponíveis. Sua análise poderá ajµ:
dar bastante para captarmos os valores (as mensagens) que
veiculam, desde que tomemos esses rituais como instrumentos altamente eficazes de comunica~ao. Em segundo lugar,
considere-se, também, a cisao do Movimento, a pós a morte
do líder, como um evento passível de ser estudado como uro
"drama", a maneira de Victor Turner, quando se procurari::t
registrar as versoes que cada um dos seus tres sucessores lograram elaborar. Os dados obtidos já indicam que, apesar
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da unidade que se procura manter no Movimento, no que
diz respeito aos seus objetivos últimos, há, claramente, urna
divergencia nas práticas de atingí-los. Em conseqüencia, as
características dos novos grupos produzidos pela cisao sao
de vital importancia para a compreensao do processo. Em
terceiro lugar, cabe urna referencia a problemática weberiana do camma e de sua rotinizagáo. Parece que com a morte
do líder, em 1968, cujas qualidades carismáticas eram indiscutíveis, o Movimento somente teve condi~oes de persistir
gra~as a cria~ao de organiza~óes burocráticas ou burocratizadas. O Movimento carismático rotinizou-se. Tentaremos,
abaixo, esbo~ar um diagrama que nos auxilie a visualizar o·
fenómeno em estudo.
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Cabe chamar a aten~ao para as dimensóes temporais em
que se desdobra o "projeto" da ideologia Anáhuac: pMSado, ·
presente e futuro. Sublinhe-se, também, as dimensóes da
realidade estudada, a saber: a ideologia e as rela~óes sociais
que surgem - estas últimas - organizadas em institui~óes,
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como o ~ovimento Restaurador, que se institucionaliza (ou
burocrat1za) , em conseqüencia da rotiniza~ao do carisma, e
como a institucionaliza~ao, no interior do Estado Mexicano
desse outro mesti~, cultuado no "Diada Ra~a", 12 de outu~
b~o,. ~ata da descoberta da América, port~nto urna data que
v1a~ili~ou a "nova ra~a", o Mestigo, sur~1do da coloniza~ao
do md10 pelo espanhol. A data, como feriado nacional, festeja, nao o espanhol e a conquista, mas o mesti~o que nasce
sobre os escombros da civiliza~ao asteca (O Movimento Confederado também chama Aztekatal ou Azteca a nova identi~
dade mesti~a que pretende criar) .11 O curioso é que, gra~as
ao uso de um mesmo termo - mestigo -, o Movimento Con.:·
federado logra obter do Governo mexicano apoio para suas
atividades, sem que este perceba, naturalmente, que a conce~ao que os cultivadores da ideologia Anáhuac tern do
Mesti~o é radicalmente diversa daquela que o Estado difunde e festeja. Porém, vale, ainda, assinalar os diferentes tipos
de rel~óes compreendidas pelo diagrama: sáo relagóes que
constituem a própria substancia da etnicidade e podem ser
definidas em diferentes níveis náo contraditórios entre si,
urna vez que se complementam; cada um dos níveis, entretanto, abriga rel~é>es de contraste (entre identidades), de
oposi.gáo (entre ideologias, enquanto sistemas ideológicos) de
mani-pu~áo (entre organiza~óes, no sentido de se utilizarem, mutuamente, com respeito a fins) e, finalmente, de
ammgüidade (um mesmo termo para cobrir conceitos divergentes a exprimirem identidades contrastivas). Obviamente,
o modelo que o diagrama pretende sugerir ao leitor é meramente tentativo, desde que o alvo deste artigo é oferecer algumas idéias, surgidas da reflexáo sobre os dados disponíveis
e que possam ser implementadas por urna pesquisa em plena realiza~áo.

eremos que nao será necessário voltarmos a discorrer
so~re a problemática das classes sociais, desde que, nos lim1~~ deste artigo, o que foi dito na introdu~ao parece ser
suf1c1ente. Entretanto, nao será demais repetir afirma~óes
que ternos feito em outro lugar (R. Cardoso de Oliveira,
1976, cap. 3), de que as teorias de estratifica~áo e de estrutura de classes sáo solidárias da teoría da fric~áo interétnica
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(que privilegia as relac;oes étnicas enquanto sistemas de .r~
la<;oes sociais) e da teoria da identidade étnica (que pr1v1legia as representac;oes coletivas e as ideologias). ~m virtude da natureza do material etnográfico e historiográfico a
que tivemos acesso a par da problemática focalizada, tivemos que interpretá-10 a luz da teoria da identi~ade é!nica.
As ideologías se constituíram, assim, como a d1mensao da
realidade mais explicativa desse fenópie~o den?!llinado
etnicidade. A defini<;áo de seu campo semant1co - all~, ~a
revisao de urna defini~ao anterior (R. Cardoso de Ol1ve1ra,
1976: 102-106) - abriu caminho para construirmos o nos;SO
objeto de discussao e estudo. Podemos, assim, "fechar o circulo", retornando ao que se discutiu na int;~duc;ao, já agora
de posse de um conjunto de dad9s e de anáhses que, esperamos, possam ensej ar - a guisa de conclusa.o - algumas considera~óes finais.
_
.
. .
Pelo exposto nas diferentes sec;oes deste artigo, ve~1f1couse que dos cinco casos estudados, quatro deles se c1rcunscreverr{ no "espaco IV" do campo semantico; enquanto SOmente um (o caso Tarasco) se inscreve no "espa<;o II", quase
como um caso limite pois se aproxima bastante do "espa<;o
III" Entretanto, nao' chega a ultrapassar o limite marcado
pela linha perpendicular (vide o quadro da página 120); em
termos sociológicos, isso significa que _a Cul~ura. Tarasca,
gra<;as ao intenso processo de acultura<;ao, esta de1x3:ndo de
ser ''simples" - mesmo coro todas as reservas que f1zermos
ao uso dessa antinomia "simples" / "complexo", residual por
excelencia. Quanto ao "espa<;o I", nao preenchido pelas realidades estudadas contém grupos indígenas isolados,
ocupando nichos ~emotos das sociedades nacionais envolventes· e quando estao em contato interétnico, este se caracteriza 'por -ser intertribal, portanto, sem acorrer a aglutinac;ao desses grupos indígenas em siste~as. económicos V<?.ltados para a cumula<;áo (sobretudo cap1tallsta) e, consequen;
temente sua integra<;ao numa sociedade- de classes. Este e
o único 'espac;o semantico em que a no<;ao ~e etnicidade nao
teria aplica<;áo. Já o "espa<;o II", onde se inscrevem os Tarascos está marcado pela dominac;ao que se dá no inte,rjor
de um'a estrutura de ciasses. O material analisado é suficientemente eloqüente para nos dispensar de maiores justificacoes. Restaria justificar, apenas, a insergáo do caso da identidade mesti~a (constituída pelo Movimento Confederado)
no "espa<;o IV", desde que as demais identidades reveladas
1
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casos dos imigrantes norte-americanos, espanhóis e alemaes náo oferecem dúvidas sobre sua insergáo no mesmo espa~o. É bastante razoável supor, pelo que já se sabe dp caso
dessa identidade Mesti~a ou "Mexica", que, nao só ela náo
se assume como minoritária, como ainda recorre a urna cultura pré-hispanica - a Anáhuac - altamente sofisticada
(pelo menos como o Movimento a representa) e, certainente
''complexa". Como as outras identidades dos grupos imi:
grantes, a identidade "Mexica" busca sua ontogenese numa
"Cultura Superior" (viz. Sociedade Superior), ainda que
aborígene.
·
.
E para concluir, podemos ilustrar a importancia do papel desempenhado por uma cultura vista como superior, com
o exemplo do caso dos imigrantes norte-americanos, que .sao
os que mais ostentam essa "superioridade" de origem: vimos
que até os norte-americanos negros de San Miguel .de Allende, discriminados no interior da comunidade norte-americana local (numa reprodugao do racismo ainda vigente em diferentes setores e latitudes dos EUA) , usufruem, no México, um status nao minoritário, pois sáo possuidores de
urna nacionalidade que simboliza o que há de mais ;:i_yangado na civilizagao ocidental: a tecnología. Mito ou nao, · a tecnologia tende a ser pensada como o supra-sumo do progresso - e gera ideologías correspondentes. O colonialismo e o
imperialismo, enquanto ideologias "civilizadoras" e de domina~áo, inscrevem-se nesse mesmo "espa~o IV", a través dos
imigrantes egressos de países que as sustentam. E é
nesse mesmo e.spago semantico que encontramos articuladas e, muitas vezes fundidas, ideologias políticas e
étnicas, a exprimirem a complexidade da:s rela<;qes sociais concretas. Ao pesquisador cabe distinguir essas ideologias e discernir que relagóes sociais elas expressam
(e encobrem), a fim de náo tomarmos a realidade "pensada" pelos agentes sociais como equivalente l realldade
por eles "vivida". A análise das ideologias nos leva a essa
dire~áo bastante frutffera da pesquisa antropológica e o estudo da identidade e da etnicidade náo constitui senáo_parte
disso.
n~

..

NOTAS
1

O objetivo deste artigo é meramente exploratório e fol elaborado, em sua prlmeira versáo, durante o Seminário Avan~ado de
14~

Estudos ~tnlcos realizado sob a dlre~áo do autor no "Centro de
Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e História" (CIS-INAH), na Cidade do México, durante os
meses de setembro e outubro de 1979. Como o Seminário estava
voltado para a aprecia~áo de um conjunto de cinco projetos de
pesquisa (todos inscritos no "Programa de Estudos Étnicos'' do
CIS-INAH>, visando-lhe proporcionar urna base conceitual comum de comparabilidade, cuidou-se de discutir os dados, extremamente heterogeneos, com o propósito de ensejar o desdobramento de alguns projetos, ou a programa~áo de novos, que tivessem por foco a etnicidade na forma como a ternos definido.
Essa inten~áo programática se reflete em todo texto do artigo.
o autor agradece a dire~áo do CIS-INAH, na pessoa do seu diretor, Dr. Guillermo Bonfll Batalla, as excelentes condi~óes de trabalho que lhe proporcionou durante todo o período (de agosto a
Janeiro de 1980) que esteve vinculado a sua institui~áo na qualidade de Professor Visitante. Estende seus agradecimentos ao
corpo administrativo do CIS..INAH e aos membros do Seminário, pesquisadores Beatriz Scharrer, Dra. Brigida von Mentz,
Carmen Icazuriaga, Dra. Cecília Maria Helm, Clara Helena
Suárez, Fran~ois Lartigue, Gloria Artis, Oulliermo Tumer, Lina
Quemes, Maria Eugenia Vargas, Dr. Michael Kenny, Stella
Quan, Verena Radkau e Virginia Garcia.
~ Em termos lógicos, enquanto a rela~áo binária anterior (ldentidade Minoritária/Identidade Majoritária) exprime uma rela~áo
oontraditória, no sentido de uma negar a existencia da outra,
esta nova rela~áo que a substitui (ldentldade Minoritária/Identidade Náo-Minoritária) expressa apenas urna rela~áo de contrariedade, como a sublinhar, exclusivamente, a diferen~a entre as duas identidades, contrártas mas náo antitéticas. Quanto
aos crttérios que presidiram a constru~áo do quadro semantico
da etnia, foram discutidos no aludido capítulo "Reconsiderando
Etnia" (R. cardoso de Oliveira, 1976: 102-106).
a Os dados que aqui sáo utilizados foram cedidos pela antropóloga Stella Quan e discutidos no ambito do Semlnário. Os demais
trabalhos escritos sobre os imigrantes norte-americanos, como
os de Carmen Bueno, Kathy Denman e Carmen Icazuriaga (C.
Bueno et alii, 1979, R. Denman, 1979 e Icazuriaga, 1979) se restrtngem as elites e ao setor empresarial imigrante, ao passo que
o de Stella Quan (S. Quan, 1979) abrange formas de vida de toda
urna comunidade.
4
Cf. F. Barth 1969, Introduction: R. Cardoso de Oliveira 1976, Capitulo I: Identidade Étnica, Identifica~áo e Manipula~áo <publicado, originalmente, em espanhol, em América Indigena, vol.
XXXI, n.0 4, 1971, México).
.
5 Os WASPs (White Anglo Saxon Protestant) constituem uma
modalidade de classifica~áo de norte-americanos brancos, descendentes de imigrantes brltanicos (ingleses, escoceses e galeses,
excluindo-se, apenas, os irlandess discriminados pelos demais) e
protestantes. Jonathan D. Sarna mostra que esses americanos.
de ortgem britanlca, cuja lmigra~áo ~e seus ancestrais se deu
há cerca de 125 anos, alnda que nao constituam um grupo
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étnico, sofrem um processo de etniza~áo na consciencia popular
ou nos "mass media" que veem os WASPs como uma "entidade
distinta e autoconsciente" (J. D. Sama, 1978:376).
e As informa~óes referentes ao caso espanhol foram obtldas, preponderantemente, no decorrer do Semlnário, secundariamente
da leltura do interessante llvro Inmigrantes 11 Refugiados Españoles en Mexico, de M. Kenny, G. Garcla, C. Icazurtaga, c. Suarez e o. Artis, autores e participantes do Seminário (Cf. M.
Kenny 1t alii, 1979).
1 A existencia dessas identidades é um fato. Virginia Garcla (ln
M. Kenny et alii, 1979:95-163) apresenta, em nota de rodapé <n.º
2, pág. 96), uma distribui~áo regional em Puebla, México, onde
todas essas identidades regionais sáo encontradas.
s Trata-se de um relatório de quase 600 páginas (B. von Mentz
et alii, 1979) , elaborado por dols historiadores, Brigida von
Mentz e Guillermo Tumer, urna cientista politica, Verena Radkau, e urna antropóloga, Beatriz Scharrer, todos participantes
do Seminário. Os dados sobre a etnicidade alemá foram obtidos
preponderantemente durante o Semlnário.
o Os primeiros resultados dessa pesquisa foram apresentados numa comunlca~áo ao Slmpósio sobre "Etnicidade e Identldade
Étnica na América Latina'' que organizamos no ambito do XLI
Congresso Internacional de Americanistas, realizado na Cidade
do México, em 1974. Sob o titulo de "Dinamica de la Identidad
Étnica entre los Tarascos", seu trabalho foi incluido no hvro
Etnicidade y Identidad Étnica en América Latina (Org. Roberto
Cardoso de Ollveira), Ediciones de la Casa Chata, México (no
prelo).
10 o projeto que focaliza o Movimento Confederado está voltado
para o estudo de movimentos sociais em contextos étnicos e é dirigido pelo Dr. Guillermo Bonfil Batalla e ao qual está associada
a antropóloga Lina Odena Guemes. A pesquisa sobre o Movimento Confederado desdobra-se, agora, com vistas a anállse dos
fenómenos da etnicldade e da identidade.
11 Informa~óes pessoais da antropóloga Lina Quemes. Esclarecenos, também, que o Movimento rejeita o termo mesti~o, subs·
titulndo-o pelo termo "mesclado", se bem que na negocla~ao
que fazem como Governo, como objetivo de obterem verba para
suas atividades, valem-se da ambigüidade dos termos, a rigor sinónimos. Tal fato é que nos levou a falar numa identidade mesti~a, porém com sentido diferente para cada urna das ideologtas
em oposi~áo.
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CRÍTICA

CAPfTULO 8

LIMITES DA ANÁLISE COMBINATóRIA
NA ANTROPOLOGIA
Convidado por Current Anthropology a comentar o artigo de Joseph S. Berliner, "The feet of the natives are large:
an essay an Anthropology by an Economist" 1 , deparamo-nos
com um trabalho que sugeria em seu início a realiza~áo de
uma abordagem bastante interessante e criativa, sobretudo
por ter sido proposto por um economista. Berliner come~a
recorrendo a imagem de um etnólogo em seu esfor~o de
compreensáo de uma sociedade indígena, onde tudo é eetranho: ''uma lingua e costume para os quais náo tem a
chave, ele (o etnólogo) se sente como um débil mental perante os nativos". - escreve Berliner citando frase de Raymond Firth, de We, the Tikopia. E parece ser dessa maneira,
isto é, adotando a mesma postura do etnólogo frente a uma
cultura exótica, que o Economista procura deslindar o campo da Antropologia. Diz Berliner que o ensaio "é urna interpret~áo da cultura da Antropologia, em seus próprios termos e em compara~áo com a cultura de minha Economia
nativa" (p. 147) . E acrescenta: "As fontes materiais básicas sáo artefatos escritos (os llvros dos nativos sáo grandes,
também), suplementados pelo testemunho de informantes
nativos" (pp. 47-48) - e cita alguns antropólogos seus amigos que teriam servido de informantes sobre o que chama
- aliás, muito apropriadamente - de "cultura antropológica". A nosso ver, seu ensaio náo poderia ter tido melhor
início. Ao nos prometer uma verdadeira peregrina~áo no in'."
N. - Current Anthropolof111, vol. 3, 1962, pp. 47-61. Em sua formá
original a presente critica fol publicada na mesma revista em seu
vol. 5, n.0 2, 1964, pp. 104-105, com o titulo "Combinatoria! Analysls".
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terior do campo da Antropologia e com urna atitude de µm
etnólogo doublé de economista, deixou-nos numa expectativa
altamente favorável, interessa.díssimos que estávamos em
sua "excursao" no mundo dos antropólogos.
Porém, ao fim de sua leitura, o ensaio - e por suposto
sua excursao - nos decepcionaria bastante, nao indo além
de urna tentativa de sistematiza~ao de determinadas abordagens correntes na Antropologia Cultural. Parece que Berliner visou, com isso, por "ordem na casa", utilizando-se de
esquemas do tipo análise combinatória. Se bem que várias
~s modalidades de análise por ele indicadas, gra~as a comb1na~iio das colunas (columns) e das fileiras (rows) constitufpas no interior de um _espago construido por coordenaclaS cartesianas (urna simples matriz de duas entradas),
nao fossem desconhecidas dos antropólogos, o e~me conjugado dessas modalidades revelou algumas possibilidades metodológicas, no sentido de sua utilizagiio num sistema integrado e multifásico de análise global. Entretanto, há de se
ressaltar que a natural simplifica~ao do problema - alcan~ada pela algebrizagao resultou, em _contrapartida, numa
atitude até certo ponto ingenua do Autor diante das reais
possibilidades do conhecimento antropológico.
.
Senáo, vejamos. Sobre a classifica~áo do dado antropológico assim se pronuncia Berliner: "O dado empregado na
análise antropológica pode ser representado em forma matricial, como na Figura I. As /colunas (Sj) representam as
classes em que os objetos de investiga~ao sao agru pádos. As
fileiras (Pi) representam as propriedades ou aspectos para
serem investigados. Cada cabra na matriz (Cij) contém todos os dados portadores de dada propriedade de urna dada
classe. Es.se esquema de classifica~ao pode ser aplicado a todos os subcampos da antropologia" (p. 48). E assim define
a Antropologia: "é o estudo do homem, ou mais apropriadamente, de algumas propriedades do homem, biológicas e
culturais" (idem).
Depoi.s de mostrar o funcionamento da classifica~ao com
rela~ao a dimensáo biolóftica da Antropologia, Berliner a
aplica na Antropologia Cuitural nos termos que se seguem:
"Da discussao do homem biológico, o ar~mento transferese para o homem cultural. Correspondendo a classe-ra~a no
estudo do homem biolóftico, é a classe-sociedade no estudo
do homem cultural. Cada homem é assinalado a urna ou a
outra sociedade, e o Sj compreende agora todas sociedades
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Fig. I
conhecidas. O Pi consiste de todas as propriedades dos ramos da cultura tais como a· estrutura de parentesco, a linguagem, a tecnologia, a religiao. Em sua forma mais detalhada a lista de Pi compreende, com efeito, o manual da.
Human Relations Area Files. Em sua forma mais agregada,
ela consiste das "categorias universais" da cultura de Wissler
(p. 49). E continua Berliner: "Os antropólogos, sentem-se
freqüentemente compelidos a distinguir cultura de sociedade. Em nossos termos, uma sociedade é urna subclasse de
todas as pessoas; urna sociedade consiste de gente (Berliner
cita aqui Kroeber e Linton). Os dados na tabela, contudo,
constituem cultura. Uma caixa na matriz pode conter, por
exemplo, uma descri~ao (C2, 104) do sistema de Parentesco
(P2) dos ilhéus trobriansese (8104), ou dados (C12, 81) de
técnicas de tecelagem. (Pl2) dos Navajo (881). ó objeto da
investiga~iio, entao, nao é a "gente", mas a "cultura"; a rigor, certas propriedades de grupos de gente (idem).
Berliner procura, assim, estabelecer as condit;óes de ·uma
enciclopédia. universal de dados antropológicos, pelo menos
na forma pela aual ele os define. A figura II é apresentada
como urna- ilustra~áo disso, na medida em que "contem todos os dados observáveis sobre todas as propriedades culturai.s de todas as sociedades existentes" (ibidem). E, de conformidade coma Figura I, sua Ieitura pode ser feita segundo
qualquer um dos quatro seguintes tipos de relat;óes que os
antropólogos procuram, quaisquer que sejam seus "temperamentos academicos" - no dizer de Berliner. Sao os tipos:
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" (1) A rela~ao de dados de qualquer callea com dados de
outras caixas da mesma coluna; (2) A rela~ao de dados de
qualquer caixa com dados de outras caixas da mesma fiIeira; (3) A rela~ao de dados de qualquer coluna com dados
de outras colunas; (4) A rela~ao de dados de qualquer fileira com dados de outras fileiras" (ibidem).
Na expectativa de que e.sse resumo das inten~óes de
Berliner seja suficiente para fornecer ao Ieitor o quadro geral em que se desenvolve seus argumentos (e os nossos), pas·
semos a crítica.
Em primeiro lugar, temas que convir que a análise comparada (qualquer que seja o seu tipo, dentre os apresentados pelo Autor) nao pode conter todo o raciocínio científico
empregado pelo antropólogo no deslindamento dos fenómenos sócio-culturais. A maneira pela qua! Berliner desenvolve o seu pensamento nos dá a impressao que ele desejou reduzir a Antropología (Cultural ou Social) unicamente ao
método comparativo, esquecendo-se, talvez, de que a análise comparativa, de um modo geral, se constituí apenas num
recurso metodológico empregado pelo antropólogo no nivel
de descri<;ao e classifica~ao dos f enomenos observad9s, sem
que isso implique, ainda, na indispensável interpreta~ao de
suas significa~óes. Vemos, assim, o Autor de.c ifrar os componentes estruturais do pensamento científico, no seu estado
mais elementar ou, para falar com Piaget, no momento em
que a inteligencia passa de urna etapa de quase-equilfbrio a
urna outra de equilibrio (formes d'equilibres), passivel de
tratamento axiomático ou, em outras palavras, que já pode
ser considerada como urna estrutura matemática. As duas
no~óes básicas a que recorre Berliner sao a de "reuniáo" e
a de "intersec~áo''. Ambas, expressivas de dois mecanismos
psicológicos con-s tantes de quaisquer raciocinios por compara~ao, sao manipuladas nos termos de um sistema de "classes ajustadas" (emboi.tment des classes) , i. e. em que A-B- ;
r,-n. é igual A'-B. B'-C, C'-D. Equivale dizer que a análise comparada se reduz a um tipo de raciocinio que correspondería a urna fase intermediária - se assim poderfamos
dizer - entre o pensamento vulgar e o científico. Dessa maneira, quando Berliner simbolicamente fala em Cu C12 . ..
C1m, nao está fazendo outra coisa aue indicar os mecanismos
de reuniao e de intersecáo implícítos num sistema elementar de opera~ao, de uso ·corrente na própria linguagem cotidiana.
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Outro ponto de seu artigo que deve ser colocado em
suas devida.s proporc;oes, é aquele que se refere a redu~áo da
Antropologia Social a "análise de fileira" (row analysis) '
como que toda a tradic;áo antropológica iniciada com Durkheim, Mauss, Radcliffe-Brown nao significasse outra coisa
que um método de comparac;oes entre determinadas propriedades (P) ou setores de diferentes sistemas culturais ou sociedades globais. Isso é inaceitável, sobretudo quando consideramos que a "pedra-de-toque'' dos estudos funcionaisestruturais (em sua tradi<;áo franco-britanica) é o postulado segundo o qual a área crucial e estratégica do sistema· cultural é a sua est.rutura social. Isso quer dizer que a explica~áo
(e náo uma mera descri<;áo ou classificagao) só pode ser encontrada pela focalizagao da trama de relac;oes sociais e das
instituic;o~s que as coordenam, como sustentáculos que sao
da Cultura como um todo. Berliner omite inteiramente esse
aspecto, no reduzir a Antropologia Social a raw analysis.
Ocorre-nos, ainda, lendo o artigo de Berliner, que urna
das questóes que mais tem prejudicado a evoluc;áo da Antropología Social para urna disciplina holfstica e compreensiva
dos quadros humanos, tem sido a tradicional dissoci~áo do,
fator "tempo" dos complexos culturais analisados. A partir de
Radcliffe-Brown e em todo o moderno "estruturalismo" (se
assim podemos dizer), a ausencia da dimensáo temporal nos
esquemas analíticos teria levado a antropologia social a
urna "crise", náo fosse o despertar para o problema de vários dos seus mais notórios representantes, como - entre
outros - Fortes (1949, 1953), Nadel (1957), Firth (1954,
1955) e Lévi-Strauss (1953) - esse último em sua primeira
fase - atentos as insuficiencias de análise funcional-estrutural. Por isso, quando Berliner, após caracterizar os seus
tipos de análises, introduz a dimensáo temporal (cf. fig. 3),
o faz de modo mecanico e extremamente artificial, uma vez
que a n~áo do tempo (e digo macro-tempo) já deveria estar
implícita nas várias modalidades de análises anteriormente
descritas. O nosso ponto de vista é o de que sem a incorpora<;áo do tempo nos esquemas analíticos, estes se definiriam
no máximo como esquemas classificatórios, mas nunca adequados a urna análise percuciente. Aliás, a crise porque passa
hoje a análise funcional-estrutural, como foi referido, prende-se basicamente a esta dissociac;áo.
Ainda que se justifique operacionalmente a distin<;áo
entre sincronia e diacronía, nao acreditamos que num plano
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teórico i. e. num plano de explica~áo da realidade, i.sso seja
mantido e ratificado num sistema conceitual. Na expressao
algébrica b. . Cij b. t, o fator tempo (t), indicando mudan~a
(tl, t2 ... tm), representa um artifício de cálculo desnecessário, quando nao perigoso, urna vez que denuncia uma atitude nao dialética do sujeito cognoscente diante do objeto
cognoscível. Indica, em última análise, que o dado contido
em i (Pa, por exemplo) e em j (Sx) pode ter exiatencia
(ontologicamente falando) dissociado do tempo (t). É óbvio
que essa dissocia~ao é válida apenas metodologicamente, e,
portanto, grande é o risco em se passar a tratá-la como se
fosse algo real. É certo, por outro lado, que nas ciencias naturais e, mesmo, na economia, essa dissocia~ao tem sido
fe ita como recurso a uma formaliza~ao da realidade (grac;as a modelos matemáticos) a fim de se chegar dedutivamente a resultados válidos. Mas na antropología, onde a
perspectiva ·temporal e a própria historicidade do:;_ dados
constituem as colunas mestras do "pensamento intuitivo''
- o qual deve ser amparado pelo "pensamento combinatório'' (Granger, 1960:214) - eonduz o analista a distorcer a
realidade sem, contudo, conseguir corrigí-la posteriormente.
A purifica~ao dos fenómenos através da formaliza~ao algébrica, por exemplo, deve ter como fase ulterior o exercício da
"reflexáo" sobre os mesmos dados, reintegrados em totalidade hist6rico-sociais.
Quanto ao problema da previsáo, conforme é colocado
pelo Autor, parece-nos que ele expressa antes urna concepcáo
de ciencia d:o tipo neo-positivista do que urna idéia de ciencia concebida como um instrumento explicativo da realidade. Nas ciencias naturais a previsáo e a explicac;ao andam,
em regra, juntas: a descoberta de leis propicia tanto a explica~áo quanto a previsáo. Mas, nas chamadas ciencias humanas que, no dizer de Weber, trata de homem "em toda
sua singularidade, humana, em oposi~áo aos animais e out.ros seres vivos estudados pelas ciencias n:aturais" (H. Gerth
& C. Wright Mills (ed.), 1946, pág. 56), singularidade essa
caracterizada por sua a~áo motivada e por sua conduta significativa, nelas nem sempre isso acontece; salvo quando o
analista constrói modelos para, em seguida, procurar descobrir o indispensável isomorfismo entre estes e a realidade
investif!ada. Neste caso, o analista contaria com um instrumento de previsao (do tipo triangular) bastante bom. Mas,
perguntamos, contentar-se-ia com a "explicagáo" fornecida
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pelos modelos? Poderiam os modelos apreender toda a conduta significativa? A nosso ver, a explicagao nas ciencias
Humanas deve envolver, fundamentalmente, significagoes
(no sentido fenomenológico de termo) que escapam a forn1aliza~ao, a nao ser que seja eJa combinada ·com o exercício da intuigáo e da reflexao, como já foi dito.
Concluindo, devemos acrescentar que apesar do artigo
de Berliner ser bastante sugestivo para o refinamento de
procedimentos adequados a manipulagao dos dados, ainda
nas etapas preliminares da investigagáo científica, acreditamos que a maior contribuigao das ciencia a Antropología,
nao deve se traduzir pelo aproveitamento de teorias do tipo
keynesiano - como parece desejar Berliner - urna vez que
se nota nessas teorias (de ponto de vista do antropólogo ou
do sociólogo de orienta~áo marxista ou weberiana) uma certa alienagáo dos fenómenos económicos, despojados que
ficam de suas características políticas e sócio-culturais. Há
quem veja, nesse sentido, na economia moderna (neo-marshaliana ou keynesiana) um instrumento de· conhecimento
completamente alienado (nos termos da sociedade global)
pois tendente a se reduzir, nas duas posi~óes mais extremas,
a urna mera sintaxe. eremos, mesmo, que o campo r.aais fértil para um diálogo entre o antropólogo e o economista seja
aquele vinculado a urna macroeconomía ou a um tipo de
economia política, seja ela inspirada em Marx, seja ero Veblem. Por outro lado, a própria previsáo científica, tao clara
aos economistas, tende a ser melhór realizada nos· sistemas
sociais e culturais a longo termo, por urna abordagem macrce.strutural de que numa "microantropologia", ainda que
esta esteja "melhor equipada para a descri<;áo diária dos
fatos" (Granger, 1955: 252). Em suma, pelos motivos apontados, nao parece aceitável urna microantropologia "paralela' a urna macroantropologia. Ambas devem encontrar
um campo de mútua articula<;áo, sem perder de vista que os
problemas de ordem sincrónica, funcionais-estruturais. sao
apenas mais fáceis de reduc;áo analítica e, como tal, passíveis
de manipula~áo por técnicas "combinatórias" (matemática.s
ou simplesmente comparativas); sendo que a visáo "macro",
cujo alvo é construir totalidades sócio-culturais - objeto
precípuo da Antropologia - tem na História a sua dimensáo
central, o que significa que mesmo quando ela for de difícil
acesso (povos ágrafos, por exemplo), nem por isso deve ser
excluída do horizonte do investigador. No máximo podemos
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colocá-la entre parenteses - por meio da constru~ao de modelos analíticos, como permite eficazmente o método estruturalista - sem no entanto jamais percte-Ia de vista a fim
de recuperá-la tao logo seja possível.
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CAPíTULO 9

ESTRUTU.RALISMO

E ESTRUTURALIST.AS

Quando um leitor nao familiarizado com a moderna Antropologia Social quer se informar sobre temas tao em moda
c~m~ o "estruturalismo", a primeira pergunta a que se propoe e o porque de tanta celeuma em torno de algo tao óbvio:
o fato! aparentemente simples, de tudo ter a sua "estrutura".
O curioso desta constata~ao é que ela nao tem sido feita apenas por nao-especialistas, mas por renomados antropólogos,
como ~~oe_ber, que chegou a escrever que "A noQáo de estrutura nao é provavelmente nada mais do que uma conces. .
sao a moda: um termo de sentido bem definido exerce subitamente uma singular atra~áo durante uma dezena de anos
- como a palavra "aerodin!mico" - quando se come~a a
empregá-lo a torto e a direito porque soa agradavelmente ao
ouvid.o ( . . . ) . Nao importa o que - sob a condi~ao de nao
ser completamente amorfo - possui urna estrutura. Ao que
parece o termo "estrutura" nao acrescenta absolutamente
nada ao que nós ternos no espirito quando o empregamos,
salvo um agradável quebra-cabe~a" (Kroeber, 1948, pág.
325) . Se bem que essas considera~óes maliciosas de Kroeber
vi.sassem, particularmente, a no~ao de "estrutura da perSonalldade de baseº, como assim explica Lévi-Strauss, elas podem ser perfeitamente aplicadas aos demals empregos da
no~ao dentro da própria Antropologia Social e Cultural. A
procedéncia desse comentário de Kroeber, justo por sua inten~áo crítica, provocou sua ev~áo por diferentes aqtores
Artigo publicado no volume 15/16 de 11Tempo Braslletro:
Revista de Cultura" (pp. 78-79) com o título ''Estruturallsmo e F.struturallstas na Antropologia Social", aqui reproduzido com pequenas modifica~óes.
N. -
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como o já mencionado Lévi-Strauss (1958, págs. 304, 305),
Roger Ba.stide (1962, pág. 14) e Jean Viet (1965, pág. 3),
esses dois últimos responsáveis por alguns dos mais interessantes comptés rendus do termo e das teorias ditas "estruturalistas".
Por outro lado, a atualidade do tema - devido, sobretudo, a obra de Lévi-Strauss - pode ser aferida por uns
tantos volumes especiais de revistas as mais diversas1 dedicados ao tema e aos quais se acrescenta este número especial de
Tempo Brasileiro. Diante de um tema tao amplamente estudado, este artigo se limitará a examinar o que há de essencial entre o uso da no~ao de estrutura pela Antropologia Social inglesa, tradicional, i.é. aquela que encontrou sua sistematizagáo mais completa na obra de Radcliffe-Brown, e o
seu uso por antropólogos socia.is a partir das teoriza~oes de
Lévi-Strauss. Essa distin<;áo que Nade! aponta e fundam~nta
de modo mais sistemático em seu livro Theory o.f Social
Structure (1~57: 7, 149 ss), Leach. irá .estabelecer de forma
mais enfática e inequívoca em seu ensaio Rethinking Anthropology, (1963). ''Meu propósito - escreve Leach - é
distinguir duas variedades semeJhantes de generaliza~áb
que de tempós em tempos surgem na Antropologia Social
britanica cpntempóranea. Uma delas,.. da qual nao gosto,
deriva da obra de Radcliffe-Brown; a outra, a qual admiro,
deriva da obra de Lévi-Strauss. É importante - continua o
autor - que as diferen~as entre essas dQas abordagens sejam
bem entendidas, de forma tal aue minhas ilustra~oes mos-.
trem forte contraste, como entré o preto e o branco" (1963,
pág. 2). Leach distingue, entáo, generalizagáo de com'])(Lra..
<;ao, atribuindo a orientac;ao de Radcli~fe-Brown ter por objetiv8- 2. segunda e P.. de Lévi-Strauss a prirneira. A questao colocada assim por Leach poderia causar estranheza ao leitor,
urna vez aue é conhecida a posi<;áo de Radcliffe-Brown de ter.
por obietivo e. generaliza~áo e a comnarac.ao apenas nor mé-:
iodo (Radcliffe:.Brown, 1957. págs. 76, 80). E isso é dito por
este último de modo explí~ito. sobretudo Quando demonstra
Que mesmo o méwdo comparativo nao p0de ser tomado como
ó "únjco" ' mas. somente um dos modos de
se testar
hioóteses
.
.
(Radcliffe-Brown, 1957, nág. 79), da mesma forma ~ue recomenda arie a matemática. e'specificamente a qualitativa
- por ele chamada matemática relacional -. deve se constituir num procedimento fundamental na análi.se antropológica, afirma~áo que, mutatis mutandis, está na ordem d'o
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dia no moderno pensamento estruturalista. Ao que parece,
a divergencia básica entre duas perspectivas, postas em contradi~ao por Leach, está na diferente conce~ao de estrutura e, conseqüentemente, das diferentes modalidades de sua
utiliz~ao como instrumento de conhecimento da Sociedade.
A discordancia no entende-la resulta em formas diversas de
se considerar a generalizagao e o caminho para atingi-la. O
que se fará aqui será mostrar como se constitui o conhecimento antropológico em urna e em outra dire~ao.
Preliminarmente, há de se conceituar estrutura de acordo com cada uma das aludidas orientagoes. Para RadcliffeBrown o termo estrutura social serve para designar "uma
teia de rela~Oe.s (sociais) realmente existentes" (RadcliffeBrown, 1952 pág. 190), sendo, portanto, a expressao mesma
de uma realidade empírica. Para Lévi-Strauss - e ele próprio se encarrega de estabelecer a distin~ao - "O princípio fundamental é que a no~ao de estrutura social nao se
relaciona com a realidad e empírica, mas com os modelos
construídos a base dela. Surge, assim a diferen<;a entre dua.s
no~oes tao próximas e freqüentemente confundidas: quero
dizec a de "estrutura social" e a de "rela~oes sociais". As
rela~aes sociais sao a matéria-prima empregada na constru~ao de modelos que tornam manüesta a própria "estrutura
social". Em nenhum caso esta última poderia estar ligada ao
conjunto das rela~oes sociais observáveis numa sociedade
dada" (Lévi-Strauss, 1958, pág. 305, 306). A admissao da estrutura como um conjunto de rela~oes "observáveis" conduz
o pesquisador a se ater as manifesta~oes da vida social na
forma pela qual elas sao dadas, i.é. como sao percebidas empiricamente e nao, como bem sugere Lévi-strauss, reais porém
invisíveis. A limita~áo dessa perspectiva náo foi sentid~ apenas por Lévi-Strauss, mas também por sociólogo.s como Robert King Merton (1949), bastante próximo da chamada
escola .funcionalista, sobre a qual exerceu construtiva ac;ao
crítica. As no~oes de "fun~ao latente" e "fun~ao manifesta"
que desenvolveu no sentido de levar o conhecimento além do
nivel de conscientiza~ao observada no grupo estudado, a saber, além dos objetivos imediatos e transparentes do comportamento, representaram um refinamento do método funcionalista, habilitando o..s pesquisadores a perceberem o sentido real de determinado.s fenómenos até entao examinados
em sua superficie. A fun~áo (latente) social da guerra na
sociedade Tupinambá, por exemplo, como um mecanismo
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..
mantenedor da solidariedade tribal, pode ser percebida por
Florestan Fernandes (lg52) graºas ao emprego sistemático
dessas noºoes. A vingan~a, a captura de cativos ou, mesmo,
a aquisiºªº de status guerreiro na sociedade Tupinambá seriara motiv~óes individuais e sociais, existentes~ portanto,
no nível da consciencia (fun~áo manifesta) e, por esse motivo, mais facilmente visualizada pela observaºªº etnográfica.
.
Mas dentre os próprios estruturalistas, situados na linha
de pensamento de Radcliffe-Brown, a necessidade de :se enxergar o que se encontra atrás dos fatos brutos observados
levou-os a desenvolver procedimentos e conceitos capazes de
conduzir a investigac;áo para dimens0es mais profundas da
conduta humana. O aprimoramento da descric;áo etnográfica, que Meyer Fortes (1953) chamou de "descric;ao-analítica", representou um progresso bastante grande na investigac;áo "de campo", podendo-se dizer que o procedimento analítico-descrltivo foi um dos principais responsáveis pela proliferaºªº de excelentes monografías surgidas nesses últimos
vinte anos. A teoria, por outro lado, enriqueceu-se muito,
principalmente na esfera do parentesco, da conduta simbólica (ritual), da organizac;áo económica e do comportamento
político, estimulando o preparo de projetos de pesquisas de
campo orientadas para problemas dos mais significativos.
Mais do que no passado, atualmente é inaceitável a formulagáo de pesquisas monográficas que nao estejam amparadas em duas preliminares: uma problemática bem construída e um conjunto de hipóteses logicamente consistentes.
Isso levou a Antropologia Social britanica - portanto estruturalista, a um grau de refinamento notável, sobretudo
por concentrar seu interesse na constru<;áo de "teorías de alcance médio" (middle range theories) para usar a consagrada expressáo de Merton. E é na constituíºªº desse tipo de
teorlas que parece estar uma das diferenc;as entre as duas
abordagens estruturalistas que estamos exam.tnando. Enquanto os estruturalistas britanicos (excec;áo de uns pouccs
encabeºados por Leach) se encontram firmemente apoiados
na "produc;áo" de teorias de alcance médio, o estruturalismo
orientado por Lévi-Strauss, sem descurar tal tipo de teoría,
destina-se a constru~áo de teorías de "longo alcance", se
assim podemos nos exprimir.
Pelo menos é assim que o próprio Lévi-Strauss propóe a
sua obra, como podemos verificar por algumas de suas con-
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feitas ero Le Cru et le Cuit (1964), a propósito de
críticas que lhe vinham sendo feítas, especialmente ª~ pa~ir
\ de La Pensée Sauvage (1962). Permitam-nos transcrever esse
· trecho um tanto longo de Lévi-Strauss, que acreditamos bastante esclarecedor: "É necessário evocar pelo menos estes
resultados concretos de análise estrutural ( ... ) para advertir o leitor da acusa~áo de formalismo, e mesmo de idealismo,
que por vezes nos tem sido enderec;ada. Mais, ainda, que ero
nossas ·obras anteriores, este livro nao faz com que a pesquisa etnológica se perca nos caminhos, que lhe deveriam estar
interditados, da psicologia, da lógica e da filosofía? Nao contribuimos nós assim para desviar a etnografía de suas verdadeiras tarefas, que consistiriam no estudo das sociedades
concretas e dos problemas que prop0em as relac;oes entre os
individuos e os grupoo, do triplo ponto de vista social, político e económico? Estas inquietac;óes, freqüentemente expressas, parecem-nos resultar de um total desconhecimento
da tarefa a que nos propusemos. E o que é mais grave aos
nossos olhos, elas lan~am dúvida sobre a continuidade do
programa que ternos seguido metodicamente depois de . Les
Structures Élémentaires de la Parenté, ainda que, ao menos
diante desta obra, nao me parece que a mesma queixa possa
ser com razao formulada ( ... ). Nosso objetivo permanece o
mesmo. A partir da experiencia etnográfica, trata-se sempre
de organizar um inventário de esferas mentais, de reduzir
dados suplementares arbitrários a urna ordem, de encontrar
um nivel onde urna necessidade se revela, imanente as ilusoes da liberdade. Por trás da contingencia superficial e diversidade incoerente, aparentemente, das regras do matrimonio, desenvolvemos nas Structures um pequeno número
de principios simples, pela interven~áo dos qua!s ~m ~on
junto muito complexo de usos e de costumes, a primeira vista
absurdos (e geralmente julgados como tais), acharo-se integrados a um sistema significativo" (Lévi-Strauss, 1964, págs.
17, 18). Depois de justificar o emprego de igual perspecti~a
no estudo da mitología, levada a efeito em Le Cru et i~ Cuit,
Lévi-Strauss comenta oue "este pensamento objetivado (inscrito na mitolofila - R. C. O.) ( ... ) permite ilustrar e demonstrar emoiricamente sua realidade. Tal nao exclui que
os individuos >falantes. que produzem e transmitem os mitos,
possam tomar coi:sciencia ~e sua estrutura e de seu mod~ de
opera~áo, o que nao ocorrena de ~odo normal, ~ parcial e
intermitentemente. Ocorre nos mitos como na llnguagem: o
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indi':íduo q1!e. aplicasse conscientemente em seu discurso
as leis .fonologicas e gramaticais, supondo-se que ele possuísse a c1enci~ e a virtuosidade necessária, também perderia
quase que imediatamente o fio de suas idéias. Do mesmo
modo, o exercício e o uso do pensamento mítico exigem que
s~as propriedades permane~am escondidas; em caso oontrár1~, os indivíduos se colocariam na posi~ao do mitólogo que
nao pode crer nos mitos, urna vez que se dedica a desmontálos" (pág. 20).
. . ~sas considera~óes revelam que sob a aparente "subjet1v1dade" dos fenómenos mitológicos, a objetividade é possível desde que nos empenhemos em entender - como escreve Leach - "considerando as idéias organizadoras que se encontram em qualquer sociedade como se constituíssem um
padráo matemático" (Leach, 1963, pág. 2). Para o entendimento específico dos mitos, "trata-se de depreender ( .. . ) o
sistema de axiomas e de postulados definidores do melhor
código possível, ca paz de dar urna significa~áo comum a elabora~óes inconscientes, que sao os fatos da mente, de sociedades e de culturas escolhidas dentre aquelas que oferecem,
urnas em rela~óes a outras, o maior afastamento" (LéviStrauss, 1964, pág. 20). Esse procedimento, inerente a aplicac.ao da no<;ao de estrutura como modelo, constitui o que
Gilles-Gaston Granger denominou de déCOU'!'Q;ge des phénomenes, em seu sugestivo Iivro Pensée Formelle et Sciences des
Hommes (1960 págs. 62, 105). Granger mostra como, gra~as
a formaliza~ao alcan~ada pela Lingüística Estru turalista,
este debastamento tem lugar. Distingue, assim dois movimentos, aparentemente opostos, mas que sao complementares nesse procedimento: o que chama découpage "formalista e o que denomina décou])age "operacional". A primeira
reduz o objeto a estruturas abstratas, que se separam imediatamente da fase vivida ou percebida, i.e. distanciam-se
de sua referencia empírica. "Esta découpage formalista dos
fatos oarece atine'ir de um só golpe ao tipo de construca.0 instituída nas ciencias da natureza e que consiste numa longa
série de tentativas, de revolu~óes e de sucessos" (Granger,
1960, pág. 73). Esse comentário de Granger vem coincidir
com outra ordem de crítica aue se tem feito ao estruturalismo "naturalista" de Radcliffe-Brown, como a que fez Leach
quando, provocadoramente, mostra a semelhanca entre o
trabalho desses estruturalistas e dos "coletores de borboletas" (Leach, 1963, págs. 2, 3) querendo dizer com isso que
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ciencia nao ~caba numa mera classifica~ao em categor1as, subcategor1as e sub-subcategorias, etc. ou na forma
d.e urna "sistemática" , lineana. A segunda découpage "consiste em tentar uma smtese relativamente concreta embora
limitada, da constru~ao de um modelo formal e da prática".
Esse outro movimento - esclarece Granger - "nasce do encontro dos problemas o.s mais terra a terra suscitados pela
organiza~ao do trabalho humano e do pensamento racional
(Granger, 1960, pág. 73). E náo foi por outra razao que LéviStrauss foi buscar na Lingüística Estrutural a inspira~ao
formalista e a empregou como um primeiro movimento analítico da investiga~ao antropológica.
Sao por demais conhecidos os seus trabalhos em que esta
influencia fica patente. Já em 1945, portanto quatro anos
antes da publica~ao de Les Structures Ébémentaires de la
Parenté, esta influencia se denunciava num ensaio intitulado "L'Analyse Structurale em Linguistique et en Anthropologie" publicado em Word, Journal of the Linguistic Circle
of New York (republicado em Lévi-Strauss, 1958, págs. 37,
62), onde Lévi-Strauss afirmava que ''a estreita analogia de
método existente entre as duas disciplinas lhes impé)e um
dever especial de colabora~ao" (pág. 37). Nesse trabalho tra~a, praticamente, todo o caminho que a Antropologia deveria percorrer a fim de se propor a urna teoria geral da comunica~ao, como assim entende a sua disciplina. Na aula
inaugural da Cátedra de Antropologia Social que ministrou
em 5 de janeiro de 1960 no "College de France", comentava,
a propósito de Ferdinand de Saussure, que ninguém havia
estado mais perto de definir a Antropología Social do que
aquele lingüista, "quando, apresentando a lingüística, como
parte de urna ciencia ainda por nascer, reserva a esta o nome
de semiologia, e lhe atribui por objeto de estudo a vida dos
sinais no seio da vida social. Ele próprio, aliás, nao usurpava
a nossa adesao, quando, na ocasiao, comparava a linguagem
a escrita, ao alfabeto dos surdos-mudos, aos ritos simbólicos,
as formas de polidez, aos sinais militares, etc."? Ninguém
contestará que a antropologia conta, no seu próprio campo
com ao menos alguns desses sistemas de sinais, aos quais se
acrescentam muitos outros: linguagem mítica, sinais orais
e gestos de aue se compóe o ritual, regras de casamento, sistemas de párentesco, leis consuetudinárias, certas modalidades de trocas economicas" (Lévi-Strauss, 1966 [el pág.
114). A possibilidade dessa semiologia está em que "sem re169

~uzir a s_ociedade <?U. a cultura

a lingua, J><?de-se come~ar essa

revolu~~ copermc1ana" ( ... ) que consistirá em interpre-

tar a S?Cie<_!ade em seu conjunto em fun~ao de urna teoria da
co~umc~ao. Desde agora, essa teoria é possível em tres níve1s: poIS as regras de parentesco e de ma trimónio servem
para assegurar a comunicagao das mulheres entre os gru-·
pos, c~mo _as regras económicas servem para assegurar a
comunica~ao de bens e servi~os e, as regras lingüísticas, para
a comunica~ao de mensagens" (Lévi-Strauss 1958 pág.
95). E ''a partir do momento em que nume;osas formas
da vida social - económica, lingüística, etc. - se apresent~m como .rela~oes, abre-se o caminho para urna antrópolo- • .
gia concebida co~_o urna te~ria geral das rela~óes, bem cúII?-º para: ~ma ª!1ª~1se das s9ciedades em fun~ao de caracteres
d1ferenciais, proprios aos sistemas de rela~óes uns definidos
em rela~ao a outros" (Lévi-Strauss, 1958, pág. 110). A segun~a ordem de découpage, a "operacional", se encontra,
precisamente, no reencontro do pensamento com o fato dado - do qual ele partiu gra~as ao primeiro movimento. É
quando o conhecimento científico propriamente se constitui
aferido que é pela prática: "Nos dois casos - comenta Gran~
ger - o pensamento formal está presente, e nos dois ele nao
desempenhou de modo algum um papel de ideal de conhecimento ou de urna causa última da pesquisa científica, mas
de um instrumento dialético de oposi~ao provisória ao "dado", em qualquer nível que ele esteja, causa motriz que é
do saber" (Granger, 1960, pág. 73).
Nesta altura estamos preparados para afirmar que a
Antropologia Social alcanga com Lévi-Strauss um status
jamais alcan~ado no passado. O perigo do pesquisador enveredar por especulagóes, em sua empresa orientada para uma
semiologia, nao deve ser razao suficiente para dete-lo no Iimiar da observa~ao empírica e da experimentagao. Destas
~eve partir, pois urna boa etnografía e urna adequada classif1cagao dos dados sao a garantía da consistencia de elabora~óes mais abstratas como as que se destinam a constitui~ao
de modelos. "Dizemos que o trabalho do etnólogo nao é nada
complicado urna vez que consiste em recolher o maior nún:er? possíve~ daquelas .''exp_eriencias acabadas" que a existencia de sociedades muito diferentes das nossas realizam espontane~mente no mundo e de aproveitar aquela oportunidad.e exner1mental. Mas em todo empreendimento que aspira ser
científico a experimenta~ao é apenas uma fase da pesquisa:
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é p~eciso interpre~ar a experiencia ~ é p:eciso conseguir traduz1-la em uma hnguagem comparavel a linguagem utilizada para compreender outras experiencias. Ser, entao, de um
lado extremamente concreto, empírico, urna vez que sáo os
dados de fato que sao os únicos mestres, se ~im me permitem dizer; mas, por outro lado, ser capaz de elaborar uma
espécie de linguagem em que nao sejam proibidas nem mesmo as conven~óes da álgebra. Pois urna linguagem muito
abstrata pode ser indispensável para assegurar a comparabilidade de experiencias a primeira vista irredutíveis. Pois se
elas permanecem irredutíveis elas nada nos ensinam" (LéviStrauss, 1966 [a], pág. 51). Com essas considera~óes LéviStrauss nao deixa dúvida sobre o caráter nao especulativo da
empresa intelectual a que se dedicou, a saber, de aliar decididamente a pesquisa empírica a mais profunda reflexao.
Os limites aos quais nos propusemos neste artigo de estabelecer apenas algumas diferengas entre duas orienta<;oes
estruturalistas, nao permitem que des<;amos a minúcias técnicas relativas as várias modalidades de análise manipuladas
pelo estruturalismo de Lévi-Strauss, como as análises do parentesco, da mitologia, do comportamento mágico-religioso,
etc., mesmo porque nao há receita, há princípios. Excetuando as diferen~as de princípio, responsáveis pela diversifica...
<;ao nas orienta~óes das duas abordagens estruturalistas de que tratamos nas páginas anteriores -, o aspecto técnico, analitico, tem sido praticamente o mesmo, o que denuncia a origem comum de ambas as perspectivas. A diferencia~ao neste aparato técnico come<;a a surgir na área do
estudo da mitología, onde, efetivamente, o estruturalismo
de Lévi-Strauss dá seus pas.sos mais decisivos e alcan~a as
mais notáveis conquistas. Nesse sentido, o uso da no<;ao de
mitema parece ter ti do urna fun<;áo estratégica. Tomada
como a unidade mais irredutível do mito, pode-se dizer que
essa no<;ao tem a mesma correspondencia lógica que a existente entre o fonema e a fala para a lingüística estruturalista, onde Lévi-Strauss, como vimos, foi buscar inspira<;ao.
Proposta essa modalidade de análise por Lévi-Strauss em
1945 <Lévi-Strauss, 1958, págs. 37-62) , a rentabilidade de
sua aplica~áo pade hoie ser aferida pela leitura de seus livros,
Le Cru et le Cuit (1964) e Du Miel aux Cendres (1966 [b]),
primeiro e segundo volumes da série que denominou Mytholo.gique. s A fecundidade da perspectiva aberta por esses livros e ensaios dedicados a mitologia e a constituigao de
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urna metodologia adequada ao seu estudo pode ser avallada
pelo número de artigas escritos em todo mundo, inclusive
no Brasil aue
nao ficou insensível a esse desenvolvimento
...
mais recente do estruturalismo.
Como conclusa.o deste artigo, gostaria de indicar esses
trabalhos, publicados uns, a publicar outros, mas todos escritos com intuitos exploratórios e quase como exercícios de
análise estruturalista a que nós e colegas nossos vimo-nos
dedicando durante esses últimos anos na Divisao de Antropologia do Museu Nacional, entre urna e outra pesquisa monográfica. Usando a no~áo de estrutura como instrume.JJ.to de
trabalho e nao a tomando' como objeto de investigagao (como procedem os que seguem a orientagao empirista), foram
escritos artigas sobre diferentes temas, como o xamanismo
(J. C. Melatti, 1963), o totemismo (R. Cardoso de Oliveira,
1964), o ritualismo (R. Cardoso de Oliveira, 1965-66), a
autoridade doméstica (Da. Mata, 1967 [a]) e a cosmologia (Da. Matta, 1970 e 1967 Cbl; R. B. Laraia, 1967). Desses
sete trabalhos somente dois (R. Cardoso de Oliveira, 1964 e
R. da Matta, 1967 [b]) nao partem de análises de mitos para
desenvolverem as questóes a que se propuseram; os demais
valem-se da mitolog¡a Terena (R. Cardoso de Oliveira, 196566), Krahó (J. C. Melatti, 1963), Canela (R. Da Matta , 1967
Cal, Krahó e Canela (R. Da Matta, 1970) e Kamayurá, Kala..
palo e Bakairi (R. B. Laraia, 1967) para compreenderem diferentes aspectos dos r espectivos grupos e culturas tribais. Sem
a técnica analítica inerente a no~ao do mitema, esses trabalhos nao poderiam ter sido escritos. Mas, sobretudo, sem
a reformulacao da idéia de estrutura e de t-0das as suas conseqüencias na. . metodologia e na teoria geral da Antropologia
Social, os autores nao poderiam sequer ter imaginado escrever qualquer dos sete artigas aludidos. Ainda é cedo para
avaliar, coro a exatidao desejada a escala de influencia do
pensamento de Lévi- Strauss no seu próprio País, e fora dele,
em sua própria disciplina - a Antropologia Social - e fora
dela. o aue se sabe, - e isso de um modo indiscutível -,
é aue suas idéias que vem senda enfeixadas e populariza..
' das através do termo "estruturalismo", esta.o presentes nos
grandes centros culturais e em suas periferias, e constituem
um permanente estímulo ao debate. No Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, se tomarmos em considera<;áo os
trabalhos acima mencionados, mais do que ao debate
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muitas vezes fátuo e inócuo - elas conduziram a pesquisa
e a reflexao etnológica. Sobretudo a essa última, de que tanto
tem carecido a Etnología Brasileira.
NOTAS
Revjstas como Esprit, Temps Moderne.s e L'Arc, reuniram especialistas de diferentes campos, como Fllosofia, Antropologla,. Economía, Matemática, etc., para es ~r~verem sobre temas relacionados com o estruturalismo (cf. vanos, 1963, 1966 (a) e 1966 (6).
2 comenta Firth que "todos os antropólogos sociais britanicos sao
estruturalistas no uso dos princípios analíticos desenvolvidos por
esse método" (Raymond Firth, 1955, pág. 1).
a A época da reda~áo do artigo ainda nao havlam sido publicados
L'Origine des Manieres de Table" (1968) e "L'Homme Nu" (1971),
terceiro e quarto volume da sérle.
i
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CAPfTULO 10

L*Vl-STRAUSS, LEACH E GRANGER
As relagoes entre a Inglaterra e o Continente, especificamente a Franga, nao tem sido das mais frutíferas no campo da Antropologia. O renitente empirismo ingles e o nao
menos renitente racionalismo frances sempre foram obstáculos "quase" intransponíveis para as boas relagoes entre antropólogos de um e de outro lado da Mancha. E se sublinho
o quase, é porque pelo menos em duas ocasioes essas rela~6es
se estreitaram, criando-se praticamente um campo comum,
por pouco urna interagao de idéias, nao fosse a pequena reciprocidade dessas rela~6es, posto que mais do que a ilha, foi
o continente que marcou a sua presen~a. A primeira ocasiao
foi marcada pela presen~a da sociologia durkheimiana na
antropologia de Radcliffe-Brown, cujas repercuss6es no desenvolvimento da antropologia britanica sao notórias. A segunda ocasiáo - que nos interessa mais de perto - é a que
recentemente se deu e ainda está em pleno curso: a influencia de Lévi-Strauss sobre Edmund Leach, indubitavelmente um dos mais famosos antropólogos britanicos vivos
- se nao o mais. Mas estranhos f enomenos passam a ser
observados: nao ternos mais a transfigurac;ao empirista do
racionalismo frances, como foi feita de modo claro - e por
vezes ingenuo - por Radcliffe-Brown. Agora o que se verifica é -µma incorporac;;ao sui generis do racionalismo, onde,
menos do que observar urna certa continuidade de po.stulados empiristas, impenitente vacina contra os excesso.s raN. - Este capítulo é a articula~áo de dois artigos de crítica,
"Leach e Lévi-Strauss" e "Antropologia e Filosofia", publicados no
"Anuário Antropológico/76", pp. 243-257.
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cionalistas, o que se nota é o domínio desse racionalismo
porém sob um novo estilo de se fazer "antropologia empíri~
ca": o curioso e deslocado estilo de Leach .
. Talvez um "Frances" em Cambridge? Certamente nao
Po1s sob suas idéia~ lévi-straussi~nas? a preocupagao com ~
senso comum persiste em perfe1ta s1ntonia coro seus mais
afamados compatriotas: Bacon, Mill e Hume. Mas 0 que
mais nos encanta no raciocínio de Leach é ver como 0 "bom
senso" (no sentido ingles de "common sense'') se alia a um
pensazi;ento teórico ex~r~ordin:ir.iamente criativo. Parece que
~ach mcorporou no limite max1mo de sua eficácia a crenga
1:r_:glesa de ser esse "common sense" o sentido de realid.ade
tao fundamental para o espírito científico. Certamente que
a :uitropologia Social muito ganhou com essa leitura "leach1a~a" de Lévi-Strauss, pois nao só trouxe o Mestre frances
do Ceu para a Terr~, das grandes teorias para as de menor
alca~ce, da busca incessante do Homem Universal ao conhec1mento concreto de manifesta~6es particulares desse
Homem, q~er es~eja no Ceilao, na Africa Negra, na Europa
ou no Brasil Ind1gena. Nesse sentido, Leach retoma precisamente o que Lévi-Strauss perdeu de seu Mestre Marcel
Mauss: o fascínio pelas modalidades de ser desse Hon1em
abstrato, elas sim, objeto privilegiado da Etnologia. E como
~a~ss , ~each parece con.servar urna postura racionalista
bas1ca, hvre de empirismos ingenuos, o que o torna talvez
o melhor leitor ingles de Lévi-Strauss.
. Várias publicac;oes anteriores a Culture· and Communication : the Logic by which Symbols are Connected (Cambridge University Press, 1976) denotam essa competencia de
Edzi;und Leach, particularmente dois de seus livros já traduz1dos par~ o Portug1:es (As idéias de Lévi-Strauss, publica~
do pela Editora Cultr1x, em 1973, edigao original 1970· e
Repensa~ a .A;itropologia, pela Editora Perspectiv;:i, ~m
1974, ed1gao or1g1nal 1961). Nesses livros como em diversos ~
ar_tigos sobre Lévi-Strauss, por exemplo 'o seu interessante
Lem:Strauss Antropowgist and Philosopher (New Left
0
Revzew, n. 34, 1965) ou seu "Lévi-Strauss in the Garden of
Eden" (Transaction of the New 'fork Academ11 of Sciences,
23, ,4 1961), ademais da boa exposigao das idéias do Mestre

ternos urna arguta crítica vazada continuamente numa fina
i~onia, o que torna esses livros e arti~os um deleite a IeitU:ra,
a1nda que deles se possa discordar. Mas Culture and Communication nos surpreenderia coro seu caráter didático, nao
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fosse a advertencia de seus editores, Jack Goody e Geofrey
Hawthorn, denunciando serem os destinatários do livro estudantes de graduac;ao. Todavía, estaríamos enganados se
relegássemos essa pequena obra de cerca de apenas 100 páginas ao status de manual escolar. Sem deixar de ser uma introduc;ao, ela é bem mais do que isso. Distribuida em 19
curtissimos capítulos, a obra se constitui numa espécie de
inventário das possibilidades analíticas do método estrutural, partindo desde uma tentativa de clarificar as bases do
discurso estruturalista (do capítulo 1 ao 5, intitulados, respectivamente, "Empiristas e Racionalistas: transac;óes económicas e atos de comunicac;ao", "Problemas de Tecnología", "Objetos, imagens sensoriais, conceitos", "Sinais e índices" e "Transformac;óes"), até a demonstrac;ao da fecundidade da análise estrutural no trato •de questóes clássicas
da Antropología Social. Precede a esses capítulos, uma advertencia do Autor - feita com sua habitual ironía - de que
"todas as idéias neste ensaio sao emprestadas de outros: a
única coisa que é original a respeito do argumento é a forma
em que está lanc;ado. Mas o ensaio é sobre a semantica das
formas culturais e desde que a forma é minha, meu é também o .significado" (p. 2).
Os temas sobre os quais se debruc;a sáo: "Teorias sobre
magia e feitic;aria" (cap. 6), "A ordenac;ao simbólica de um
mundo .feíto pelo Homem: limites do espac;o social e do tempo" (cap. 7). "A representac;ao material de idéias abstratas :
ritual de condensac;ao" (cap. 8), "O desempenho orquestral
como urna metáfora de seqüencia ritual" (cap. 9), capítulo
que retoma o paradigma formulado por Lévi-Strauss para o
estudo do mito, modificando-o ligeiramente e adequando-o a
análise dos rituais; neste capitulo e nos que se seguem,
Leach procura mostrar como o método estrutural opera a
partir de certas evidencias que, a rigor, lhe conferem indiscutível rentabilidade : "A base fisiológica dos conjuntos signos/ símbolos" (cap. 10), "Mapeamento: tempo e espac;o como representac;óes recíprocas" (cap. 11). "Ordem seriada e
orien~ac;áo" (cap. 12), "Exemplos do código binário" (cap.
13), capítulo onde trata da vestimenta, do simbolismo da
cor, da culinária, das mutilac;óes corporais e do ruido' e do
silencio; a partir do capítulo 14, "Acasalamentos nrescritos", retoma temas clássicos modernizados por Lévi-Strauss:
"Lógica e mitológica" (cap. 15), "Cosmologia básica" (cao.
16), "Ritos de transic;áo ou de passagem" (cap. 17), "A ló178

gica do sacrifício" (cap. 18), finalizando o livro com uma
"Conclusáo" (cap. 19), onde provoca o Ieitor a voltar a sua
Introdu~áo para "decidir o quao longe estive de realizar minhas promessas" (p. 95). Ei-Ias: partindo da fórmula axiomática de que "cultura comunica", Leach propóe a tese
geral segundo a qual "a interconexáo complexa dos eventos
cultura.is é, em si mesma, produtora de informa~óes para
aqueles que participam naqueles eventos. Isto aceito, meu propósito - continua Leach - é sugerir um procedimento sistemático por meio do qual o antropólogo observador participante pode come~ar a decodificar as mensagens embutidas
nas complexidades que ele observa" (p. 2).
E destacando a importancia de o leitor procurar por si
1!1esmo o fato etnográfico, diz que a abordagem adotada no
hvro é a que assume que "a única etnografia com respeito a
qual um antropólogo social novi~o pode ter qualquer conhec~ento íntimo é a que deriva de sua própria experiencia de
vida" (p. 2). E nao teria sido por outra razáo que Leach, escrevendo para o jovem estudante anglo-saxao, escolheu a
Biblia como "a monografía etnográfica" mais adequada a
ilustrac;áo de sua análise estruturalista.
Enquanto Edmund Leach nos dá um livro que pede por
uma tradu~áo para o Portugues2, Claude Lévi-Strauss tem
sua Anthro1xilogie Structurale Deux (Pion, 1973) editada
entre nós sobo titulo Antropologia Estrutural Dais (Edic;óes
Tempo Brasileiro, 1976) , numa demonstrac;ao da indiscutível penetra~áo do estruturalismo no Brasil. Mas a diferenc;a
entre essa obra e a de Leach está menos na distancia que
vai entre as duas margens da Mancha, do que no caráter
sistemático e propedeutico de urna contra o teor reflexivo e
diversificado da outra, constituida de 25 textos, distribuidos
por 18 capítulos que cobrem desde temas teóricos gerais, sobre o escopo da Antropología Estrutural, até tópicos mais
específicos referentes a organiz~áo social, a mitologia, ªº
ritual e as relac;óes entre diferentes etnias e culturas. Embora es.se livro tenha agregado o número Dois ao título, para
distingui-lo do primeiro Antropologia Estrutural, igualmente traduzido (Edi~óes Tempo Brasileiro, 1967), nao se trata
de continuacao de urna mesma obra, senao da continuidade
de uma postura teórica e metodológica inaugurada há vários
lustros, persistentemente refinada. e que permanece ainda
hoje como a grande abertura da. antropología para o conhecimento desse Homem universal, sempre presente nas socie179

dades das mais desenvolvidas as mais "primitivas". Mas na
esteira dessa busca do universal, Lévi-Strauss nao deixa de
contribuir para a análise imaginativa de fragmentos de culturas particulares, estimulando etnólogos con10 L~ach a "repensarem ·a Antropología" e a nos oferecerem estudos empíricos altamente criativos. Nesse sentido, os trabalhos reunidos em Antropología Estrutural Dois sao bastante eloqüentes.
Sobre esse conjunto de textos cabem alguns esclarecimentos. Dentre os 25 constantes da coletanea, apenas dois
foram publicados anteriormente a 1958, ·data do primeiré>
tomo de Antro]X>logía Estrutural (Plon, 1958): trata-se de
um pequeno escrito de 1956, "Os tres humanismos" (Cap.
XV.1), e de seu ensaio "Raga e IIistória" (Cap. XVIII), de
1952 e destinado originalmente a colegao La question raciale
devant la science moderne, patrocinatla pela UNESCO. Os
demais 23 textos cobrem um período que vai de 1958 a 1973.
Apesar de serem bastante desiguais em temática e em tratamento analítico, nao o sao em criatividade. Destaque-se, nao
obstante, ·como contribuigoes de inexcedível alcance teórico,
sua aula inaugural "O campo da Antropologia" (1960) e ·o
artigo "Jean-Jacques Rousseau, fundador das ciencias do
homem" (1962), respectivamente capítulos I e II do livro em
exame. Do ponto de vista ·metodológico, devem destacar-se
ainda seus artigos polémicos coro David Maybury-Lewis e
com Luc Reusch. O primeiro, originalmente publicado sob
o título ingles "On Manipulated SociologicaI Models" (1960)
e agora intitulado "Sentido e uso da nogao de modelo" (cap.
VI) ; o segundo, "Reflexóes sobre o átomo do parentesco"
(1973), capítulo VII da coletanea; além de seu clássico ensaio sobre a obra de Vladimir Propp, aparecido em 1960 sob
o título "L'analyse morphologique des contes rus.ses", agora
republicado como título "A estrutura e a forma" (Cap. VII)
e acrescido de um post-scríptum no qual Lévi-Strauss registra sua estranheza pela reagáo de Propp ao seu ensato. Devem destacar-se ainda seus textos, igualmente incluídos na
coletanea, preocupados com o enfrentamento do hornero
"primitivo" ou mesmo "moderno", e coro a emergente - em
todas as latitudes - sociedade massificada, mecanizada e
burocratizada; mais os textos que compóem sua comunicacao a urna mesa-redonda sobre as premissas sociais da industrializagao, realizada em 1961, que aqui comparece sob
o título "As descontinuidades culturais e o desenvolvimento
económico e social" (cap. XVII); e o já mencionado "Rac;a e
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História", agora revisto e corrigido. Nesses últimos textos,
enfeixados na segao Humanidades de Antropología Estrutural Dois, Lévi-Strauss caminha no limite entre a antropologia
e a filosofia e nos incita a reflexao sobre a morte desse Homem, esmagado pela conquista de seus territórios, deserdado de suas tradi~oes culturais e alienado de sua humanidade,
comprometida, ela própria, nas malhas de um progresso
equívoco e de urna civilizagao desnecessária. Se~ao de indispensável leitura aqueles Que dentre nós militam na administra~ao e na política indigenista. Nao é necessário nos alongarmos mais neste comentário da obra de Claude Lévi-Strauss, salvo para esclarecer que
a nao referencia aos demais capítulos nao significa que os
consideramos· de menor importancia. O livro em sua totalidade reúne urna parte das mais expressivas dos escritos curtos de Lévi-Strauss que mostram muito bem a evolu~ao de
seu pensamento, sobretudo se os cotejarmos com os publicados no primeiro Antropología Estrutural. Ambos os livros
sao de grande utilidade para a leitura sistemática de suas
obras maiores, como Les Structures Élementaíres de la Parenté (l.ª Edic;ao PUF, 1949; tradugao brasileira, Vozes, 1976)
01.J. Mitologiques I, II, III e IV (Plon. 1964, 1966, 1968, 1971).
Quanto as suas rela~óes com os mais recentes trabalhos de
Leach, digamos que estáo articulados. Certamente que Leach
nao teria escrito seu Culture and Comunícation ou seu R?·
pensando a Antropología sem a influencia do Mestre frances. Mas as verdadeiras dimensóes dessa articula<;ao imulicam em um alvo que deve se constituir num desafio ao leitor
interessado no método estrutural e em teoria antropológica.
Consideremos por hora um ou dois aspectos dessa articula~ao, a guisa de ilustragao do que queremos apontar. Em. sua
fun<;áo de "operador" da teoria lévi-straussiana da alian<;a,
Leach condensa em alguns pontos e urnas poucas observa<;oes a questao do conhecimento das prescri<;óes e das proscrigoes matrimoniais (capítulo 147). Mostra que tres pontos
sao fundamentais na busca das regras matrimoniais: 1)
qualquer regra que implique para um homem que "mulheres da categoría A sao casáveis, mas mullieres da categoria
B nao o sao", "é parte de um sistema de classifica<;ao social"
que serve para mapear o meio social para o indivíduo referido"; 2) s~ nes.sa categoría de mulheres casáveis está incluida a irmá de X, entáo minha própria irma cai na categoría de casável para X, significando que eu e X somos, num
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sentido fundamental, de igual status, a saber, que se aplica
no caso ? "princípio básico da reciprocidade"; 3) se tivermos
a regra inversa, onde o fato da irmá de X ser casável (comi~o), mas minha irmá, ao contrário, nao o ser para X, significa que, também num sentido fundamental, eu e X desfrutamo~ de ~m status desigual, a saber "aqui já nao se aplica
a ;ec1proc1dade". Mas para Leach, mesmo que esses pontos
se1a~ aparentemente auto-evidentes, há neces'Sidade de que
o~ principios formais algébricos neles contidos sejam quali·
f1cados a luz da evidencia empírica, de modo que as regras
que especificara as categorías de individuos casáveis, homens
e mulheres, sejam de grande importancia para a "estrutura~áo empírica de toda autoperpetuac;áo dos sistemas sociais
humanos" (p. 67) .
"
A preocupa~áo de Leach em tornar mais operacionalizáveis na pesquisa empírica os esquemas analíticos de LéviS~rauss, leva-o a tentar esb~ar fórmulas mais económicas e
ef1cazes que o Ieitor por si próprio poderá identificar na
leitura ~essa sua pequena introdúc;áo ao uso da análise est~uturalista. Como urna segunda e última ilustrac;áo gostar~a de apontar a aplicac;áo que Leach faz do conhecido paradigm~ da orquestra ("Orchestral perfomance as a metaphor
f<?r r~tual sequence", cap. 9) a análise dos ritos. Em seu
p1one1ro trabalho sobre a estrutura dos mitos ("The structural study of myth", 1955 inseridos em sua "Antropología
Est~utural, cap. XI) e, posteriormente, em Le Cru et le Cuit
(Mitologiques I, 1964), Lévi-Strauss mostra certa homología
f ?rmal en~re o mito e a ~bra musical, tanto quanto entre o
rito e o mito. Como no ~to, no r_ito ternos emissores e receptores ·de mensagens, frequentemente membros de um mesmo
povo e ~ncluídos num único processo de comunica~ao cultural. O nto para Leach, tal como o mito e a obra musical para
Lévi-Strauss, é como um "regente de orquestra"; dá-se a
mesma inversáo de relac;áo entre emissor e receptor. como
na fórmula quase mágica de Lévi-Strauss: "La musique se
vit en moi, je m'écoute a travers elle. Le mythe et l'oeuvre
musicale apoaraissent ainsi comme des chefs d'orchestre
dont les auditeurs sont les silencieux exécutants (Le Cru et
le Cuit, p. 25) "8 • .
. N? caso específic? do rito, Leach nos mostra a operacionalidade do paradigma concluindo que "ordinariamente
em desempenho culturalmente definido como ritual nao há
regente a nao ser ancestrais mitológicos. Os procedimentos
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s~g:iem

um padráo ordenado que foi estabelecido pela tradic;ao - "este é nosso costume". Há usualmente um regente, um ~estre de cerimónias!. um sa~erdote principal, um
prot~gontsta central, cujas ~oes proveemos mercados tempora1s .para qualquer um. Mas nao há audiencia separada
de o~v1ntes. Os executores e os ouvintes sao o mesmo povo.
Enga1amo-nos em rituais com o fim da transmitir mensa..:
gens coletivas a nós mesmos (Leach, Culture and Ccnnmunications, p. 45) "
.
~~te, como !1º exemplo anterior de instrum.entalizac;áo
d~s idé1as de Lév1-Strauss, Leach sempre acrescenta algo. A
leitura desse seu pequeno manual, a par de igual leitura da
~bra de Lévi-Strauss - de que Antropología Estrutural Dois
e apenas urna amostra-, conduzirá o leitor aquele mundo
do estruturalismo que já foi chamado um tanto ironicamente pelo próprio Leach de Jardim do Bden e para o qual, certamente, ele e ·Lévi-Strauss continuaráo a conduzir incontáveis visitantes.

* * •

Qual o, int.eresse que uma obra de Filosofía pode despert~r a algu~m 1nteressad.o em Antropología? Filosofía do Estilo, de Gilles-Gaston Granger, editado originalmente em
1968 e agora traduzido pela Editora Perspectiva (1974) é
urna dessas obras filosóficas que devem merecer por pa~te
de qualquer Ieitor de ciencias sociais um real interesse em
vista de sua importancia para a problemática do Cü.Tihecimento científico. Creio que mais do que nunca é agora in- .
dispensável ao pesquisador em ciencias sociais, especialment~ ao etnólogo brasileiro, atentar para a natureza do conhec1mento que obtém --- ou pretende obter cotidianamente na
realizac;áo de seu ofício muitas vezes amea~ado por aquilo
que alguém já chamou de "tentac;áo do profetismo"G ou por
outras ilusóes geradas pela sociedade da qual faz parte A
inexistencia da filosofía - a saber, do estudo de filosofia· na formac;áo academica de um antropólogo no Brasil - para
nos determos apenas na Antropología e no nosso País ainda
que se possa estender as ciencias sociais em muitos 'outros
pa~es -, .tem sido respons_ável por uma nao desprezível dose
de ingenuidad.e na produ~ao da antropología entre nós e na
reproduc;áo de seus oficiantes. O empenho com que fugimos·
a toda e qualquer filosofía, receosos de incorrermos em reflexoes metafísicas e, assim, perdermos nossa "objetividade
científica", tem conduzido no mínimo a um alheamento do
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pesquisador das condi~5es de sua investiga~ao; nao das condi~óes práticas ou "de can1po" de sua pesquisa de resto
sistematicamente explorada pela maioria dos antropólogos
-, mas das "condi~óes teóricas" de produ~ao dos resultados
dessa pesquisa, seja de campo, seja ela de gabinete.
Hans Albert, um outro Autor recém:-traduzido para o
portugues (Tratado da Razáo Crítica, Biblioteca Tempo Universitário, N.0 46 Edi~óes Tempo Brasileiro, 1976, Rio de Janeiro) ,6 nos adverte, inclusive, sobre o papel construtiyo e
crítico de metafísicas, evidentemente nao dogmáticas, frente
aos nossos hábitos de pensar e perceber. Contra a metafísica
dogmática, essa "metafísica construtiva e crítica" chega a
produzir concepgoes que ganham em significagao mediante
o ".fornecimento de idéi~ contra-indutivas e contra-intuitivas", estas, sim, apanágio do cientificismo e do objetivismo
estreito e inimaginoso. A se aceitarem tais pondera~óes, o
temor a metafísica deve se diluir; e ainda que nao a desejemos colada a filosofia, nao será em nome dela que anularemos o questionamento filosófico. Afina! de contas - vale
perguntar - quem tem medo da filosofia? Esta é urna pergunta que seguramente nao responderemos nesses comentários. Mas a leitura culdadosa e aplicada de textos como o
de Granger ou de Albert - por mais diferentes que sejam
suas posi~oes -, muito poderá auxiliar o leitor a incursionar nessa área limite da ciencia, a saber, na área em que
ela própria se interroga sobre os seus limites. Através dessa
leitura, chegar-se-á a evidencia de que o medo da filosofia
nao é patrim.ónio de tal ou qua! disciplina (da sociolo~ia, c:la
antropologia ou da política, para ·ficarmos somente nt.t; ciencias sociais), senáo de determinados pesquisadores ou profissionais dessas ciencias, cujos hábitos de pensamento os
tornam resistentes a toda e qualquer consideragáo que nao
esteja apoiada em algum teste comprobatório ou em alguma
evidencia experimental. Contra a emergencia desse tioo de
produtor de ciencia é que a filosofia pode e deve ser incorporada na formagao do antropólogo de maneira a ensejar a
criacao dP, novos e saudáveis hábitos intelectuais.
Aqueles que dentre nós tiveram a oportunidade de estu..
dar como Profe.ssor Gilles-Gaston Granger podem testemunhar um expositor exemplar, altamente sfstemático e oos.c;nidor de inigualável clareza. Um normalien no seu sentido
~ais clássico de correto scholar frances. É como autor de
importantes obras, seu desempenho nada fica a dever ao
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mestre universitário. Filósofo da Ciencia e licenciado em Matemática, Granger sempre demonstrou urna especial predile~ao pelas Ciencias Humanas. Já em seu primeiro livro, La
Raison (1955), Granger procura sempre estudar as transfigura~óes da razao, na matemática, na física e nas ciencias
humanas, dedicando todo uro capítulo (cap. III) a razao na
história. Em Méthodologie Économique, seu livro certamente mais denso de "fatos humanos", publicado também em
1955, Granger inicia por propor uma epistemología do conhecimento económico. E em mais de quatrocentas páginas
nos comunica toda uma leitura da realidade da Economia enquanto disciplina científica -, para concluir sobre a problemática da interven~ao nas ciencias humanas, refletindo
sobre "le rationalisme appliqué en . science économique" nao fora ele um discípulo de Gaston Bachelard. La Mathematique sociale du Marquis de Condorcet ( 1956) foi seu livro
seguinte, onde o pensamento matemático aplicado as ciencias humanas é identificado num filósofo clássico, para, alguns anos depois, publicar a sua obra, talvez a mais conhecida, Pensée F0'1"1'1telle et Sciences de l'Hom.me (1960), na
qual a for~a de sua criatividade deixa evidente ao leitor tratar-se de um filósofo das ciencias humanas. cuja imJ)(lrtancia até entao - os nao-filósofos - ainda nao poderfamos
perceber em toda a sua extensao. 7
Mas, impossível deixar de considerar seu Essai d'une
Philosophie dU Style, publicado oito anos depois de Pensée
Formelle et Sciences de l'Homme, cuja edi~ao brasileira abreviou para Füosofia do Estilo, numa boa tradu~ao de Scarlett
Zerbetto Marton. Limitar-me-el aqui a sugerir um roteiro de
Ieitura a um estudante de antropología, de modo a levá-lo a
evitar os pontos mais difíceis do texto, sem, no entanto, inviabillzar seu aproveitamento. O primeiro capítulo, "Conteúdo, Forma e Prática", escrito para introdu~ao das tres partes
que formam o livro, conduz o leitor a problemática central
do livro
da absoluta interdependencia da teoria e da orática no processo de conhecimento, e da apreensao desse processo por meio de urna estilística geral.
"O que denominamos um estilo - diz Granger - nao, é
pois, urna simples modalidade de expressao, um tipo determinado de simbolismo ( ... ) Decidimos definir um conceito.
de estilo como uso do simbolismo: no que diz respeito náo somente a própria textura deste último, mas também a sua
rela~ao com urna experiencia que o envolve" (p. 19).
---4

185

1

"Toda prática, com efeito, comporta um estilo e o estilo
é inseparável de uma pr~tica", (p. 20) '. seja uma p~áti~a. da
obra de arte, seja da a~ao poht1ca, seJa da obra c1ent1f1ca;
cada urna delas envolve urna estilística, isto é, "urna modalidade de integra~áo do individual num processo concreto
que é trabalho e que se apresenta necessariamente em todas
as formas de prática". (p. 17) Granger se detém na prática
científica e pergunta por sua estilística, partindo da "oposi~áo" entre Ciencia, como generaliza<;ao, e Es~ilo, como
individua<;ao - uma oposi<;ao que se dilui na prát1ca do trabalho científico.
"Com efeit-0, a prática científica parece pór entre pa...
renteses o individual e, por conseguinte, virar as costas para
o "estilo". Nada mais impessoal, menos individualizado do
que a Ciencia. Nao nos cansamos de repetir que ela só visa
ao geral. Aparentemente, o sucesso universal. da empresa
científica seria até mesmo a morte do estilo (p. 22).
Embora a Ciencia seja de fato "a constru~ao d~ modelos
•
abstratos ' coerentes e eficazes, dos fenómenos", e o seu
.
objeto seja essencialmente ~strutural, Grang~ r~~usa aceitar essa ''morte do estilo", afirmando que o "o 1nd1V1dual permanece no horizonte da Ciencia" (p. 22).
Tais preocupa<;óes, levam-no a examinar "O Estilo na
Construgáo do Objeto Matemático", parte prtmeira de seu
livro e constituida de tres capítulos, respectivamente, "O~
tilo Euclidiano e a Nocáo de Grandeza", "Estilo Cartesiano,
Estilo Arguesiano" e ,-,Nascimento do Estilo 'Vetorial' ". O
dominio das matemáticas, onde se poderia esperar urna anula~áo do estilo frente a urna quase neutraliza~ao do individual, uro caso limite mesmo da individua<;ao da prática científica. "Na matemática - escreve Granger -, o trabalho
tem isto de singular: a estrutura por ele edificada é direta. .
mente visada na sua mais completa abstra<;ao". Mas, "nem
por isso ela deixa de ser extraída ( ... ) do fundo de urna
experiencia, aue se situa ero níveis variados de abstra~áo".
E concluí: "Pode-se falar já, sem dúvida, de urna experiencia matemática ainda ingenua no próprio interior da perceP<;ao" (p. 29), portanto, pode-se falar de estilo. Pois bem.
A demonstragao dessa afirma~áo é levada a efeito ero toda
essa primeira parte do livro; mas, para o leitor nao familiarizado com as disciplinas matemáticas, aconselharse tangenciá-la rumo a segunda parte (igualmente composta de
de tres capítulos) para se deter em "O problema das Sjgni186
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sem dúvida nenhuma o capitulo mais sugestiyo
para o antropólogo social. Publicado originalmente na Revue
Internati<Ynale de Philosophie (ano XIX, fase. 3-4, n.0 73-74,
1965) e coro alguns acréscimos incluidos nesta obra, o capítulo contém urna das mais claras e finas análises da rela<;áo
de opo.si~ao entre infra-estrutura e supra-estruturas, detendo-se particularmente no exame dos "fatos de consciencia",
supra-estruturais, e na possibilidade de apreende-Ios como
objeto cognoscível. Impossível reconstruir neste comentário todos os momentos da explanac;ao de Granger sobre a
constitui<;ao de uma verdadeira semiología, baseada de uro
lado na crítica a noc;áo de "significa<;ao", de outro, na crítica
a no~áo de "estrutura" - aliás, de certo modo, já anunciadas
no livro anterior Pensée Formelle et Sciences de l'Homm~. Mas
a crítica a n~áo de "significa~ao" como oposta a de "sentido" é especialmente fecundada para urna melhor compreensáo da abordagem estruturalista de Lévi-Strauss. SegundoGranger, o procedimento de Lévi-Strauss "da consistencia a
Mitología e a constitui verdadeiramente como objeto. Visa a
estabelecer para a expressáo mítica o equivalente de uma
Gramática geral da expressáo lingüística e, mais precisamente, de uma semantica geral. Empresa seguramente cheia de
armadilhas, pois, supóe, para permanecer nos limites da Ci~~
cia a distincao oue estabelecemos entre sentido e sign1f1...
caiao. A codificac;io que o etnólogo quer restitu~r f~z aparecer "sentidos" isto é um sistema de correlac;oes interna.s,
urna rede cuj~ nós ~ao os elementos dos diferentes mitos
identificados sob representac;óes variadas, · a classe de equivalencia de suas rela~óes com todos os outros. A explic~ao
estruturalista consiste, entao, ero estabelecer essa correspondencia entre os mitos, destacando para cada elemento sua
"fun<;ao semantica", definida nao como urna re~:ssa a 1:1m
fato, urna pessoa ou uma idéia mas por sua pos1c;ao relativa
no sistema (p. 162-163) ".
As brilhantes mas nem sempre convincentes análises
mitológicas de Lévi-Strauss, recebem de Granger uma "espécie de sursis quando pondera que" a excepcional virtuosidade do etnólogo efetiva aquí freqüentemente proezas inquietantes oue nem sempre chegam a convencer sobre o bom
funda:nénto das interpretac;óes. Nao importa; a idéia que
preside ao conjunto da obra é vigorosa e profunda, esclarecendo todo um aspecto essencial de urna ciencia possível dos
fatos humanos" (p. 163).
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Os estudantes de antropología especialmente interessados nos fenómenos da linguagem, em seus aspectos llngüístícos propriamente dítos, nao devem deixar de ler os dois
capítulos seguintes dessa segunda parte a saber, "Sintaxe e
Semantica" e "A Análise Estilística Funda urna Estética da
Linguagem". Todavía, a parte mais interessante, a terceira,
intitulada "Para Urna Estilística da.s Ciencias do Homem",
tem apenas dois capítulos. "A Imagem da Ac;ao na Construc;ao do Objeto Científico" e "As Novas Matemáticas Sociais",
além de urna pequena conclusao de menos de oito páginas.
Embora principie por urna constata<;ao aparentemente pessimista, segundo a qual ''Nem a Psicología, nem as Ciencias Sociais chegaram já a definir categoriarS que garantam,
de modo provisoriamente •satisfatório, a objetivac;ao do vivido humano" (p. 251), Granger permite-se um certo otimismo
ao ver nas tentativas de construc;ao das Ciencias Humanas
o testemunho vigoroso do progressivo domínio sobre os obstáculos a superar. Aceita, assim, ~'examinar como o pensamento do economista, do psicólogo, do sociólogo, trabalharam a no{!ao intuitiva, confusa, prenhe e rica da a<;áo, tendo
em vista conduzi-la ao nível do conceito" (p. 252). Porém,
essa a<;ao tomada por Granger como a unidade mais irredutfvel do vivido, nada tem a ver com o conceito parsoniano de
agao social, unidade irredutível da sociologia funcional-e.')trutural. Granger se orienta para outras latitudes. Dep~is
de fazer urna reeleitura do "ato económico" dos marginalistas (onde se ve claramente o estilo clássico de neutralizacao
da a<;ao ou do vivido) , e de algumas teorias psicologísticas
(igualmente devotadas a "objetivac;aoH da ac;a() 0tl do C0ffiportamento mediante sua neutralizac;ao), Granger pretende
encontrar no conceito de "equilibrio" articulado com o de
"ac;ao" o ponto nodal capaz de levar ao abandono do "estilo
de neutralizac;áo" - momento indispensável da constitui<;ao
do objeto nas ciencias humanas, mas de indispensável supcra<;ao por estilos capazes de apreender "a verdadeira dinamica" da realidade social. A teoria dos jogos de um lado, e
a psicología genética de Piaget de outro, parecem Indicar
essa supera<;áo.
.Se minha leitura de Granger for correta, seu cientificismo fica demais evidente em sua o~ao por "coliga<;óes" e
"estratégias", como instancias susceptíveis de apreen.sao
pela teoria dos jogos (seguramente mais fecundas - comó
reconhece - do que os "duelos estritamente competitivos"

solucionados probabilisticamente pelo teorema dos mínimos
d~ Von Neumann), ou por "equilibragóes" e "reequilibrac;oes" apreensíveis pelo método genético. de Piaget urnas e
outras d~pendentes de um tratamento quase form~l (ainda
que frequentemente formalista) dos quadros da a<;ao humana. A crítica que senao toda pelo menos parte importante da
obra de Granger, a qual rapidamente me referi no início
desse comentário, pretende formular contra todas as formas
de positivismo, paradoxalmente leva sua postura ao limiar
do positivismo. Mas seus argumentos sobre a necessidade de
urna estilística gera.l que nos permita acompánhar as aventuras da individua~ao na constru<;ao dos edifícios científicos,
mostram-nos "de dentro" da Ciencia a estrutura mesma
desses edificios, sua solidez, suas brechas, atualizando nele
próprio tudo aauilo aue ele mesmo urna vez nos ensinou a propósito de- Gaston Bachelard - "de que os melhores
crñicos do idealismo podem ser encontrados dentre dos melhores idealistas''.
Ao reservar o domínio da Ciencia a estrutura ,e o domínio da Filosofía a significO-Qáo, Granger marca rigidaanente
dois cam.pos de conhecimento senáo opostos certamente naocomplementares, ainda que possam ser transpostos por urna
Estilística feíta "com mao de mestre". A despeito de.ssa rigidez, onde a f ormalizagao parece ser a condic;ao de toda
construc;ao de objetos científicos numa fragmentagao intolerável do real, recuperável apenas em sua significa~ao filosófica através da idéia de totalidade, Granger nao cessa de
se interrogar sobre os limites de sua própria empresa. "Uma
da~ tentac;óes do epistemólogo e o autor deste livro nao
acredita preservar-se dela de modo algum - é, com efeito,
deixar-se fascinar pelo aparelho lógico-matemático freqüentemente bastante sutil Que as ciencias do homem tentavam
ainda em desordem por -em opera<;áo e tratar essa.s estruturas exatamente no mesmo pé de igualdade que urna difícil
revoluc;áo intelectual permitiu, há tres séculos, ao físico,
ajustar aos dados da experiencia. Sem dúvida, é completamente essencial ao filósofo da Ciencia compreender bem e
fazer compreender a unidade profunda e a universalidade
de princípio desse procedimento, pelo qual a própria Ciencia se define. Mas nem por isso ele deve conferir as próprias
estruturas urna esécie de poder-fetiche que delas faria os
substitutos das e.ssencias e das formas substanciais" (p. 341).
Contra todas essas amea~as ao progresso do conhecimento
\
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nas Ciencias Humanas concebido tao estritamente vinculado
as no~óes de estrutura,' de forma, de modelo, resta a Filosofia.
"Em oposi~ao a Ciencia q~e const~ói ~odel_?S, propusemo-nos
defini-Ia como interpreta~ao das s1gnif1ca~oes. Qmsemos com
isso - continua Granger - designar uma disciplina 'sem
objeto, cujo propósito nao é fornecer esqu~~as abstratos do
fenómeno, mas recolocar este, enquanto v1v1do, na pe_rspectiva de urna totalidade, visada co°!'o real .ou ~omo v1rtua!,
horizonte presente, em todo caso, a expenenc1a, por OJ><?Sl~ao a fragmentariedade essencial dos model~ ( ... ) . Filosofar náo é, pois, constituir estruturas, se se qu1ser coi:iserv~r
para essa palavra o sentido estrito que, quanto a n~! nao
cessamos de emprestar-Ihe. É, contudo, revelar no v1v1do a
possibilidade de rela~oes que remetem de um a outro de, seus
aspectos, mas sempre sob a condi~ao de remeter também a
seu caráter próprio de totalidade" (p. 344).
Nao nos parece - a nós, antropólogos - estar Granger
falando da Antropología? Sem dúvida alguma, a ponte entr~
a Filosofía e a Antropologia estarla melhor construída aí d.o
do aue em qualquér outro lugar onde preponderas.se a antinomia Estrutura/Significa~ao.

'

CAPíTULO 11

O POSITIVISMO E A CONSTRU~AO
DE MODELOS
:

.

NOTAS
1

"Cultura e Comunica~áo: A lógica pela qual os símbolos estáo
ligados" (Zahar Editores, 1978) salria publicada posteriormenmente a elabora~áo desta crítica.
2 Cf. nota anterior
s "A música vive em mim, eu me escuto através dela. O mito e a
obra musical aparecem assim como maestros de quem os ouvintes sao silenciosos músicos".
• GRANGER, Gilles-Gaston. Filosofia do estilo. Sáo Paulo, Perspectiva/ Ed. USP, 1974.
5 BOURDIEU, Pierre et alli. Le métier de sociologue: préables épistemologíques, deuxieme édition. Paris, Mouton, 1973. p. 41-43.
6 eomentado por Nelson Gon~alves Gomes no Anuário Antropológico/76, pp. 257-260.
1
Granger publlcou também - e que eu saiba somente em portugues - um manual de Lógica e Fiiosofia das Ciéncias (Sáo Paulo,
Melhoramentos, 1955) , produto dos cursos que mini~trou na l!?iversidade de Dijon, em 1S43, e na Faculdade de Filosofia, c_1encias e Letras da Universidade de Sáo Paulo, entre 1947 e 19<>3.
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Barry ~dess, um Lecturer em Sociologia na Universi~ade de Liverpool, e autor de alguns livros de indiscutível
1nteresse, como The Decline of Wcwking Class Politics (1971),
The Use of Official Statistic in Sociowgy (1973) e Pre-CapitoJ:ist Modes of Production (1975), este último escrito com
P. Q. Hirst (e já traduzido para o portugues - Zahar, 1976),
incursiona agora, com este seu Philosophy and M etluxlology
in the Social Sciences (1977) 1, no campo da filosofia e da
metodología em ciencias sociais com um objetivo bem delineado: a demoli~ao da epistemología e dos diferentes racionalismos e empirismos que lhe dao guarida. Propóe-se, as.sim,
a urna crítica das epistemologías fenomenológicas (Weber,
Schutz e Husserl) e positivistas (Mill, Mach, Carnap e
Popper) seguindo aproximadamente urna linha althusseria~
na, ou nela se inspirando. Sua crítica recai sobre algumas
modalidades de positivismo que se manifestam num conjunto selecionado de autores, especialmente filósofos e lógicos, e num ou noutro cientista social. Max Weber é o sociólogo que merece sua maior aten~ao, cabendo a Parsons
e a um antropóloP:o como Lévi-Strauss referencias quase
episódicas. Em última análise, seu Iivro pretende ser um
anátema contra toda e qualquer eoistemologia, por ele definida como "a teoria em aue o conhecimento é concebido
em termos de uma distingáo e uma correspondencia entre
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N. - Publicado no "Anuário Antropológico/77", pp. 173-181, com
o título "Positivismo e constru~áo de modelos na Antropologia". revisto para este volume.
i
New Jersey, Humanitles Press Inc., Atlantic lilghlands, 1977.
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dois reinos", entre "o reino de conhecimento, de proposigóes,
conceitos, cren~as, etc. e um reino de objetos, variadamente
concebidos como "objetos reaJ.s", fenómenos, experiencia.,
"dadcs-de-perce~ao sensorial", "o dado", etc. (p. 4).
A epistemologia seria assim urna disciplina comprometida desde os seus primórdios com a essencia da postura positivista. A separagao desses dais reinos, que de nenhum modo é inerente apenas ao empiricismo, mas está presente na
própria origem do racionalismo, como o cartesianismo comprova eloqüentemente, é respons~vel, segundo Hindess - e
com ele há de se concordar - pela maioria dos equívocos encontrados nas filosofias e nas metodologías das ciencias
sociais.
Entretanto, nem sempre o Autor consegue demonstrar
esses equívocos, limitando-se com urna freqüencia surpreendente a acusar de irracionalistas, dogmáticos ou especulativos todos os autores que toma para exame. É assim que,
sobre Weber, concluí dizendo que "Mesmo ao nível me.is técnico, a metodología de Weber falha totalmente ao escapar do relativismo e irracionalismo de sua mais geral epis-

temología e metafísica" (p. 48) ; sobre Schutz concluí o
capítulo a ele dedicado afirmando que "a ciencia social
de Schutz nao é ciencia". E com certa razio completa:
"É um produto complexo de seu humanismo, urna ideologia teórica ratificando em seus "resultados" sua própria premi.ssa necessária e inquestionável: de que "o pensamento
objetivo do mundo" pode ser reduzido ao comportamento
de indivíduos. O custo de seu humanismo é um mundo social em que nao há leis. sociais ou históricas; no qual nao
há possibilidades de agáo política racional" (p. 77).
Quanto a Husserl, Hindess nao é menos cáustico, ainda
que lhe reconheca urna dimensáo filosófica extraordinariamente rica, jamais compreendida por Schutz que pretendeu
introduzi-lo na sociología norte-americana. Embora pare~a
compreender o rigor do antipsicologismo de Husserl, interpreta-o como "urna epistemología" que nao apresenta solu~oes aos próprios problemas que coloca, ''caindo numa filos.afia especulativa da história que com seu modo de causalldade expressiva e a conseqüentemente necessária recusa
d~ ciencias é o último refúgio teórico da categoría empiricista do sujeito" (p. 112).
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Se a crítica de Hindess a Weber e, sobretudo, a S.chutz
apresenta alguns pontos bastante sugestivos, como o leitor
poderá por si próprio avaliar, a crítica que dirige a Husserl
empobrece enormemente o filósofo, praticamente caricaturizando-o de forma a torná-lo irreconhecível.
·
Os quatro capítulos seguintes J)ercorrem outra gama de
"irracionalismos" e "especula~oes" - para o Autor mais
claramente positivista e empiricistas do que os considerados
nos capítulos anteriores e menos "escamoteados" pelo manto
da fenomenologia. Essa pelo menos é a idéia que Hindess parece pretender dar ao leitor. Ao caracterizar o lugar do "fato"
e da "teoría" no positivismo, toma a obra de Mill, A System
of Logic~ Juntamente coma de Mach, The AnalyS'is of Sensa,,..
tions, e The Logical Structure of the World, de Carnap, para
mostrar que, malgrado as respectivas epistemologias que
elas sup()em apresentarem alguma diversidade - das mais
cruas, como a de Mill e a de Mach, as mais sofisticadas. cqm9
a de Carnap -, todas se inserem num tipo de positivismo
onde "nenhuma posi\!ao epistemológica cóerentem.ente lóttica e racionalmente defensável pode ser estabelecida" (p.
134). E antes de se· encaminhar para urna avalia<;ao sistemática de Popper - que .fa.rá no penúltimo capítulo do livro
-, detem-se a examinar o que chama .de '~the epistemology
of model-building", apoiando-se para tanto - entre outros
autores - em algumas passa~ens de Lévi-Straus·s (esnecifi.camente na versáo inv.lesa de .seus livros Anthropoloqie
Structurale e La Pensée Sauvage, e trazendo a antropología,
ainda <!Ue por um momento, ao centro de suas nreocuna<;óes.
A enistemologia dP. que se trata aoui está estritamente vinculada a construc;ao - de modelos, sendo definida como urna
disciplina em que "o conhecimento científico é mencionado
para ser produzido através da construcáo e manipulacáo de
modelos" (p. 142). Também tal epjstemologia nao escapa a
urna avaliac;áo taxativa, segundo a qual ela "representa uma
forma de concepc;áo empiricista de conheci.mento que é tao
vaga e imprecisa quanto vazia'' <p. 163). Voltaremos a isc;o
adiante. No canítulo seguinte, Hindess trata de Popper, de
sua teoria da ciencia e de sua metodología, denominada de
"criticismo racional". É certamente o seu inelhor canítulo,
enquanto procura desmontar a epistemologia popperiana,
para diagnosticá-la como sendo profundamente dogmática.
"Nao há senáo fé cega e dogmatismo vazio para apoiar
a perspectiva segundo a qual o "Criticism~ racional" con-
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tribui para o crescimento do conhecimento. Na ause~cia de
tal fé deve parecer que o jogo da ciencia é inteiramente destrutivo: pode mostrar que as teorias sao falsas mas nada
tem de positivo a oferecer. Porém. - questiona Hindess sempre poderá mostrar que as teorías sao falsas? A doutrina
das. decisóes metodológicas de Popper e seus reparos sobre a
func;ao do treino dos cientistas sugere que o processo do teste dedutivo pode nao prover bases racionais para a rejeic;ao
de qualquer teoría que nao resista ao teste. Vimos - continua Hindess - que nenhum teste pode ser sempre logicamente conclusivo de modo que a "refutac;ao" de urna teoria
é um assunto de decisóes convenc;óes e formas de treino"
(p. 179-180). .

..

argumentos que Hindess aduz como sustentac;ao de
sua crítica a Popper nos parecem bastante pertinentes e
podem revelar ao Ieitor aspectos nao negligenciáveis do que
se poderia chamar - talvez contra o próprio projeto de Hindess - urna "boa leitura epistemológica".
Em primeiro lugar, parece que Hindess nao se a percebeu inteiramente de (!Ue, ao criticar tao sistematicamente
as intervengóes da epistemología e da filosofía na.s ciencias
sociais, acabou por cometer igual intervenc;ao, tratando largamente das ciencias sociais baseado, quase que exclusivamente, em filosofías, epistemologías e metodologías e nao
na análise de discur.sos efetivamente científicos, qualquer
que seja a concepc;ao de ciencia que o autor (eventualmente
examinado) possa ter. É assim que Hindess concentra seu
fogo contra o empirismo e o positivismo que vicejam entre
autores (!Ue fal,am sobre ci,encia, mas nao a fazem; é o caso
de Husserl, de Carnap, de Mach, de Schutz, de Popper. Em
segundo lugar, quando trata daqueles que tem por ofício
a produc;áo da ciencia, como Weber, Parsons ou Lévi-Strau.ss,
deles focaliza unicamente seus trabalhos teórico-metodológicos (portante limitando-se o nosso Autor a urna proposta
nítidamente epistemológica) e deixando de lado suas monografia.s, seus trabalhos substantivos. É certo que sao autores
convidativos para es.se tipo de reflexáo, uma vez que ele.s~
por si próprios, jamais se furtaram a discutir a questáo de
c<YmO conhecer e aual a especificidade do conhecimento sociológico (vis d vis antropológico)). Porém, caberia perguntar se com a separac;áo artificial desses autores de suas
obras substantivas nao se estaría encaminhando o leitor menos avisado a "julgar" tanto Weber ·e Parson como LéviOs
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Strauss exclusivamente pelos "aspectos epistemológicos" de
suas obras? Contra :isso, creio que o leitor deve se precaver.
Pois deve ter em mente que Hindess nao quer demolir apenas as epistemologías e metodologías examinadas; quer demolir a epistemología e a metodología. Programa - ternos
de concordar - consistente com uma postura teórica segundo a qual é na histá'r'ia de uma disciplina que temos condi~ao de avaliar as condic;óes e os limites de sua eficácia. na
constru~ao do conhecimento. Vejamos a sua proposta com
suas próprias palavras: "Eu nao proponho qualquer metodologia ou epistemología como alternativa as posi~ó~ criticadas aaui. Ao contrário, eu argumento que os problemas
que essa.S disciplinas colocam sao falsos problemas e que eles
surgem semente como urna fun~ao de uma conce~ao de conhecimento que pode ser mostrada como sendo fundamentalmente e inev1tavelmente incoerente. A epistemologia e
doutrinas derivadas tais como a metodología e a filosofía
da ciencia nao te~ fundamenta~ao racional ou coerente.
Em partic~lar, pois, nao pode haver metodologia prescritiva
racional ou coerente" (p. 2).
.
.
Certo· mas até que ponto as metodologias e as ep1ste·
mologias ~xaminadas, aplicadas pe~os sociólogos e pelo antropólogo "·c omprometeram" efet1vamente os resultados
científicos alcan~ados? Todos os resultados? Alguns?
Quais? As respostas a essas per~ntas - que ce~tamente nao
interessaram a Hindess - ser1am fundamentalS, sobretudo
para demonstrar em cada caso a que ambi~dades e "in~o:
rencias" "doutrinas filosóficas" e "prescr1~oes metodologicas" pode levar a pesquisa concreta.
Por outro lado em sua argumenta~ao contra "todas a.'l
formas de epistem~logias", Hindess se apóia e~ Althusse~ e
desenvolve suas idéias no último capítulo do livro, cumpr1n.
do o que promete na introdu~ao: .
"Urna crítica conclusiva da ep1stemologia em t?C!as as
suas formas foi esbo~ada por Althusser em sua anahse da
estrutura da "conce~ao empiricista _de co~h~ci~ento".
( ... ) Para os propósitos desta Introdu~ao ...é suf1c1_e?~e dizer
que 0 conceito de Althusser de ''con:e~ao emp1r1c~ta de
conhecimento" designa urna conce~a? que contraP?e sujeito a objeto, conhecimento a ser, teona a fato, e ass1m por
diante, e que representa conheci1!1ento. g~nu}no como uma
funcao de um processo aue transpoe a d1st1n~ao entre conhecimento e objeto" (p. 5).
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Nesse sentido, toda e qualquer epistemologia toma urna
ou outra, quando nao várias dessas oposi~oes. A conce~áo
de conhecimento para tais epistemologías seria, assim, "urna
fun~áo da forma particular" em que essas oposi~oes sao concebidas. Porém,.Hindess mesmo concordando com essa visao
althusseriana da epistemología, nao a isenta de desvíos racionalistas, contra os quais - segundo o nosso Autor - há
de se precaver.
"Eu nao proponho urna teoria do discurso como a realiza~áo de um logos. Ao contrário, tenho argumentado que a
concep~áo racionalista da produ~ao do discurso teórico é
meramente um caso particular de urna concepc;áo racionalista mais geral de a~ao em que o mundo, ou alguma parte
particular dele, é concebido como a realiza~ao da idéia" (p.
227).
Althusser parece nao escapar dessa tenta~ao ero sua interpreta~ao do marxismo, conforme concluí Hindess:
"Esse colapso de um dos mais sofisticados intérpretes
contemporaneos do marxismo e a crítica mais rigorosa da
epistemología clássica numa racionalista, e por con.seguinte
idealista, conce~ao da produ~ao do discurso teórico pode
servir - conclui Hindess - como índice dos perigos com
que nos confrontamos n.esta área" (p. 228) .
O que dizer desse até certo ponto surpreendente livro?
Preliminarmente, há de se concordar que o seu aparecimento no meio anglo-saxao é por sisó altamente saudável, pois
é dentro das próprias hostes do positivismo e do empiricismo
que surge urna crítica tao decidida. Tem a seu favor o fato
de nao se furtar a submeter a mesma crítica nenhum dos
autores referidos, nem sequer Althusser - seu maior 'ins~irador no programa antipositivista a que se propós. A crítica que devota sistematicamente a todas as manifes,ta~oes
daquelas posturas epistemológicas que hostiliza nao é, entretanto, suficientemente cuidadosa e suficientemente con.elusiva para náo nos deixar num mar de interroga~úes inevitáveis. A impressao que Hindess nos dá em multas de suas
críticas - ainda que nao ero todas certamen.te - é que elas
sao tao apressadas e simplificadas quant-0, em alguns casos,
extremamente superficiais. A que dedica a Husserl por exemplo - salvo melhor juízo - parece cair nesta última categ?ria. Mas quanto a que faz a Lévi-Strauss, nao ternos dúv1da nenhuma sobre seu simplismo. Como se trata do único
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antropólogo a ter atraído a aten~ao do nosso Autor, urge que
reflitamos um pouco sobre isso.
A rigor, Hindess nao é nada original em sua "descoberta" que poderia ser resumida em dois pontos: primeiro, que
para Lévi-Strauss os fatos devem ser cuidadosamente descritos sem qualquer "preconceito teórico", afirma~ao que para
Hindess revelaria urna postura basicamente positivista na
medida em que implicaría urna nao oríenta~ao da coleta de
dados pela teoría. Segundo, que o inconsciente - de papel
tao preponderante na teoria estruturalista - só se sustentaría a base de uma postura epistemológica· naturalista, articulando as determína~oes sociais, psicológicas e gen.éticas
(estas, provavelmente, via córtex cerebral); também aqui
nao só o conhecimento mas a realidade objeto de conhecimento seria, em última análise, a própria natureza: "o funcionamento inconsciente do pen.samento pode gerar conhecimento unicamente porque suas estruturas correspondem a
certas características do mundo" (p. 161). Conceda-se a
"descoberta" mas reconhec;a-se, por outro lado, que esse.s aspectos ditos positivistas na obra de Lévi-Strauss nao podem
ser tomados isoladamente e in abstracto sem o risco de reduzirmo.s o antropólogo a características que nao lhe sao abso..:
lutamente centrais. Por exemplo, como dizer a um leitor familiarizado com a obra de Lévi-Strauss que os dados por ele
utilizados nao. sao orientados pela teoría? o que lhe é central
- e Hindess nao aponta - é o privilegiamento, ou o reinado quase absoluto, da razao analítica em detrimento, ouase
urna anula~ao, da razáo dialética. O positivismo de LéviStrauss está ai, num tipo de racionalidade tao bem criticado
por Sartre em sua Critique de la Razon Dialectique, nao nesse empiricismo dos modelos que nosso autor pretende ver em
Lévi-Strauss. O uso que Lévi-Strauss faz da noc;ao de modelo - que Hindess viu através desse viés - revela alg9 Que
nos parece fundamental para diferenciá-lo do usuário típico - positivista e empiricista - dos modelo.s.
O anátema de "empiricista" aplicado a Lévi-Strauss e a
todos os outros que se filiam - segundo Hindess - a "epistemología de constru~ao de modelos", repousa nessa ordem
de argumentos. Uma argumenta~ao desse tipo dirige a crítica apenas num ponto de estruturalismo que, sobre ser relevante, em absoluto pode se constituir no foco privilegiado de
urna critica mais consistente ao uso da no~ao de modelo. Pelo
menos há de se admitir que o assunto é bem mai'S controverti197
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do do que poderla parecer ao nosso Autor. Críticas mais penetrantes vamos encontrar, por exemplo, em autores como Dan
Sperber (Le Structuralisme en Anthropologie, in Qu'est.-ce
que le structuralisme? Paris, seuil, 1968) ou como Alain Badiou Le Concept de Modele. Paris, Maspero, 1968), este último, allás, citadó por Hindess, porém, ao que podemo.s inferir, por ele muito pouco aproveitado. Para Badiou as demonstra~óes de Lévi-Strauss através do uso que faz de modelos estariam comprometidas com um mascaramento ideológico de um conceito de ordem lógico-matemática que nao
o habilita a pretender a cientificidade (cf. Pierre Cressant,
Lévi-Strauss. Paris, Edition.s Universitaires, 1970, p. 87, autor, por sinal, de uma interessante leitura althusseriana de
Lévi-Strauss). A critica de Badiou nao contesta apenas LéviStrauss, mas a própria no~ao de modelo e ela é perfeitamente conseqüente com suas bases althusserianas. Já Sperber, sem destruir a no~ao de modelo, tenta recuperá-la revelando apenas o caráter pouco rigoroso de seu uso por LéviStrauss. As críticas assim se dividem entre a acusaGaO de
um positivismo evidenciado pelo uso de modelos e a de urna
aplica~ao pouco rigorosa (pouco positivista?) de.sses m.e smos
modelos. Pierre Cressant articula todas essas criticas e, certamente, é bem mais feliz do que Hindess. Recomendamos
por isso ao Ieitor o roteiro indicado por Cressant como urna
boa alternativa a urna crítica mais segura ao uso de mode..
los na antropologia estrutural.
Finalmente, caberia acrescentar apenas - para nao nos
alongarmos mais nestes comentários - que as interpreta~óes sobre o uso de modelos por Lévi-Strauss nao se esgotam
nas que, como as aqui tratadas, veem na constru~áo de modelos um pecado positivista destinado a eterna eXJ)ia~áo.
Refiro-me especialmente a Ieitura que Maurice Godelier nos
dá de Lévi-Strauss e que, fosse ela levada em canta, quem
sabe teríamos tido um desenvolvimento do assunto bastante
diferente daquele que Hinde~ nos ofereceu. Etp.. primeiro
lugar, Godeller nao toma o modelo separado da no~ao lévistraussiana de estrutura,· em segundo lugar, procura apartar-se daquilo que chama de "empirismo idealista" a aue se
filiam autores como Leach que negam a estrutura qualquer
realidade. Assim escreve Godelier: " ... para Lévi-Strauss como
para Marx, as estruturas nao sao realidades diretamente visíveis e observáveis mas níveis da realidade que existem além
das rela~óes visíveis dos homens entre si e cujo funciona-
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mento constitui a lógica profunda de um sistema social a
ordem subjacente a partir da qual deve-se explicar sua ~r
dem aparente".
E continua Godelier reportando-se ao texto que tem
servido de ponto de sustentac;ao da "epistemologia de construc;ao de modelos" de que nos fala Hindess:
"É este o sentido da célebre fórmula de Lévi-Strauss que
Leach e certos estruturalistas quiseram interpretar em uro
sentimento idealista e formalista privilegiando a primeira
frase em detrimento da segunda: "O principio fundamental
é que a no~ao de estrutura social nao se liga a realidade empírica mas aos modelos construídos em conformidade com
esta. As rela~óes sociais sao a matéria-prima empregada para
a constru~ao de mo?:lelos que tomam 11ULnifesta a própria estrutura social" (Godelier, "Anthropologie et Economie", in
Horizon, trajets. marxistes en anthropologie. París, Maspero,
1973, p. 57)
.
As controvérsias estao aí e para o leitor interessado na
construc;ao do conhecimento nas ciencias sociais em geral
e na antropología em particular, Philosophy and Methodology in the Social Sciences - em que pesem as reservas que
fizemos e todas as interrogaftoes que propusemos ao longo
desses comentários - deverá ser um livro estimulante. Ao
leitor especialmente voltado para as questóes epistemológiC'as propostas., pela antropologia estrutural, a incursao do
Autor na crítica a Lévi-Strauss teve o mérito, ao menos, de
nos chamar a atenc;ao sobre a existencia do perigo positivista inerente em epistemologias devotadas a construc;ao de
modelos. A distinc;ao evocada por Bourdieu e seus associad0..s
(P. Bourdieu, J-Cl. Chamboredon e J-Cl. Passeron, Le Métier
de Soclologue. Paris, Mouton, 1973, p. 76)) entre "modelos
miméticos", concernentes a relac;óes de semelhan~a, e "modelos analógicos", concernentes a relac;óes analógicas, os primeiros aplicados na reprodu«;ao do objeto em sua exterioridade, os segundos dedicados a apreensao dos principios subjacentes, interiores a realidade que interpretam, oferece-nos
urna via bastante fecunda para discemirmos importantes
diferen~as no uso da no~ao de modelo, ampliando coro isso
a visáo um pouco estreita que no.s oferece Hindess. Enquanto
o modelo mimético estarla comprometido coro urna inevitável postura positivista, o analógico nao necessariamente.
No caso de Lévi-Strauss, o uso claro que faz do modelo analógico parece, ainda, envolver urna posi~áo teórica prévia,
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precisamente aquela que nos habituamos a cunhar de "teoria estruturalista", responsável por um conceito de realidade social e de como conhece-la, e onde a própria no<;áo de
estrutura, sobrepujando a de modelo - mesmo analógico é crucial.
"Seguindo · Rousseau, e de forma decisiva, Marx ensinou, observa Claude Lévi-Strauss, que a ciencia social nao
se baseia no plano dos acontecimentos tanto quanto a física
a partir dos dados da sensibilidade: a finalidade é construir
um modelo, estudar suas propriedades e as diferentes maneiras em que ele reage no laboratório, para aplicar em seguida estas observagoes na interpreta~ao daquilo que se passa empiricamente" (Tristes Tropiques, Paris, Plon, 1956, p.
49, apud Bourd.ieu et alii, o.e., p. 77).
Ao categorizar tudo isso com o estigma de empiricista
ou de positivista, arrisca-se o Autor a cair num simplismo
inaceitável quando nao numa falácia que o leitor, por certo,
haverá de elidir.

CAPíTULO 12

O ENIGMA DAS MASCARAS
Onde estabelecer o limite entre a arte e a sociedade,
entre a expressao estética e a significa~ao, entre fun~ao
social e fun~ao simbólica? A leitura do !timo livro do Pr-0fessor Claude ~vi-Strauss, La Voie des Masques, agora em sua
segunda ed1<;ao (Plon, 1979) ,* nos propüe todas essas interroga<;oes. E, mais ainda, encaminha algumas solu~oes. Trabalhando com um conjunto de grupos indígenas situados
na costa nordeste do Pacífico, entre a Columbia Britanica e
o Alasca, Lévi-Strauss procura penetrar no mundo simbólico
dos povos Salish e Kwakiutl, através da análise de sua.S máscaras e dos Déné, por meio de suas placas de cobre trabalhadas; placas CJ,Ue, de urna certa maneira, reproduzem, igualmente, máscaras suficientemente estilizadas para exprimir
urna figura numa superfície plana. Embora a beleza do livro
nos convide a 1e-10 como uma obra de etnologia da arte, isso
seria apenas urna primeira e superficial impressao. A rigor, o
livro nos conduz pelos caminhos da cria<;áo estética a lógica
da cria~áo de símbolos. "Les sentiers de la Creation", subtitulo da primeira edi~ao de La Voie des Masques (Geneve,
Skira, 1975) indica, certamente, que os caminhos abertos
por Lévi-Strauss o foram no campo da lógica e nao no da
estética. A arte estaria, assim, tao somente na concep~ao ar··
tistica do livro, tra~o, allás, característico de algumas obras
do autor, como La Pensée Sauvage e os volumes de Mythologique~; La Voie des Masques é, sem dúvida, urna bem sucedida tentativa de elucidacao de um tradicional e desafiador
"

• "La Voie des Masques": édition revue, augmentée et rallongée de
"Trois, Excursions''. Librairie Plon, 1979, 247 pp. Publicado no
Anuário Antropológico/80, pp. 281-288.

200

201

enigma em que a Etnologia sempre trope~ou: o que podem
as máscaras nos ensinar?
Lévi-Strauss nao apenas deslinda o problema para os
Salish, Kwakiutl e Déné, como também estabelece as bases
sobre as quais um novo tipo de conhecimento é possível. ~
a constru~ao de um novo caminho - "a viadas máscaras"
- por meio do qual se poderá alcan~ar certas dimensoes da
realidade humana extremamente significativas para a ampli~ao do conhecimento etnológico. A.ssentando as pedras
para a edifica~ao desse caminho, escreve Lévi-Strauss: "Seria pois ilusório se imaginar, como etnólogos e historiadores
da arte ainda o fazem atuahnente, que urna máscara e, de
maneira mais geral, urna escultura ou um quadro, possam
ser interpretados cada um por sua conta:. pelo que eles representa~ ou pelo uso estético ou ritual a que se destinam.
Ternos visto que, ao contrário, uma máscara nao existe em
si; ela supüe, sempre presentes ao seu lado, outras máscaras
reais ou possíveis que poderiam ser escolhidas para substituí-la" (p. 144). Esclarecimento feito ao final da primeira
parte do livro (cap. XI), portanto depois de urna fascinante
e vigorosamente desenvolvida análise estrutural, acrescenta:
"Discutindo um problema particular, esperamos haver mostrado aue uma máscara nao é inicialmente o que ela representa mas o aue ela transforma, isto é, a escolha d,e náo representar. Como um mito, urna máscara nega na medida em
que afirma; ela nao é feita semente do que diz ou acredita
dizer, mas do que exclui" (ibidem).
A demonstra<;ao disso é feíta em toda a primeira parte
do livro aue, na edicáo de 1975 (publicada em dois volumes
amplameñte ilustrados), constitui a totalidade da obra; a
segunda parte, adicionada a edi<;ao que ora tratamos - e
intitulada "Trois Excursions" - representa a inclusáo de
tres ensaios escritos separadamente e para finalidades diversas, mas que se articulam perfeitamente com o conjuntp da
obra, como veremos adiante. É assim que a sua demonstra<;ao come~a por afirmar que as máscaras Salish aoresentam
características invariantes em diferente níveis: plásUco. ~i
tológico, sociológico e semantico. Em seguida, Lévi-Stra11.ss
procura mostrar, por meio de urna análise das versóes
Nootka e Kwakiutl das máscaras swaihwé produz~da.s pelos
Salish, como esse processo de transferencia <empréstimo cultural) faz coro aue os elementos plásticos das máscaras sejam mantidos, enquanto as mensagens por elas transporta-
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das sao invertidas. ve-se, assim, que a mesma metodologia
desenvolvida no estudo dos mitos é aqui aplicada. "Todo mito
ou seqüencia de mito permaneceria incompreensível se cada
mito nao fosse oposto a outras versóes do mesmo mito ou a
mitos aparentemente diferentes ( ... )" (p. 58) "Admitamos
pois, a título de hipótese de trabalho, - continua LéviStrauss - que a forma, a cor, os aspectos que nos parecem
característicos das máscaras swaihwé náo possuem significa~ao própria, ou que esta significa~ao tomada a parte é incompleta. Todo esfor<;o para interpretá-las isoladamente seria, assim, vao. Admitamos, em seguida, que esta forma, estas cores e estes aspectos sao indissociáveis de outros aos
quais se opüem, urna vez que foram escolhidos para caracterizar um tipo de máscara cuja razao de ser (ainda que
náo a única) foi a de contradi.zer o primeiro tipo. Nessa hipótese, apenas urna compara~ao de dois tipos permitirá definir um campo semantico no interior do qual as funGóes
respectivas de cada tipo se completam mutuamente. É ao
nivel deste campo semantico global que devemos procurar
nos colocar" (p. 59) .
Embora as versóes Nootka e Kwakiutl das máscaras swaihwé dos Salis (denominadas em Kwakiutl xwéxwé ou
Kwékwé) exprimam um semblante animado de urna expressao violenta, elas preservam todas as características presentes nas máscaras swaihwé: olhos protuberantes (cilíndricos),
por vezes boca de forma adunca (como um bico de pássaro)
ou mais freqüentemente língua peñdente (como as máscaras xwéxwé) e indistintamente esbranqui~ados (preponderancia do branco). Veremos que tais características vao se
contrapor a um tipo de máscara produzida na cultura Kwakiutl e denominada dzonokwa: olhos profundos e semicerrados, boca pequena e entreaberta, escura (preponderancia
do preto) e expressáo terrificante. Como Lévi-Strauss trata
de interpretá-las? Impossível aquí reproduzir toda sua argumenta<;áo e análise. Bastaria dizer - incentivando assim o
leitor a trilhar, por sua pr6pria conta, a via das máscara que para cada tipo de máscara existe um conjunto de mitos
fundadores e que as rela~oes de transforma<;ao entre eles
sao homólogas as transforma~oes entre as máscaras, apenas
nelas expressas em termos plásticos (cf. p. 19). Por esse motivo é que, mais do que de máscara:S, é de mitos que estao povoadas as páginas do livro!
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assim que, contrastando as máscaras e os mitos dzonokwa com as máscaras swaihwé e seus mitos fundadores,
Lévi-Strauss chega a urna interessante conclusao - destacada, allás, por um comentador (D. Biebuyck, American
Anthropologist, vol. 72, 4, p. 658) -, segundo a qual as máscaras e as esculturas dzonokwa estao em oposi~ao complementar com as swa.ihwé aos níveis plástico, sociológico e semantico. Ao nível plástico, o tipo swaihwé dos Salish e o tipo
xwéxwé dos Kwakiutl sao correlatos enquanto se opóem ao
ti¡x> dzonokwa dos Kwakiutl (swaihwé + xwéxwé/dzonoJ~uJ.a); ao nível sociológico ou sócio-cultural, teríamos a rela~áo que se segue: xwéxwé + dzonok:wa/waihwé e ao nível
semantico, swaihwé + dz,onokwa/xwéxwé, ( cf. M. Izard,
L'Homme, vol XVI, 4, p. 144). A forma canónica gerada por
esse grupo de transforma~óes é a seguinte: "Quando, de um
grupo a outro, a forma plástica se mantém, a fun~ao semantica se inverte. Ao contrário, quando a fun~ao semantica
se mantém, é a forma plástica que se inverte" (p. 88). E, estendendo o paradigma as placas de bronze dos Deni - placas que representam a riqueza e que seguem o mesmo ciclo
das máscaras nos intercambios e nas alian~as entre os grupos -, Lévi-Strauss observa que, entre os Deni, elas possuem
fun~oes inversas aquelas que lhes sao atribuídas pelos
Kwakiutl e aquelas atribuídas as máscaras swaihwé pelos
Salish. "Se os cobres apresentam o aspecto geral das máscaras swaihwé, é que, entre os Kwakiutl, eles tem lugar ao
mesmo tempo como causas de riquezas e como meios de
alian~a matrimonial ( ... ) . Para duas popula~óes diferentes mas contíguas, e que estiveram ligadas por toda
sorte de trocas comerciais e matrimoniais ( ... ) os cobres e
as máscaras swaihwé, constituem solu~oes paralelas aos
mesmos problemas" (p. 138).
Como justificar urna análise num quadro tao extenso
.formado por popula~óes tao diversas, ainda que contíguas, se
considerarmos a amplitude do espa~o geógráfico envolvido?
Lévi-Strauss aduz aqui um argumento que cabe transcréver: "Urna das no~óes mais perniciosas que nos legou o funcionalismo, e que mantém ainda tantos etnólogos sobo seu
império, é aquela dos povos isolados, fechados sobre si mesmos, vivendo cada um por sua própria conta urna experiencia particular de ordem estética, mítica ou ritual". (p. 145).
Isso ·significa que se desconhece que já antes da era colonial, o mundo ocidental exerceu séculas de ac;ao destrutiva a
É
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distancia, através de germes patogénicos e seus produtos
exportados, mesmo naquelas regioes melhor protegidas (cf.
ibidem). E é por isso que se pode dizer que, "Com pouc~ exce~óes, nada do que se passava em urna populac;áo era ignorado em suas vizinhas e as modalidades segundo as quais cada
urna se explicava e representava o universo eram elaboradas
num diálogo ininterrupto e veemente" (p. 145). Por isso, a
análise comparativa de teor estruturalista, a única possível
com esse tipo de material - se nao se deseja cair em modalidades frazerianas -, nao só é possível, como necessária. Ao
considerar as popula~óes indígenas de urna larga regiao do
Pacífico Norte, suas representac;oes e seus espa~os soeiais e
geográficos, a análise estrutural, longe de "dar as costas a
história", dá-lhe urna vigorosa contribuic;ao (cf. p. 35). E
como e possível? "Por intermédio de operac;óes lógicas que
projetam a distancia, transformam ou invertem as representa~oes, urna história á escala milenar que se desenvolve no
extremo norte, virá se imbricar com urna outra mais recente e de periodicidade mais curta ( ... ) : desenvolvimento de
tradi~óes Iocais que preservam a lembranga, mesmo se elas
se transfiguram e:P-.1 acontecimentos míticos. ( ... ) Sobre
essa imensa extensao, essas crenc;as, práticas e obras permanecem ligadas urna as outras quando elas se imitam, e mesmo talvez sobretudo, quando elas parecem infligir desmentid~s. Pois, tanto num caso como no outro, elas se equilibram
além das fronteiras lingüísticas, culturais e políticas cuja
transparencia toda nossa argumenta~ao provou ( ... ) " (p.
148).
A transparencia das fronteiras intertribais ou interétnicas fica bastante evidente quando Lévi-Strauss menciona
a questao do estilo da obra de arte. E, ver•se-á, que diferentemente de urna etnologia meramente difusionista ou aculturativa, as considera~óes do autor remetem para o caráter
pouco casual dos empréstimos culturais - se assim podemos dizer -, vendo neles determinac;óes estruturais perfeitamente inteligíveis ao nível de operac;ao de princípios, tais
como o de contrastividade. "Refletindo-se sobre alguns tipos
de máscaras de povoac;óes americanas, poderíamos colocar
um problema muito mais vasto: o de estilo. Estilos contemporaneos nao se ignorara mutuamente. Mesmo entre povos
ditos primitivos, urna certa familiaridade se forma por ocasiao das guerras seguidas de pilhagens, de cerimónias intertribais, de casamentos, mercados e tracas comerciais oca205

siona~..A originalidade de cada
em~rest1m~s; ela se explica mais

estil0 nao exclui, pois, os
por um desejo consciente
ou inconsciente de se afirmar diferente, de escolher, entre
todos os possíveis, aqueles que a arte dos povos vizinhos re~usou" (p. 144; o grifo é meu - RCO). Ora, isso nos propóe
interessantes questoes nao exploradas por Lévi-Strauss e se
ligam intimamente as máscaras como símbolos de identida·
des étnica. Elas nao exprimem plasticamente apenas cosmoIogias ou mitologías tribais; provavelmente - e essa é urna
questao - as diferen<;as estilísticas entre máscaras de um
mesmo tipo (seja swaihwé, seja dzonokwa) devem apontar,
para além das singularidades de estilo do artesáo que as produziu, as particularidades do grupo étnico produtor. A considera<;ao do princípio da contrastividade, essencial a elabora<;ao de urna estilística das máscaras - como nos mostra
Lévi-Strauss -, é igualmente essencial a constru~ao de urna
teoria de identidade étnica, como temes procurado demonstrar albures. Nesse sentido, a via das máscaras poderá ser
bastante fecunda para investiga~oes que tenham por aTvo a
identidade étnica, sua formagao, sua dinamica (produto de
seu exercício) e as ideologías e representa<;óes que a envolvem.
Muito mais se poderla comentar sobre os onze capítulos
que comp0en1 a primeira parte dessa segunda edi<;ao de La
Voie des Masques. Preferimos, no entanto, deixar que o leitor
fa~a, ele mesmo, a sua caminhada e a conclua, acompanhando Lévi-Strauss em suas excursóes, com as quais se encerra
o livro. Cada um delas foi elaborada separadamente e as tres
guardam perfeita autonomia entre si. Entretanto, por partilharem a mesma temática da primeira parte e se referirem
a mesma realidade etnográfica, sao facilmente articuláveis,
dando ao livro indiscutível unidade. A primeira excursao, intitulada "Au delit du swaihwé", foi escrita para o livro Explorations in the Anthropology of Religion: Essays in HonD?1r of Jan van Ball, (The Hague, Martinus Nijhoff, 1975),

editado por W. E. A. van Beek e J. H. Scherer, com o título
original "Histoire d'une structure". É um texto curto e conciso onde Lévi-Strauss procura mostrar, mais urna vez, a rela<;áo entre a análise estrutural e a história, devotando-se
aos grupos Salish, a área por eles ocupada e a difusao da
máscara swaihwé. Afirmando oue entre os povos ágrafos a
história localizada e curta tende a nos escapar, será gra<;as
a análise estrutural aplicada sobre o sistema de represen-
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particularmente as máscaras e aos seus mitos fundador~ que se logrará penetrar no nexo de uma história
parcamente documentada e fragilmente memorizada na
consciencia coletiva. Interessante registrar aqui a rela<;ao de
correla<;ao e oposi~ao entre o vento e o sismo, plasmados nos
mitos dos grupos da regiao e perfeitamente coerentes com
os respectivos ecossistema locais. É quando o mito e a máscara corroboram a própria geografía e a mobilidade das
tribos Balish e Kwakiutl. É quando a análise estrutural mo.stra-se compatível com as investigagóes etno-histór~cas.
A segunda excursao, "L'organization sociale des Kwakiutl", elaborada originalmente para Culture, science et dé-

veloppement: Mélanges en l'honneur de Charles Morazé
(Toulouse, Privat, 1979) com o título "Nobles sauvages", es-

capa um pouco a temática central do livro, se bem que se
constitua num excelente texto de apoio para a compreensao
dos Kwakiutl como urna totalidade. Incluído, assim, no presente livro, com algumas modificagoes e acréscimos, o ensaio
completa as informagóes lacónicas contidas na primeira parte do livro (especialmente, p. 87) sobre a organiza<;ao social
desses indios. Mas, em nossa opiniáo mais, do que isso, o
texto se articula (talvez antecipe) com a.s investiga~óes que
Lévi-Strauss vem conduzindo em seus Seminários do "Oollege de France" desde 1977, conforme atestam seus r~umo.s
de curso publicados nos anuários daquela institui<;áo (anos
78, 79, 80). O objetivo é dar conta das sociedades de UQrentesco bilateral e de filiacáo indiferenciada. E a institui~áo
que parece ser central ne-s.c;as estruturas nao elementares de
parentesco é a "Majson". Nos cursos, Lévi-Strauss percorre a
Indonésia, a Melanésia, a Nova Guiné, entre outra.s reP-ióes
do mundo, numa aprecia~áo C'"Ítica da literatura disoonível.
o caso aoui tratado, dos Kwakiutl. se insere, portanto, nessa
linha de -interesse e é para o leit-0r urna oportunidade de
acomoanhar o aue se ooderia a1talificar como uro retorno de
Lévi-Strauss as -suas preocupacióes dos anos 40 e 50: a organizacáo social e o parentesco. É um belo ensaio e extremamente sugestivo.
A terceira e última excursao, ''Les Dessous d'un Masque", incluída no livro com as necessárias altera~óes e adi<;óes, teve sua versa.o original publicada na revista L'Hom,..
me: revue frangaise d'anthrO'pOlogie (XVII, I, 1977, pp. 5-27)
e representa no Iivro urna retomada de sua temática central.
Somente que aqui, mais do que a presen<;a de um determi-
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nado tipo de máscara (a swaihw é para os Salish, a xwéxwé
para os Kwakiutl) é a sua ausencia mais ao norte, entre os
Tsimshian, os Haida e os Tlingit, que propóe a questao a
ser resolvida. Com as palavras de Lévi-Strauss, "é como se,
há algumas centenas de quilómetros do lugar que se supóe
ser sua origem, a máscara, os mitos e os ritos que lhe sao
associados, as fun<;óes sociais e económicas que ela cumpre
subitamente nao encontram eco". E continua o autor: "Esta
fronteira propóe um problema, pois ela corta em duas urna
vasta regiao cujos habitantes nao cessaram de se emprestar
mutuamente mitos, ritos, motivos decorativos e objetos.
Esses povos eram grandes viajantes: sós ou em grupos, com
todo gosto eles realizavam visitas" (p. 193). Com tudo is..c:;o,
passa a ser surpreendente que esse complexo cultural, "cuja
máscara swaihwé ou xwéxwé ocupa o centro, náo tenha deixado tra<;os em todos os grupos, mesmo se a existencia c:la
máscara nao seja diretamente atestada; ou, se se prefere,
( ... ) que nao se possa assinalar os índices de fundo comum
de onde somente os Salish e os Kwakiutl teriam tirado a n1atéria dos mitos, dos ritos e das obras plásticas, formando un1
conjunto organizado" (p. 194). E.sse é o problema e a ele
Lévi-Strauss se aplica, seguindo a mesma metodologia que
caracteriza La Voie des Masques (Primeira Parte, passin1).
Nada mais teríamos a acrescentar a essas considera~óe.s, salvo recomendar sua leitura a estudantes e professores de Antropologia e nos congratularmos com a "Librarie Plon" ~r
essa bem concebida segunda edi~ao, revista e enriquecida
com Trois Excursions.
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