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PREFÁCIO

Êste e1zsaio é it:nia tentativa de aplicação do critério
fu1icio1ialista a um aspecto da cultitra . Na confusão das
contrové.rsifis metodológicas em Et1iologia, o método funcionalista pa1·ece ter vindo trazer 'Unia luz 1iova, a1nplia'ndo os
Jiori~.ontes da irtteirpretaçiio cultural. A Etnologia está procura1ido reno1Jar-se, escap·ando da sita s'itjeição estreita às
discipli1zas históricas e geográficas. U11i traço cJe cultura
não pode ser co11ipreendi'do apenas nas distribuições e·ni :áreas
geográficas ozt 1'ia S1{;(JJ difiisão e.1n strata cronológicos . Mas
de've servi:r à compreensão da personalidade hu111a11ta, relacion,ada a uni ou n·iais traços .da cultur:a1 total.
E·' a essa explaração vertical do feiiôn1eno da c11tltu1ra e
suas relaições com o ho11i.e·11i, que o critério funcionalista se
veni dedica11do e os resitltados já afirn1ani as excelên,cias
do niétodo. Sao os móveis, os te11,dê1icias} os apetites huma1ios que se e1itre11iostram se,nipre no fi.i1iciona1nento de ·itm
aspecto dai citltura . Detrás de itnw ·instituição ou mesn10 de
(/e 1-t11i sz:niples traço cultural, está a person,a.l1ºcf.ade humana,
atu.a nte. A An.tropología recobra assz~m aquelw dignidade de
'' ciê11cia do lzo111e11t" qu,e as discipli1ias etnográficas, descriti'ZJa.s oit p·itorescas, prêsas à tradição da geograf ia, lhe lia·via1n tirado .
Os traços de citlti-tra não serveni apenas para ilustrar
111n ciclo geográfico ou histórico,, mas devem ser compreendidos 1·ias suas relações co1n o hownem que os prod1,.,,ziu.
Não desejo eiitrar na exposição e crítica do niétodo, suposto conhecido aos que me lêerm, porém mostrar diretaffiets-ie a sua aplicação a um dos traços de ciiltura q·ue me pareceu mais interessante e ainda relativamente pouco estitdado .
•
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Refiro-me à organização duaJ, êsse curioso aspecto da 0trganização social, cuja extensão é hoje muito maior do que se
julgava.
Acresce que ess,a escolha me permite Um<J) excursão teórica entre algumas tribos indígenas brasileiras onde êsse
traço de cultura tem sido observado. Não será Wima simples
digressão descritiva, pois êsse não é o objetivo do ensaio,
mas u,ma tentativa de interpretação e comp1reensão . Fugi o
quanto pude às divagações livrescas ou puramente ilustrativas, tocando apenas nos pontos indispensáveis à discussão
do 1aissun.to . Ver-se-á qite deixei de lado o exame e discussão
de inú1neros pontos da orga1iização social, como por exemplo,
os sisteinias de parentesco, que não tivessem uni ponto mais
estreito de contacto coni a parte específica que quis destacar
para a aplicação do 1nétodo.
A interP,retaçao qite proponho, para a organização dual,
não infirma outros ;m étodos ,cJe compreensão, como os históricos e difusionistas. De algumi modo, completC11-os, lenibrando que um critério histórico ou geográfico não explica
um fenômeno hi~nw1io, ,Gl.PJresentan1do-o apenas na sua estrutura descriti'lJa. A interp~etação funcional é, ao revés, uma
t e1itativa -compreensivista, como dizemos em psicologia. Ela
1·econstitui os nióveis humanos atuantes, em traços mesmíJ os
mais aberrantes dm cultura.
E' esta viagem de exploração psicológica que oferecemos à discussão. A ren.ovação da Antropologia não co1isis~
te apenas e.m colher niaiores e novos dados ''.de oampif', ou
observar de novo, neste ecúmeno já de todo desbravado, mas
em interpretar, em co:mpreendeir, em reconstituir o H ome'm
que jazia escondido detrás das maciças descrições dos seus
p;{l{i,rões de cultura.
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eonceito de organização dual
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A organização dual constitui um ·dos capítulos mais interessantes e mais ricos de ensiname11tos no estudo da sociedade- primitiva. Já vai longe o tempo em que a antropologia evolucionista só enxergava nas comuniclacl'es c'íiamadas primitivas "grosseira promiscuidade" ou formas iniciais
de organização que reconhecia·m a família como base.
Na realidade, a família co11tinua sendo a unidade social fundamental e sôbre sua oi:igem e natureza grossos volumes de interpretação já tê1n sid9 escritos . Não é nosso
propósito tomar parte nestas discussões que nos levarian1
longe dos fins que temos em vista.
O que sabemos hoje, desde os primeiros estudos de
Morgan, McLennan e Rivers é que a família não tem nas
sociedades primitivas a mesma estrutura que entre as sociedades mais adianta<las. Foi Morgan quem descobriu o
que se charpou de "sistema classif icatório", nas relações de
parentesco. ~sse sistema consiste em atribuir uma expressão de parentesco não a uma, mas a grupo de pessoas .
Assim a palavra ''pai" não é dada apenas ao pai de san.. gue, mas a todos os irmãos do pai, e aos 1naridos ·das irmãs
da mãe. A mesma coisa acontece com a expressão "mãe",
atribuída não só à mãe de sangue, mas a tôdas as· irmãs d·a
mãe. E' um sistema, pois, que agrupa na mes1na categoria, parentes que não pertencem à família tal co1no nós a
consideramos.

•
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Daí serem levados os antropólogos a admitir nas sociedades primit ivas não só a existência ·d a família chamada
bilateral, isto é, aquela etn que a filiação é relacionada pelo
sangue ao pai e à mãe, como outras espécies de família, chamada então de "família extensa" ( extended f amily) great
family dos antropólogos de língua inglêsa, Grossfamilie
dos alemães), jncluindo não só grupos de pessoas que ultrapassam a unidade familiar restrita constituída do pai,
mãe e filhos, mas de g·rupos unilaterais, relacionados ou ao
pai ou à mãe, isoladamente.
Foi a êste último grupo ·de fa1nília unilateral
qL1e os
•
etnóg1rafos europeus, principah11ente os francêses chan1aram de longa data clan,. Isso evitott o emprêgo da expressão ·" família", que devia então recobrar o sentido universal qt1e te111 el'n tôdas as sociedades, isto é, um gru20 bila-·
teral relacionado ao pai e à rnãe de sangue. O têr1110 cl.an.
deriva do grupo social dos escocêses, correspo11de11d'o aprox imadamente ao conceito de tribo . Por isso mesmo a expressão tinha certas desvantagens . Andrew Lang e J ames ,·
Frazer propuzeram, para substituí-la, o têr1no ki1i, falando
por exemplo de "toten1-kin" ein vez de "clan totêmico" .
l{ivers i)ropôs a -expressão sept) deriva·d a ·do sept irland·ês,
c1ue provà ve1mente não era exógamo. O têrmo corresponde ao Sippe já en1pregado pelos autores alemães.
No seu "Pri1nitive Society", o professor Lowie reivindicou, de acôrdo com P'nilbricl<, uma velha ex pressão anglosaxônica, sib) que foi logo adotada pela inaioria dos antro~
pólogos inglêses e norte-americanos, e tende a se generalizar. E êle d efine o sib como um grupo de parentesco unilateral, isto 1é, relacionado ou ao pai, O'lit à mãe . As expressões "matrilinear" e "patrili11ear" passaram a substituir os
têrmos de significação política "matri:arcal" e "patriarcal" .
Assim um sib matrilinear é todo aqt1ele agrupamento unilateral, relacionado à mãe ; a descendência se faz em linha
materna, n1uito embora possa haver influência dos hon1ens
no govêr110. Sib patrilinear é aquêle em que a sucessão se
faz em linha paterna. Quase semp r e, embora isso não seja
de regra, a matrilinearidade se acompanha ·d e "matrilocalida1

•
•
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de", isto é, os home11s (1narido, filhos . .. ) passam a vi ver
na casa da mulher. Patrilinearidade, por sua vez, pode ser
acompanhada ·de "patrilocalidade": é o pai o dono da casa,
-0nde passam a viver as mulheres ·do sib .
De acôrdo com essa nomenclatt1ra, cla1i passará a designar o sib matrilinear. Ao sib patrilinear dão os autores
.a merica11os também o nome de gens. Os f rancêses chamam
.ainda ao primeiro ele "clan t1terino", e ao segundo de "clan
consa11guí11eo'' . ..-femos assim o seg·uinte esquema, mostrando as nomenclaturas americana e européia :
Sib
(Clan dos francê- Sib patrilinear (Father-sib, Gens, Clan consanguíneo)
ses, Sippe dos ale- Sib matrilinear (Mother-sib, Clan, Clan uterino)
rnães )

E' no sib ·q ue se observa a exatidão daqttela observa·Ção de Morg~an, com relação ao "sistema classif icatório",
cuja expressão tnais perfeita foi chamada por Lowie de
"sistema Dak:ota" por existir entre êsses í11dios 11orte-americanos . Há u111 só nome para o pai e o irmão do pai e um
só nome para a mãe e a irmã <la mãe; ac1ui, porém, no siste111a Dakota, o ir111ão da mãe e a ir111ã do pai possuem têr. .
n1os espec1a1s .
No sib) todos os seus membros são chamados "irmãos''
e o desconhecimento unilateral (do pai ot1 da mãe) não torna f r ot1xos os la ços ·de família.
Uma das forn1as mais frequentes de sib é aquela em
que seus 1nen1bros se acreditam relacio11ado.s a uma espécie
de objeto, animal, planta ou mi11eral, chamado totem) têrmo
que vem desde McLennan, de meiados do século passado, e
·que deu lugar a memoráveis discussões. Não é o nosso propósito abordar, sequer de longe, o seu estudo . A ssinalemos
apenas a sua conexão con1 ·O sib) com a função de assegurar a coesão entre os seus membros, ligados assim entre si
l)Or um laço comum . Depois dos estu·dos recentes da escola norte-americana, principalmente com Boas e Goldenweiser, totemismo não parece estar ligado a nenhu1na forma de
religião prin1itiva, como queria a escola de Durkheim, mas
tem um significado essencialmente social. E' o elemento de
'
.coesão do grupo social a êle ligado.
1

.

•

g

ARTHUR RAMOS

A tribo, ou unidades mais largas em que se ad-iam
agrupados os povos prin1itivos, é dividida em sibs; é "um
grupo social de uma categoria simples, cujos membros falam um dialeto comum, têm um govêrno único, e agem conjuntamente para certos propósitos comuns, como a guerra",
como está nttma velha definição de Rivers. Seu estudo não
nos interessa ,d iretamente aqui, porque está mais ligado à
organização política. Sibs e tribos ajudam-nos agora a com-·
preender. o .conceito de ''metades)' ou "frátrias", unidades
maiores que os sibs e menores do que a tribo.
Foi nas suas pesquisas sôbre a sociedade melanésica
que Rivers verificou que suas tribos eram divididas em
duas metades matrilineares, cuja função principal era a reg ulamentação do casamento. Supôs a princípio Rivers que
o sisten1a dual, como êle encontrou na Melanésia, estaria
sen1pre ligado à descendência matrilinear . Posteriormente
foi observad'o na Nova Caledônia, por Newsom, um sistema
•
dual com descendência patrilinear .
O estudo da organiza·ção dual foi estendido às socieda·des da Austrália e América do Norte, e hoje sabe-se que
é muito mais vasto do que se supun'ha a ·princípio. Às .divisões da tribo em duas metades, os sociólogos francêses do
grupo de D11rkheim já haviam ·d ado há m11ito tempo o nome
de phratries, tirado do conceito grego de phratria. S11pôs
erra<lame11te Durkheim que a f r átria teria provindo da segmentação de um "clan pri·m ário", sen1 perder o seu caráter totêmico .
Lowie deu às frátrias o nome de "moieties", plural de
'' moiety", velho têrmo shakespeariano derivado do fran{:ês .
moit1:é, "metade";. são as mesmas H àlfte dos alemães, que
podemos traduzir por "metades", expressão que há muito
tempo introduzimos em nossos cursos de Etnologia da Faculdade Nacional de Filosofia, e que lemos também proposta por B.aldus e Willems, em São Paulo ..
O sistema é também chamado pelos etnólogos de "organização d11al", "sistema dual", "sistema das duas classes'"
e "sistema bi-partite" .

•

•

•

ORGANIZAÇÃO DUAL

•

Para Rivers, a função primordial da organização dual
é a regulamentação do casamento, o homem ou a mulher de
uma "metade" só se podendo casar com uma mulher ou um.
homem da outra "metade" ..~ste é o princípio ou a lei ·d a
e.xoga.1n~a.., velho nome proposto por McLennan, para significar o fato ,..de. que um membro de um grupo, social deve pro.
curar um conJuge ei11 outro grupo, o que e oposto ao ·p rincípio da endogamia, ou casam~nto dentro de u1n mesmo,
grupo.
No caso da organização tribal, é preciso haver cuidado
no emprêgo dessas expressões, o que tem ôriginado certa
confusão entre os etnólogos. Assim é que pertencendo ambas as "n1etades" à mesma tribo, pode haver exogamia de
"metade", mas endogamia de tribo. E' preciso distinguir
também a exoga~w.. de sib, a primeira estudad~, não só nos
casos de inexistência .d·e "metade", como nesse ttltimo caso
em que, de regra, a exogamia é obrigatória, pois os membros dos sibs de uma "metade" só se poden1 casar com os
membro dos sibs da outra "metade".
Embora, como Rivers admitiu, a função principal da
organização dual seja a regulamentação do casamento, pode
haver "metade" sem esta função, com endogam,ia entre os
membros de uma mesma "metade", embora êste caso seja
muito menos frequente.
A organização dual há muito tempo havia sido observada entre os índios lroquêses por Morgan e hoje sabe-se
como se acha difundida entre as várias tribos norte-americanas: Tlingit, Haida, Winnebago, Omaha, Miwok, Hopi,
Crow, etc.
Entre os Tli1igit e os Haida, as "metades" tên1 o nome
de animais, "Corvo" e "'Lobo" entre os primeiros, "Águia"
e "Corvo", entre os últimos; sua pri11cipal fu~ção é o controle do casamento, pois as "inetades" são estritamente exogâmicas. A descendência 1é matrilinear.
Os Winnebago do Wisconsin são divididos em duas
"metades" patrilineares e exogâmicas. Elas estão simbólicamente relacionadas ao céu e à terra, sendo a primeira
"metade" chamada "Os de cima", e a outra "Os da terra"·;
1

~
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Cada "meta·d e" acha-se subdividida, a primeira em c1uatro,
a segunda em oito sibs patrilineares .
Os Miwok da Califórnia são tambén1 divididos ei11 duas
"metades" exogà1nicas e patrilineares, associadas a primeira à Águia ou ao Sapo e a segunda à Terra ou ao pássaro
"Blt1ejay". Lowie passou em revista outras formas de organização dual, entre os Crow1 entre os Ostiak1 ela Sibéria,
em Buin nas Ilhas Salo1não, entre os Kariera da Austrália, e mostrou que, embora geralmente exógan1as, as "metades" podjam ter fu11ções diversas : ora trata-se de uma
unidade local, sendo a "metade" acompanhada das st1as respectivas distribuições territoriais, como entre os Kariera;
a divisão pode ser política co1110 nos Ostiak, ou não-política co1no em Bui1i; poden1 as "metades" estar relaciona·d as a animais ou plantas qt1e prescrevian1 aos seus men1bros
atitudes determinadas, co1110 numa organização totêmica, ou
ao contrá rio, não ter aquela relação.
Os Iroqitéses foram os primeiros índios entre os quais
se estudou a organização dual, e êsse mérito coube a Lewis
J-I . Morgan . As cinco tribos dos 1roqu.êses (os M ohawk,
os Oneida os Onon.daga os Cay'uga, os Seneca), estavam
·o rga11izados politica1ne11te nur11a L1:ga Oll eonfederação>
cujas peripécias são tão conhecidas na história dos índios
11orte-americanos. Cada tribo 1roq,uês estava dividida em
suas "metades", que l\1org-an chamou "frátrias", seguindo
a tradição fra11cêsa. Elas não tinham non1es ·especiais, mas
os índios de ttma metade referiam~se u11s aos outros con10
"Irn1ãos" e davam o no111e d e "Primos" aos ·da ot1tra "metade'' . A descendência era 111atrili11ear. E embora houve.s se
a regra da exogatnia, co11tudo a principal função das "metades" dos Jroqitêses era cerimonial. Nos dias festivos, os
1nembros das duas "metades" sentavam-se en1 face uns dos
outros, em cada extremidade da te11da, a "Casa Comprida'' ..
Cada ''metade" era dirigida por um chefe. E as f t1nções
de competição exerciam-se e11tão nos vários jogos e brinqt1edos .,
As "metades" eram subdivididas em sibs> que Morgan
diiam9u imprópriamente gentes (plural de gens), visto .que
1
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se tratava d·e sibs matrilineares. Seriam, mais corretamente, de acôrdo com a nomenclatura recente, '' sibs matrilineares" ou clans. Entre os M ohawk e os Oneiáa, cada "metade" tinha três cl.an.s) ao passo que as outras tribos possuían1
oito ou mais, para cada "n1eta(le". Entre os Seneca, a divisão era a seguinte :
"Metade"
2. Lobo

1. Urso

6. Narceja

4. Castor

3. Tartaruga
"l\if.etade"

5. Veado

I

II

8 . Falcão

7. Garça

Já

l\·forg·an havia n1ostrado que não era pern1itido o
<:asan1ento entre os membros da mesma f rátria, mas que
os n1embros de cada uma podiam casar-se dentro dos clans
da outra. Assim, entre os Jroqitêses, a lei da exogamia esta''ª presente, embora as f11nções das "metades" fossem
111ais extensas, estando ligadas a com:petições esportivas e
a.inda a certas práticas cerimoniais, como os ritos funerar1os.
A organiza.ção ·dual das tribos ·d a Austrália é das mais
i11teressantes e seu estudo já vetn sendo feito de longa data.
Não nos é possível passar em revista a série de trabalhos
sôbre a org·anização social dos Australianos, que se prestott a tantas controvérsias, principalmente da escola f rancêsa de Durkheim, sôbre o totemis1110 e as for1nas eleme11lares da vida religiosa. I sso nos arrastaria bem longe dos
nossos propósitos. Queremos é desta-ear as formas espe.ciais de organização social, como se deduzem dos estudos ~ observações de Radclif fe-Brovvn, Spencer e Gillen,
S trehlow, etc .
A tribo australiana é representada pelas frátrias, sibs,
classes, sub-ielasses e gr11pos ·de ·parentesco, de sangue e
-classif icatório. Os sibs, 1natrilineares em alguns casos, patrilineares
·ot1tros, trazem os nomes de animais, plantas
ou objetos, inanimados. Seus membros t1ão estão necessàriamente confinados 11uma localid(lde, mas podem ser disI
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tribuí<los pelos grupos locais ou hordas. Nias tribos centrais,.
os membros do sib c-0nsideram-se associados espiritualmente a antepassados, meio-humanos, meio- animais, que viviam
no alcheringa, o período mitológico. Cada sib ten1 o seu
animal totêmico, que é proibido matar ou comer, exceto no
período da cerimônia intichiif{lna, ·desti11ada à multiplicação
mágica d'o animal totêmico.
Prevalece a lei da exogamia: nenhu1n 1nembro se casa
dentro do mesmo sib, mas há regras especiais de acôrdo com
os vários tipos ·d a organização social. Goldenw~iser distinguiu três tipos ·de organização d~1al. O primeiro tipo é represe11tado pelos Dieri e outras tribos do sul. Aqui as duas
frátrias ou "inetades" são divididas em certo nítmero ·d e
s-ibs:
Frátrias:

Sibs:

I

-+

+

- .-

II

- .. _

a

d

b

e

e

f

•

'

E ·' a f rátria que regula o casamento. Os n1embros dos
s1:bs a b e e só se podem casar com os <los sibs d e e f da
frátria oposta. Os filhos seguem a f rátria e o clan, da mãe,
ou a gens do pai, ·c onforme se trate respectivamente de
s1:bs matrili11eares ou patrilineares .
O segundo tipo é representado pelos Kamilaroi e outras
tribos do leste. Cada frátria é dividida em classes que por
·.s ua vez se subdividem em sibs:

-- 1

Frâtrias:
Classes:

B

A

~

e

a2

bl

+
+

_...__..
dl

b2

ei

cl

+

cfl.

fl

.--.> - .

~

Sibs :

II

j

(a= )

al

(b=)

1

(~=)

D

- .........
+
+
+

d2

( =d)

e2

(=e)

f tl

(=f)

Os sibs são matrilineares e são as classes que controIam o casamento, de modo que os membros de t1ma classe
1

•
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só se podem casar com ·o s membros das classes ,da f rátria
·oposta. A ssim os membros de A ou B (e dos sibs correspondentes) só se podem casar com os de C ou D (ou dos sibs correspondentes). Os filhos sempre pertencem ao clan :da mãe.
1

O terceiro tipo é r epresentado pelos W arramunga e
outras tribos do centro e do norte. As frátrias são divi·didas em quatro classes, estas em oito sub-classes e estas
últimas num certo número de sibs:
•

Frátrias:

I

II
r,,___../ .........,_

Classes:

B

A
,.-1'-..,

.Sub-classes:

1
(a= ) al

Sibs:

(b= ) bl

(e= ) cI

w

2

+

a2

C

+

a3

D

,-/'--..

3

+

+ })2 + b3 +
+ c2 + c3 +

,

,-A-

4

5

a4

dl

b4

el

+ d2 + d3 + d4 ( =d)
+ e2 + e& + e4 ( =e)

c4

fl

+

6

f2

7

+

f3

8

+

f 4 ( =f)

O casamento é controlado pelas sub-classes, só podendo um men1bro de uma sub-classe casar-se com um membro de uma sub.-classe da frátria ou "meta:de" oposta. De
regra, as crianças pertencem à gens do pai, embora essa f iliação seja irregular entre algumas tribos centrais ..

As

frátrias, classes e sub.-classes não têm somente por
função regularizar os casamentos. Elas f iguram como unidades em certas festas cerimoniais, esportivas ou recreativas. Nestas ocasiões o local é dividido em ·d uas metades, e os
membros respectivos decoram-se com suas côres e desempenham os se11s papéis de competidores . Os membros dos
i:lans e sub-clans têin também deveres e funções específicos
qt1e lhes são assinalados .
A orga11ização dual é muito .m ais difundida ·do que se
supunha a princípio. Na própria África, onde se julgava
não existir semelhante institui·ção, ela foi observada há já
algum tempo entre os Gallas, e, como Graebner o admitiu,
entre os Orvambo . Mas é na Índia, Indonésia, Oceania e
América do Norte ·q ue se observam os casos mais típicos e
frequentes, como os exemplos já citados o demonstram. E
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<levemos acrescentar hoje : entre os índios do Brasil, principal111ente os Gé e os Borôro, co.m o veren1os .
A escola histórico-geográfica ( f(tÍlltu rkreise) propôs
con1 Foy, em 1906, a caracterização do ciclo de cultt1ra
cha.
.
mado ",das duas classes". E' o mesn10 "ciclo papua oriental"
de (~raebner, ''ciclo africano ocidental" (le Anl{ermann; ' ~ ci
clo exogâ111ico-n1atrilinear" de Schn1idt-Koppers, "ciclo paleomatriarcal" de M·ontandon. D o ponto ·de vista da organiza-ção social, a sociedade é dividida em duas classes niatrimonzais exoga1nicas .
Para certos histórico-culturalistas, a "classe" não se
subdivide obrigatóriamente em claris, tomando sómente o
non1c de frátr·ia. quando isso acontece . De qualquer forma:
observa-se a dicotomia exog â mica e é isso, ao lado dos ritos
cerin1oniais com niáscaras, e da n1itologia lunar que ca racterjza, do po11to de vista 11ão-1nat.erial, êste ciclo de c11ltura .
E1n estado de pureza, o "ciclo das dttas classes" encontra-se no Oceano Pacífico e en1 certos pontos da Indonésia
e ·d a Índia . Na Austrália e outros pontos <la Oceania surge n1esclado con1 a cultt1ra totêmica., Na África, o " ciclo
das dt1as classes'·' está misturado i11tima111e11te com o cic1o
neo-n1atriarcal, e esten·de-se ao · Congo e à .l\ lta Gt.1i11é. Na
A mér ica do Norte, êle a1)arece tan1bén1 misturado à cultura
totêmica . Na Amér ica do Sul o "ciclo das d11as classes''
não f oi bem estudado do ponto de vista da organização social ; admiten1 os 11istórico-culturalistas que êsse ciclo, juntamente com o totemisn10, serve ele pedestal às culturas superiores andinas .
Convém destaca r que os 'hiper-dií usionistas da escola.
ele E lliot Smith vão buscar no Egito, con10 o faze1n aliás
par a tôdas as outras f ormas de cultttra, os padrões iniciai.-:;
da org·anização dual . E isso nos leva a dois problen1as qtte
estão ligados à ex istência da or ganização dual: 11n1 é o da
sua f t1nção e o Otttro é o da sua origem .
O proble1na funcional da organização dual poderá ser
·observado co1n relatiya facilidade, através .das · institu,ições
culturais ex istentes . Admitiu Rivers, como vimos, e -com
•
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ele a n1aioria dos etnólogos, que a função primordial da organização dual era a regulamentação do casamento. As
"metades" são ·de regra exogâmicas e êsse fato de observação levo11 os 11istórico-culturalistas a admitir a existência
de un1 ciclo d·e cultura baseado nesse costume. A sua f unçao
é, pois, de in1pedir que os indivíduos casem dentro da mesma
"metade" a .que pertencem . As "meta·d es" se converten1
assim em "classes" de casamento .
Há, porém, outras funções subsidiárias, como as que
já. foram destacadas por Lowie no sett estu·do das "metades" dos ín·dios norte-america11os. A organização dual poderá ter 11ma f u11ção pt1ramente cerimonial ou recreativa,
presidindo aos ritos ou aos jogos de competição. Poderá
ter urn significado político, com a existência de uma dualidade de poderes que se disputam a primazia. Poderá estar
ligada à bi-territorialida<le. As "n1etades" social-exogâmicas poderão ainda ser dttplicadas com outras formas de
'~metades" ten1porárias ou definitivas, de funções diversas,
como veremos ei1tre certas tribos Gê e entre os Borôro, onde
po<len1os falar de un1 conceito ·de "bi-.d ualidade". E' t1m
•
assunto ainda não resolvido se a função inicial e única ·d a
organização dual teria sido a ·de regula1nentar o casamento,
de acôrdo co1n a lei de exogamia, afrouxando ou dividindo
essa função em outras que depois nada teriam a ver com o
casan1ento .
Isso nos leva ao problema das origens, qt1e se perde
num cipoal de controvérsias entre os etnólogos. Nos seus
trabalhos clássicos sôbre organização social, Rivers admiti11
que· o siste1na dual da Melanésia surgira como o resultado
·da mistura de dois povos distintos, um dos quais teria n1igrado para a região, desenvolvendo um sistemp. social em
cooperação co1n as comunidades existentes .
Posteriormente, êle admitiu a hipótese, aceita por muitos, de que a organização dual teria surgido de um processo de cissiparidad·e, dentro de um grupo social, · que ficara
:por isto dividido em duas . metades.
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Os egiptólogos procuram resolver a questão simplesmente, admitin·do que a divisão dual do estado era universal
nas comunidades da chamada "civilização arcaica" . O
exemplo mais típico é o Egito da idade das Pirâmides . Já
no Egito da l.ª Dinastia, a dualidade territorial se verificava na divisão em Alto e Baixo Egito, com as côr~s simbólicas, respectivamente branco e ver.n1elho .
O govêrno era porém exercido por um só rei, e só na
5.ª Dinastia é que a comunidade dual passou a . ser gover11ada por dois reis . Foi nesse tempo que sttbiu ao poder a família real de Heliopolis cujos membros se chamavam "Filhos do Sol". Os dois grupos reais se organizaram em grupos de inter-casamento, dividindo o govêrno entre êles. O
sistema dual estava, .pois, na origem de um sistema de alianças que visavam a divisão do pod'er, sendo os Filhos dt?
Sol os governantes sagrados e deixando a administração
secular aos membros das outras famílias. Os g rupos duais
consideravam-se em conexão, respectivamente, os Filhos do
Sol com o "céun e os outros com o "'mundo de baixo".
Acha Perry, que enuncia essa hipótese, que o sistema
·dual, tendo por finaltdade assegurar alianças re.ais, estendeu--se do Egito aos povos da Austrália, da Melanésia, da
Polinésia, América do NQrte e Índia . As práticas de casamento, o sistema dual e outros traços conexos reconhecerjam pois, os padrões iniciais que teriam nascido no Egito.
Não queremos entrar na apreciação e crítica das teorias hiper-<lifusionistas da cultura . Mas no que concerne à
origem da organização dual, 'é muito difícil estabelecer as
conexões da prática egípcia com as culturas de povos os
n1ais diversos da terra. P or isso mesmo, os etnólogos contemporâneos acolhem com certas reservas, as hipóteses de
W. Perry. Que o sistema dual existiu no Egito parece
f ora ·de .dúvida. Que fôsse, porém, a i11stituição dual inicial
que fornecesse o exemplo para tôdas as outras formas <l'e organização dual no mundo, é o que é passível de críticas. Acresce que a organização dual, além da função primordial que ·
lhe é adstrita, a da regulamentação do casamento, apresenta estruturas diversas com funções variadas ~ E' possível
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q ue ela et1cubra razões psicológicas comuns . P or exemplo :
êsse princípio de dualidade fundamental, que exprime, mes1110 no indivíduo, conflitos entre tendências opostas, na vida
psíquica. E ' o que discutiremos em outro lugar. Mas que
êsse princípio comum .Possa ser den1011st r ado ~1istórica1nente,
por um processo de ·difusão que vem dos tempos do velho
Egito, é o que par ece de difícil, senão impossível ver if i,..,
-caçao.
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CAPíTUI. .O II
A organização dual entre os Gé

Os Gê) pri11cipalme11te as tribos Gê do norte do Brasil,

•

0fcrecen1 11oje u111 esplê11dido n1aterial para o estt1do da organização social e n1uito especial111e11te da orga11ização dual.
Pouco se sabia a respeito ela organização social dêsses í11dios . As informações que posst1ía1nos erarr1 vag·as e imprecisas. E jt1stan1ente por que os povos Gê fora1n sempre considera,d os os grupos in,d ígenas mais atrasados ei11 cultura do
Brasil, po\}ca atenção· se prestava ao registo e descrição ct1idadosos elos set1s padrões de culit1ra, supondo-se r1t1e as ma~
11ifestações da c11ltura não-1naterial acon1pa11haria111 a extrema pobreza da sua cultttra material, povos coletores qt1e
f;âo, no estág·io i11icial <la eco11omia.
SalJia-se apenas que os Botocudo eran1 monóga1nos
en1bora pode11do possuir tantas n1tdheres c1ua11tas pt1desse111
nutrir. Muitos traços da sua organização social foram deduzidos elos estudos realizados ei1tre os Ti1,pi . Algur11as tri··
bos era.111 co11stituídas pelos modelos patrilineares; enquanto ot1tras o eram pelos n1odelos 1natrili11eares. Nada se registou porém com relação à sua orga11ização e1n ''fan1íliai.;
cxte11sas", em sibs Oll outras forn1as de o rg·anização social.
Politicamente, seria1n gover11ados por um caciqt1e qt1e, ao
ser eleito, era tingido por un1a espécie de bálsan10, receben- .
do ttma coroa de plun1as e passa11do a 11sar t11n bastão ponteagudo, símbolo de poder. Os trabalhos dos histórico-ct1l' 11ralistas, co1no os do Pe. Schn1iclt, haviam i11cluído os Gê
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no ciclo geral das "culturas prin1árias", havendo e11tre as
·suas várias t ribos a predominância da monogamia.
SOmente h oje, depois das pesquisas r ealizadas por Curt
Nimuen<lajú l)Or iniciativa do J1ristitute of Social Scie1ices
da Universidade da Califórnia, é que se levantou un1 pouco
o véu que er1cobria a organização social daqueles índios.
Ni1nt1er1dajú esºtudou três tril)os Gê nordesti11as, os Ra1'1ikólza11iel<.r{i ( Caiiela), os (~fie,re11ite e os Apin,agé . Os 1na11us- ·
critos respectivos, e1n alen1ão, f oran1 examinados pelo professor Robert Lowie, da Universidade da Califórnia, que
os con1entou ·d etidamente. Dêste trabalho de colaboração,
já saíram publicados a monografia sôbre os Apinagé, e t raball1os parcelados sôbre os Canela e os Cheren,te, aguardando ainda êstes 11lti111os uma preparação mais larga.
·
O Jato i11ais destacado é o da ocorrência, nas três tribos,
cia organização dttal. 'f ôdas as três são or~«111izadas ei11 " n1etades", con1 a ·difere11ça que a descendência é patrilinear ei1t re os Cher ente e 111atrilinear entre os A pinagé e os C an,ela .
,A estrutura social ·d os Apiriagé parece ser a 1:nais si111ples e
através ela sua ·d escrição se poderá for111ar u111 j11ízo clarc
sôbre a organização social dt1al dos Í11clios Gê ·d'o norte do
13rasil. .
()s L'-lpi1 tagé (Pinagé, Ap·i1iaj1e) são Írl:dios Gê do Toca.11tis e do Araguaia, que Karl von den Steine11 ~'1avia i11cluído no primeiro g r upo da sua classificação dos Gê: <.>
grt1po do N·oroeste . Êles ocupa1n hoje un1 triâng·ulo sitt1ado
entre o Tocantins e o baixo Araguaia, embora algumas tribos do noroeste transponham êsses limites. Nimuen<lajú dá
os Apinagé como um rebento dos Tinibira, ou n1ais especificame11te, dos C~aracati (Krikat1:). Lit1guística e cult11ral1nente, porém, êles se aproxi1naria111 111ais dos eaiapó do
11orte, e111bora inais recenten1ente se íncl11an1 os pri1neiros
entre as chan1adas "línguas d o norte" e os segu11dos entre
as "líng·uas elo ·st1l".
Os Api1iagé são matrilocais e orga11iza,dos em ''1netac1es" inatrili11eares ( niê-ga-tcha), cada un1a cl'as <piais ocupa\1a inicial111ente uma deter111i11ada parte da a ldeia. O todo é
disposto em círculo, sendo a "metade" superior , Kol-ti ot1
1
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J(olo-ti (que quer dizer: "côco de Sapucaia") localizada ao
norte, e a "metade" inferior, Kol-re ou Kolo-re Eisto é:
"castanha do Pará") localizada ao sul . Os Apinagé de hoje,
embora topogràficamente, não mais obedeçam àquela localização ainda se referem a Kolti e Kolre, como sendo a Aldeia de Cima e a Aldeia de Baixo, respecti vame11te . De
acôrdo com a lenda, Kolti foi criado pelo sol e J(olre· pela
lt1a. As côres simbólicas são o vermelho para o primeiro e
o preto para o segundo.
Cada "metade" possui uma série de no1nes pessoais,
"gra11des" e "pequenos", masculinos e fe1nininos. Êsses
nomes, em grupos de três ou quatro, as 111ais das vêzes sin1ples variantes <le um só nome, são transferidos do tio n1aterno ao filho da irmã, e da tia materna à filha da irmã.
Trata-se, como se vê, de uma descendência matrilinear, ao _
contrário do que ocorre entre os Cherente, onde a transmissão· dos non1es é feita pela linha paterna. Ainda entre os
AjJinagé, a avó materna ou sua irmã podem tomar o lugar
da tia, enquanto o avô 1naterno pode tomar o lugar do tio.
Acontece que às vêzes, impacientes, o tio ou a tia materna
se apressam a transferir o nome, antes de a cria11ça nascer
e pode st1cecler que a 1ne11ina fiqtte com um nome masculino
ou vice--ver sa . Os portadores de nor11es g·ozam de privilég ios de acôrdo co1n a sua categoria. E há festas, com dança
e inúsica es.peciais, não só nas cerimônias de transferência
dos nomes, como em ocasiões futuras quando o portador do
nome se obriga a certas tarefas e obrigações. Os nomes
pertencem às duas "metades" Kolti ou Kolre e nas festas
cerimoniais, os seus portadores .ocupam as "metades" r espectivas, com os deveres que lhes cabem.
O interessante é que, contrariando as funções clàssicamen te adn1itidas para a organização dual, isto é, a de regt1lar o casamento, as "inetades" Ap1;nagé não são exogâmicas . Não há proibição de casamento entre elas. ·O casamento é regula·do· por t1m sistema diferente, que in·depende da organização dual. Assim, tôda a tribo é di·vidida em
quatro kiyé, palavra que significa "lado" ou "partido". Seus
nomes são os seguintes :

•
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A - 1pog-nyõtch1vudn
B - 1kre-nyõtch'tvud1i
C - Krã-·o -mbedy
D - Krekara
1pog significa '' centro" e tch1,uud1 i, "pessoa" enquanto
fiUe nyõ é un1a partícula genitiva. Assi111 o prin1eiro nome
sig11ifica Iiteralme11te "Pessoa do Ce11tro" . Ikre quer .d izer
"casa" e daí o no111e do kiyé B sig nificar "Pessoa da casa" .
K rã-o-11ribedy significa "Belo cabelo ela cabeça" ; e Krekara, nome que se refere a uma típica decoração kiyé .
J\s quatro unidades /?iyé ·d·if eren1 nas decorações dos set1s
membros.
Êsses kiyé não são sibs unila terais, mas unidades bilaterais, constituídas no 1nodêlo f arniliar: os filhos seguem
o pai, as f iJhas a 1nãe. São exógamos: os homens de un1
ki'J é só po<lem desposar as mul1i1eres do kiyé seguinte. Suponhan1os os quatro lii3 é, A, B, C, D; os hon1ens de A só
poden1 se casar com as muJheres de B; os homens de B com
as mulheres de C, etc. As mulheres seguem o can1inho in' rerso : as de B só se poden1 casar com os ho1nens de A ;
as de C con1 os hom.ens de B ; as de D com os homens ele C;
as de A com os l1ome11s de D .
A função das "metades" Apinagé não é portanto, de
regulan1entar o casan1ento. E' possível que iniciahne11te,
e1as estivessem ligadas ao siste1na religioso. .Ainda hoje os
A pi1iagé conserva111, co1110 vimos, a tradição da desce11dência das suas "n1etades" ·do Sol e da Ltta . O Sol ( JJ1 b·u d-ti)
é olhado como o criador da humanidade . Os Af>i,tiagé são
seus "filhos" e assin1 o t ratan1 co1no "pai" ( 11'le-papa'rn,:
-id-parni .111bud), o que explicaria talvez a preen1inência da
l11etade Kolt-i, de on.de sae111 sempre os cl1ef es tril)ais. A L 118
é chama·d a "meu padrinho" (Id-kramged) e a ela são tribt1tadas ceri111ónias especiais. A "metade" Kolre descende
d1retan1ente dela.
1-Ioje, por ém, as "inetades" Api11agé não tê111 nenl111ma f unção religiosa. N em econômica. Essa s fu11ções são
agora puramente cerimoniais. Só nas grand'e s festas, a s
"J11etades" surgem com seus chefes respectivos e suas cô1
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res si111bólicas. Nos jogos e esportes, e especialmente nas
corridas de cães, 111uito aprecia·d as pelos Apinagé, as "metades" surgen1 como competidoras, co1110 o faria111 clubes
rivai · ele t1n1a sociedade adiaJ.?.tada. Se a organização
dt1al dos Api11,agé tinha outrora alguma significação religio1
sa ot1 reg·uladora do casamento, par ece tê--Ja perdi{l'o i1oje. De
q.ualqt1er f or111a, o assunto n1erece ser reto111ado, no sentido de se reg·istar a tra11sformação de funções de ttm trqço
cultural.
J.' \o aprese11téLr os trabalhos de Ni111ue11dajt1 sô·b re a or:ganização social dos Gê do norte do Brasil , escreveu Lowie
c1t1e a estrutura da sociedade Apin,agé era a n1ais simples,
permitindo uma vista m ais clara sôbre a cultt1ra Gê. E' o
caso de indag·ar-se, porén1, se essa simplicidade corresponde
a uma pt1reza de origem, ot1 se j á é a consequência de modif icações sttcessivas pelo te1npo, e pelo contacto c11itural
com outras tribos, o que ·determi11ou a perda ou modifica~
ção f uncional da estrutttra dt1al. E' curioso c111e a organização <los Kiyé seja independente da organização dual, mas
pode-se perguntar se foi sempre assim . E' lícito: supor-se,
;por exetnplo, ,q ue os kiyé poderiam estar outrora integrados
rle11tro ,d as "metades,., Apin,agé, co1no no caso :d.a estrutura
social dos a ustralianos, e neste caso a lei da exogan1ia exisse distribuiria ei1tre as cluas '' t11etades" .
tente de11tro dos ki"Jé
_,
Teria111os e11tão t11n caso se111elha11te ao das f r útrias attstralianas, <los Dieri, em qtJe os membros de sibs pertencentes _à
frátria I só podem se casar con1 n1embros de sibs pert en<:e11tes à f ratria II . Neste caso a s "n1etades" regulariam o
casa111ento, com ob~ervância da lei da exogan1ia . Mas tudo
is. o são co11si<lerações de difícil co1nprovação e não temos
elen1 er~los talvez para reconstituir a estrutura prin1itiva da
or g·a11ização A pintaigé .
1~a1nbérn os Ra11ikól?a1nelirã ( Ca1zela) posst1em t1ma
orgar1ização , dual rnuito semelh a11te à dos Apin.agé,, de ,des·ce11clê11cia n1atrilinear, n1as obedece11tio à lei ela exogamia.
Os C'an,ela estão divididos ein duas "metades" matriline?res, não totêmicas e exogâmicas. Mas ttma ct1riosa particula ridade d~sses índios é que, independe11teme11te dessas
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~' metades" 111atrili11eares,

há un1a divisão dual qt1e só se verifica <lt1ra11te uma estação do ano. E' a divisão en1 "n1etades ·d a época -d a ch11va", que atinge não só os it1divídttos da
tribo, mas tôdas as coisas do universo, como oriente e ocidente, sol e ltta, -d ia e i1oite, tempo sêco e t~mpo chuvoso,
terra e ág\tia, ver111elho e i1eg·ro, inandioca e abóbora, etc .
Cada uma das "n1eta<les" da época chuvosa tem o seu chefe,
ci1jo papel é i11sig·n.ificante en1 outras épocas. A s ."111etad es"
do te1npo ·d a chuva ainda realizam -cornpetições r ecreativas
e esporti vas e ritos de caça .
Afé111 ·d essas -d uas categ·orias de "metades", possue111
ajnda os Can-ela as "n1etades de praça" e as "1netades de
classes d e idade'', o que vem alargar o conceito de org·anizaç~to d11al, não só à est rutttra social própria111ente dita, da
tribo, co1110 a outras modalidades c111e poderão estar ou i1ão
liga{las à primeira.
Os Cherente, ao re vés, são patrilineares. O s Clierente
são tribos Gê _do Tocantins, c111e incluían1 os Cl1akriabá, extintos e os C'liava·tites. Cada alcleia Chere11,te constitui uma
u11i<lade a11tôno111a con1 seu conselho dos 111ais velhos, seus
chefes e outras a sociações de n1ando. A s casas são dispos:ias e111 forma d e f erraclt1ra. A orga11ização ,d ual, ao contrário do que ocorre e11tre os A pinayé, é acon1panhada ele sua localização topog·ráf ica. A ssi111 as duas "n1etades" tên1 a
siia localização estabelecida. Ao sul fica a "metade" chiptató e ao norte a ~'n1etadc" sdallrã, relacionadas ao sol e à
li1a, respectivan1ente.
Cada "111etade" co111preendia i11icial111e11te apenas três
sibs, r11as fo ram adicio11adas posteriormente de un1 sib constitt1ído ·de u1n a tribo estr ang·eira. H oje, a a ldeia Cliere11-te
1)bssui oito sibs. di strib uídos pelas suas "in eta<les". Ao co11tráriô dos A/Jin agé, as " 1netades" Cliere11te são patrilinear es, patrilocais e exóg·an1as .
Alén1 das "i11ctades" e sibs há ainda as qttatro associações de hon1e11s, à s quais pertencen1 todos os indiví<lt1os mas·Culinos da aldeia. Estas associações têm un1 número .equivalente de membros . O pai escolhe uma da.s quatro associações a que deve pertencer o f ilho, que é decorado com cô-
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res e emblemas do seu grupo. Estas quatro associações cor-·
r espondem às seis sociedades festivas dos Ca1,iela, constituídas por classes de idade, o que sugere a Nin111endajú a
hipótese de uma origern comum para as classes de idade
dessas duas tribos Gé.
Cada associação tem un1 papel ativo não só nos festivais e cerimônias várias, como na vida econômica, pas tarefas de coleta, caça, e nas fainas agrícolas. Os homens
solteiros de ambas as '' metades" e de tôdas as associações
habitam u111a cabana especial no centro da aldeia, tendo
secções ·d istintas confarme as associações e com um arranjo
con1binado de tal maneira ·q ue o chiptató ocupa a metade sul
e o sdallrã" a metade 11orte da cabana. Cada associação tem
dois líderes, un1 correspondente a cada "meta·d'e ", os quais
são escolhidos pelo conselho dos mais velhos .
1-fá ainda a associação das mulheres jovens, que se reu11en1 numa cabana ao st1l da dos solteiros. As crianças do
sexo feminino poden1 ser levadas por suas n1ães. Estas associações f en1ini11as tên1 também dois líderes e dois assistentes~
distribttídos de acôrdo com as "n1etades" respectivas. A
principal f u11ção dessas associações femininas é a organização dos festivais, cl1a1nados Wakedi) puran1ente recreativos
despidos pois de qualc1t1er importáncia reli giosa ou econom1ca.
1
Os CJiere1ite permitem o casamento com a filha da tia
paterna, 1)roibindo-o, porém, con1 a filha do tio materno .
A monoga1nia é de regra, embora haja exemplo de poliginia sororal. A residência é patrilocal e, correlata com essa
prática, a posse da casa e <la terra cultivada é masculina.
Os non1es das "metades" são n1asculinos, e as mulheres recebem seus non1es das associações masculinas, e
ca·da uma delas controla uma série disti11ta de nomes femininos . Cada n1enina recebe assi111 seu 1101ne da associação a
que pertence seu pai.
V etnos assim que as "n1etades" elos Cftierente tê1n
as suas funções nitida1nente estabelecidas, ao co11trário do
qttc ocorre cotn as "metades" Apiriagé. Elas regulam o ca~amento, o que parece ser a fttnção precípt1a da org·aniza1
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ção dual: cada membro de uma "rnetade" só pode casar
c.orn ttma pessoa do sexo oposto ela outra "metade". Elas
regulam os deveres de cada membro, não só nas competições recreativas, como entre os Api·naigé) 1nas dest a vez nas
fainas ecor1ô111icas, na caça, pesca, atividades agrícolas .. .
Elas dirigen.1 tôdas as atividades con1u11ais, inclusive as própr ias fu11ções de n1ando . E, IJOr cin1a de tudo, a s "i11etades"
são relacio11adas à n1itologia e à relig·ião, send o crença dos
Cherente que o Sol e a Lua deram origen1 às suas sociedades, que se dese11volveram progressiva111ent e.
Comparando-se a estrtttura dt1al dos Cherente e dos
anela C011) a dos A pi1lagé) poclen1os pergn11tar se ao COI1trário dêsses últi1nos, as prin1eiras sociedades não se aprese11tarian1 nu111a forn1a 111ais pura, con1 as funções das "n1etades" exibindo as suas características niais generalizadas .
Seria interessa11te que as pesqt1isas sôbre a organização social dos Gê se este11desse111 a outras tribos do norte, centro e sul do Brasil. 'l'eria111os assi1n n1ai ~l ~s eler11e11tos qt1e
pern1itissern o estudo e co111preensão da or ganização dual .
I11feliz1ne11te essas pesquisas só agora se jnjcian1, e justamente porque êsse capítulo, co1no t emos destacado, tem sido.
um ,d os n1ais difíceis ·de ser abordado .
U1na r)equena exceção abre-se para o estu,clo da organização social dos J(ai1igang . Êste no111e foi dado ao co11junto das tribos Gê n1eridio11ais, que 110 passado tiveram o
nome genérico de Git-aya1iá. e ocupavam 110 sécttlo XlVI enor·me território descle o norte da Argentina até o estado da
Bahia. Hoje os Kai1iga:1ig própria111e11te ditos ocupan1 a inda
extensa área que vai do vale do rio Yaboti, no Gobier1io de
Jltfisioties) 11a Argentina, até a parte oci{lental dos estados
brasileiros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e
São Paulo, a oest e da serra do 1nar.
Certos atttores rece11tes procuran1 separá-los hoje li11guistica111ente da família Gê) descrevendo-.os, co1no o faz
por exemplo, Chestn1ir Loukotka, co1no u1na farn ília à parte, co111 os três grt1pos: J(aingang propriamente dito,
Gitaya11á e A c.~e,iko1tza ( Bitgre) . Estas distinções linguísticas, porén1, não parece1n por si sós resolver o caso do des-
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111embran1ento da família Gê. Valerá: estttdar a sua cttltura
e muito es1)ecialn1ente a sua organização social,. problema
tão rico ein resultados. E nesse sentido, a organização social ,dos Kai·ngang parece en·quadrar-se na estrutura social
{los Gé . Os Kairig.ang de Santa Catar i11a estudados recente111et1te por J11les He11ry e que v.i\re111 nttrn aldeiatnento, desde a stta pacif icação em 1914, apresentarn-se tettnidos
e111 g·rupos de cinqt1e11ta a treze11tos. Viven1 ·d a coleta e da
caça, e 111oram c1n a brigos feitos d.e f ôlhas e ramos de árvores. P ouca coisa adianta o at1tor sôbre a organização. social dêsses í.ndios, exceto qt1e os grupos são endógam os, sendo os ú11icos casan1entos proibidos os e11tre os pais e os fiJhos reais e entre irmãos. Prat icam várias espécies de casan1ento : t11onog·amia, poliginia, poliandri a, e casamento
conjunto (1oint 11iarriage ), dois ott mais homens cohabitando . . irnt1ltànea111ente co1n duas ou mais m ulheres.
Os gr11pos são ciosos das sttas prerrogativa$ e vi ve111
en1 verdadeiros feudos, inte11sif icando dentro do próprio
grupo os laços sexuais e afetivos, e exercendo verdad.e ira
'z;e11detta co11tra os grupos alheios .
Não alttdit.1 Jules H:enry à existência d·e outra forn1a.
de or ganização social, qt1e sabe111os no entat1to existir, através das pesquisas ·de J-Ierbert Baldus. ~ste últin10 autor
estudott os J{a,irigan.g de I.:>alni.as, ct1jo ter ritório atual fica
5jtt1ado e11tre os rios Igua ç{1 e Uruguai, com a cidadezin1à.a
de Pah11as como centro. O s maiores ní1cleos dos Kai'/liga1ig de I>almas eram o 1'oldo das Lontras, a sudoeste de
I>aln1as. e o Toldo do Chapecó, na região do Xa11xeré .
Eram ao todo 51 indivíd11os do sexo n1asculino e 57 do sexo
1

i c111inino, seg1111do o cálculo do Serviço de Proteção aos
Índios.
Etnl)ora sejam ainda coletores de f rtttos silvestr es e
vivam da caça e da pesca, já cultivam ur11a peq11ena agricultura ele 111ill10 e criam alguns ani111ais dom ésticos. O i11ter essante para o 11osso estt1do, é a sua estrutura social. Cada
tribo K.aingang divide-se e1n duas ·" 111etad.es" exóg~amas e
patr~ linea res . A ssin1, pois, os n1e1nbros de un1a "n1etade"
só se poden1 casar co111 membros da o~tra "metad'e'~ . E como
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l1á patrillnearidade, os fill1os e filha~ pertencen1 à "n1eta-

•

de" do pai.
Por sua ' ' ez, cada "111etacle" es tá s ubcli vidida en1 dois
grupos. Os da primeira "n1etade'' cl1a111am-se [/ otôro e
Ka.d1ij1er{t) e os da outra :e metade. , A n1·1~3· e Kanié . Não
sabe Baldt1s se esta f or111ação de grupo indica antigas ca1r1a{las sociais ot1 étnjcas. 11as segundo as informações que
colheu, verificou que os i:7 otôro vale1n n1ais do que os Kad1·1J1cr1~.. e os .1111 il~)' i11ais elo qt1e os J< a:11ié .
Ca,da grupo (onde i)arece esta r caracterizaclo t1111 sib
patrili11ear ) t en1 as suas caract er ísticas próprias . Os indi- .
víduos //~o tôro apresentam uni peqt1eno círcul o preto no n1eio
da tes ta e outro er11 ca<la bo~hecha. Os Kadriyerú pi11tam-se
con1 un1 po11to g rosso n as i11esmas par te . . Já os / lniky traçan1 dois riscos paralelos ao lado ele cacla ôlh o, 110 n1eio da
bochec'na e t1111 risco h orizontal ao lado ele cada co111issura
ela bôca . Os K a;né só apresentan1 un1 r isco vertical em
cacla face.
A pint11ra do rosto, prodttzicla por t1111 pedaço carbo11iza·do de n1a(leira de ara11cária é t1: ada l1a f esta dos mortos . e é sen1p re feita pelo pai . ott 11a ausência dês te, por outro n1en1bro da 111es111a "' rneta:de". E~ sen1pre <) ~)ai , porém,
quen1 ·detern'lina a ocasião de pintar os f1111os, cerin1ô11ia que
vai ,deter111i11ar a sua aceitação 11a "n1etade" .
Os siós, segundo as ii1f ormações ele Baldtts, estão e1n
r elaçã o tu1s con1 os out ros, con10 p,rin1os e prinias) enquanto q11e as dt1as "n1etades' .. se d'esig·nam con10 a1nigo e a1niga .
HaYendo exogan1ia de '~111etade", é lícito acreditar-se qtte
o l1on1ens do sib [/ otôro não se possan1 casa r co111 a s mulheres Kad11:ycr1t., só o podendo tazer com a s dos sibs A fiiky e ~a1rié. 1,eríamos então uma org·anização dual semelhant e ao tipc>Dieti d os at1stralianos:
"l\!Ietades "
I . ,_:.. ·-- --- - ----+ II
....-,_.,/ ' '
/ '
'
/'

Sibs

{

(a)

Votôro

(e)

Aniky

(b)

Kadnyerú.

(d)

Kamé

I pode casar,se com· II e vice-versa; a pode casa r-se
con1 e o u d, n1as não o pode co1n b; e pode casar-se com a e
b, mas não o pocle com d, e assi111 por dia nte .
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Embora Baldus não o tivesse acentuado, o que parece fora de dúvida é que a organização d ual dos Kaitigang
tem como função principal a regulamentação do casamento,
pela lei da exogamia. Alén1 dessa fu11ção, 1)or é111, as "metades" Kaingang assi11alam o statits dos seus n1embros, ,~
traçam os seus deveres e obrigações 11as festas cerimoniais
e recreativas. Nas festas dos 1nortos., por exe1nplo, cada
''metade" tem un1 cantador, qtte é sen11)re J(ad,n yer Ú na
"metade" I e A1z.i ky, na "metade" II.
E' na "festa dos 111ortos" 011 vei·n,qréi1i;,1l'l·) qt1e se 111a11if esta mais fortemente a coesão do grupo, con10 ·à estaca
Baldt1s, e através da sua descrição se poder á t~r uma idéia
da estr11tura social dos Kaingang. E' no veingréinyã que a
criança f ica sabendo, a t ravés do pai, a qt1e sib.1 e co11sequentemente a que " metade", vai ela pertencer. Ao i11orrer un1a
pessoa <la família, os parentes espera111 a época e111 que o
milho e os f rutos das arat1cárias estão 1nacluros e começam então a preparar o 'ueiugréi1iyã. O J)ro111otor da ceri1nônia, o "dono do baile", coloca então sôbre o t úmulo do
l1on1enageado u111 rar110 verde. ~ste é o si11al para o convite aos hóspedes de fora, feito por dois n1ensageiros, expressan1ente ·d esignados para tal . U 111 dos dois 111ensageiros sopra então, n11n1 chifre de l)oi, e a grande distâ11cia
I ica-se sabendo da co11 vocação para o '·ueingré'r"riyã.
A bebida - 111istura de cachaça, aç{1car, 111ilho verde
pisado e ágtta - é preparada nun1 grande cocho de ar a ucária. Vê1n cheg·a11do os convidados soprando f rat1tas de taquara. No dia segttinte vão todos reu11idos ao aldeia1ne11to
011de se quer festejar o vei1igréi1131ã . Os indivíduos de cad a
sib pintam-se co111 as côres corresponcle11tes e as ''111etades' ·
n1archa m separadamente, indo e111 pri111eiro lt1gar aqt1ela a
que per tenceu o morto . .i\..' frente de cada ''111etade" vão o
cantador e três dançarinos que pertencen1 à fan1ília do morto . 1-Iomens e me~inos sopra111 as f ratttas de taqt1ara . A
certa altura, tudo pára e o ca11ta(tor começa a cantar . Depois o cantador se cala e reco1ne·ç a e:t procissão, para descansar mais adiante. Essas par adas se f aze1n 11as árvor es, perto das qt1ais os carregadores, no dia do entêr ro,
1
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para desca11sar, haviam ·d epositado o morto no chão, talhando então uma cruz no tronco ·d a árvore.
Chega ndo ao cemitério, sempre com a "metade" do
1norto na dianteira, entram o cantador e o dançarino, f icando os outros do lado de fora . Iniciam os dançarinos a dança sôbre o túmulo, para "expulsar o morto" . Depois desta
cerimônia, co1neçam todos a fazer grande alarido. g ritando e tocando f rautas, as "metades" reunem-se e põem-se
ei1tão a beber cachaça. Voltam então ao aldeiamento onde
acendem fog·ueiras em linl1a reta e a dist âncias reg·ulares
t1n1as das outras . O número de fogueiras é proporcional ao
n ún1ero de dan çarinos, que i11iciam as suas danças em volta das n1es1nas.
Já ei1tão, as duas ~'1netades" estão novamente separa·<las em duas filas .q ue se colocam ao redor das fogueiras.
Ca·d·a "metade" tem o seu cantador que cqn1eça a agitar a
cabaça do ritmo. cantando e dançando. Ü·s preparadores de
bebi<l'a vão servindo aos dançarinos um copo de taquara
cheio de cachaça, que deve ser esvasiado de uma só vez. Os
bêbados são levados para fora da linha das fogueiras. Os
que não dançam vão beber a 111istura de ca:chaça, açúcar, milho e água que se acha no cocho. A cerimônia avança pela
noite a de11tro, até que a provisão de bebida se acha esgotada. E' o f in1 do veingréitiyã.
E sta cerimônia do "culto d os mortos", de que fica uma
descrição st1rr1ariada das pesquisas de Baldus, vem mostrar
a itnportâ11cia funcional da organização dual entre os Kainga1ig de Pal111as . Ela recobra a,q ui a integridade ft.tncional
que clàssicamente lhe tem s ido atribuí.da. Regulamenta o
casamento, de acôrdo com a lei de exogamia. Assinala a
posição do indivíduo no grupo social e está presente nos
atos da sua vida cerimonial e recreativa. Não sei até que
ponto a org·anizaçao dual dos Kainga1ig está relacionada
co1n a s i1a religião e sua mitologia . De u1na informação
colhida por Baldus, parece ter havido relações com o culto do sol e da lua, mas estas conexões se perderam e afigura-se difícil a reconstituição mítica de criação das "metades", como ainda hoje se verifica entre os Apinagé.
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O que parece fora de dúvida é qt1e a organização dual
é uma orga11ização 111uito mais difu11dida do que se julgava,
en tre os Gé . E pesquisas })Osteriores neste sentido viria111
elucidar não só a qt1estão da sig11iíicação fu 11cional desta
orga11ização . co1110 trazer 11ovos e1en1e11tos à caracterização
<1a unidade cult11ral dêsse grt1po i11dígena brasileiro .
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· A organização social dos Orari111ugudogue e o
co1iceito de bi~dualidade

•

Outra tribo indígena brasileira, onde se poude verif icar recentemente a existência de curiosa organização social bi-partida, é a dos Borôro. Os Borôro (Boróro) B ororó ) , são t r ibos de índios tradicionalmente conhecidos em
Mato Grosso. Fora1n n1uitas as viagens de exploração e estudo feitas à região, inas só agora poude ser estudada e
compreendi·da a s11a cultura, pri11cipaln1ente a não-mater ial, de1)ois <los trabalhos do n1issionário salesiano Antonio
Colbaccl1ini .
1"'on1ando a cidade de Cuiabá co1110 centro geográfico, podem os Borôro ser divididos en1 <lois grupos gerais:
os Borôro Oci.de1itais e os Borôro Orientais . Os primeiros, subdivididos en1 Borôro da Cia11ipa1iha e Bo•rôro Cabaçais ( do rio Cabaçal) constituem os restos, hoje aldeiados,
de u1n a poderosa tribo que ocupava tôda a região entre os
r ios Par agua i e Cuiabá, vivia em guerra co111 os seus vizinhos, tendo sido dizin1ada em sua maioria. Rebeldes aos ensinamentos recebidos ein seus aldeiamentos, preferem até
hoje viver da caça e da coleta.
Os
Borôro. orientais são os chamados Orari,. Orarvr11,1·t.
go ou Orari1,1i·u g,udogu,e) habitantes do ·S ão Lour enço e do
A lto Araguaia. O _nome triba] Orarimugudogite deriva de
01~_ari) o "peixe. pi~tado'' dos brasileiros, sendo dogue um
Sufixo plural. }~erozes COlTIO OS outros, dizimados pelas doenças e pelo alcoolismo, mt1ito atacados por tribos inimi-
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g·as, estariatn quase reduzidos à extinção, se não fôsse a
proteção que lhes dispe11sara rr1 as Missões Salesianas, desde
que entraram em co11tacto con1 êles pela primeira vez em
1902. Sett nítmero é reduzido hoje . São 500 os residentes nas missões, de acôrdo con1 o recenseamento feito pelos
padres salesianos e111 1910 . Os não residentes nas n1issões
fora1n calct1lados en1 1 . 037, o que det1 um total de 1. 537
para todos os Borôro Orie1itais ou 9r:airimugitdogue.
Povos coletores, sua cultura é muito apróxíma,d a à dos
Gê, aprox imação esta c1ue existe também no plano linguístico como adn1ite Loukotka, para quem o B orôro tem certa
intrusão do Gê . I sso talvez ex plique a razão de serem tão
aproxima·d as as formas (le sua org·a11ização social, que é
o ·que nos i11teressa no n1omento .
De acôrdo com as inf or1n ações ,do P adre Colbacchini,
a tribo dos Orarimitgudogiie está, des<le tempos ime1noriais,
dividida em dttas "metades" (Colbacchini chama "sezioni" ,
"secções"): os etclierae, "os fracos" e os tugare,que, "os
f ortes". A s dttas " metades" são exógamas e matrilineares
como veremos ,dep.ois . A divisão d t1al dos Orariniug1,tdogue
é tão impor tante ,que tem raízes initológicas~ como acontece
aliás entre quase todos os povos que possuem uma organização social dêste gênero .
''Fracos'~ e "fortes" não indicam que os indivíduos da
primeira metade sejam débeis e os segundos fortes . Há-os
de ambas as constitttições hoje . Mas, como lembra Colbacchini, é possível que essa distinção corresponda a uma
realidade primitiva, sugerindo a idéia que a tribo ten1~1a resulta1do da f usão de dois povos, un1 vencedor , os tugaregue)
os " f or tes" , e oi1tro vencido e f eito escravo, os etcherae,
os "fracos".
H á várias lendas que se referem à existência das duas
~'1netades" desde tempos antiquíssimos, mas a verdadeira
o rigem da instituição não poude ser conhecida. Uma dessas
lendas conta que en1 épocas remotas houve uma luta entre as
d uas par te ,d a tribo, tendo muitos perecido nesta luta intestina. U m dos chefes, que f oi depois chamado Mamuiauguetcheba, ou " matador " indispôs-se porque seus comandados, nãu
1
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a.tendendo aos seus conselhos·, continuaram a :luta r entre si.
Armou-se então de um arco adornado de tiras de pele de
jaguar, pondo-se a frechar os índios que lutavam, e matan.do mi1itos dêles . Os restantes fizeram a paz entre. si, voltando a viver pacificamente na mesma aldeia.
O mito do dilúvio, um dos mais antigos, tamblém já faz
referências às "inetad·e s" t11tgaregu,e e etcherae . E' a lenda
·de Djokuritg'lva t1m hon1em que ao f rechar um peixe, despertou a cólera ·do espírito Djakonie) que, para castigá-lo,
ma11dou crescer as águas. Djokitrug1va pôs-se a fugir, enqt1anto a água tudo inundava. Refugiou-se no cume de um
n1onte. Quando as águas baixaram, :desceu à aldei.a e pôs ~se
a assobiar. Mas ninguém respondeu ao seu chamado. Todo
o mundo havia perecido, tragado pelas águas . Afinal, uma
cerva foi o único animal que respondeu ao seu assobio .
Djoleurugzva desposou-a e teve muitos filhos, a princípio
·COtn cara e pata de veado, depois com rosto humano, n1as ainda co1n pêlos animais, em todo o corpo de. comêço, e depois
progressivamente diminuindo, até lhe nascerem filhos e
filhas de aspecto humano e sem pêlo algum. Então Djoku'i'ugzv.a ·dividiu sei1s filhos em duas secções: etcherae e tu.ga1-egue, determinando que homens e mulheres da primeira
secção só pudessem desposar mulheres e homens da segunda secção, costt1me que ficou até hoje. Acrescenta Colbacchini, que colhet1 esta lenda, ser ela muito importante
porque está na origem das divisões da tribo em dué:\,s metades e da prática da exogamia, achando porém, que Djokuritgiva não f êz mais do que restabelecer uma prática anterior, desaparecida por causa do cataclisma. A instituição
-dos sibs 'e da matrilinearidad.e seriam anteriores à lenda do
dilúvio, escapando-se assim a origem mítica ·da divisão dual
dos Orarimugudogue.
Cada ''metade" Orarimugitdogue está subdividida em
sete 7.vobe ou sibs matrilineares ( clans), qtte tira1n a sua
ú rigem de um animal ou planta, considerado o antepassado
totêmico. Os sete sibs etcherae são:
·
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1." baaddadgebague tchob·ttg·uiitgue ("superiores" ) ou
A kar·io bokodor·i_, do nome do prin1eiro chefe 011 biaaddadgeba dêste sib _,·
2.º baaddadgebague tchebeguiugue ("inferiores''), ou
Bakoroku.ddu, do nome do primeiro baaddadgeba dêste sib.
O antepassado dêstes dois sibs é o aditgo (jaguar) ;
3.º kie, derivado de ki, a "a11ta", o tote1n d'ê sse sib;
4.º bokodo'ri etcherae e mannamag"tU,e ("os ír1nãos.
n1aiores") ;
5.º boliodori etcherae e vier1nague ("os ir111ãos rne-

11ores'·' ) ;
6.º bokodori etclier')(l{e_, boejadaddaitgue ( "os centrais");
7.º bokocior1· etclierae) tchebeg11'iitg1te ("os inferiores")~
~stes três últi1nos sibs têm os três totens: bokodori ou "tatu
canastra", okogo, o "peixe dourado" e tch,ibae, a "arara vermelha". Na edição da sua obra, en1 colaboração com Albisetti, Colbac-chini reduz os sete sibs etcherae a quatro, conf luindo os ·q uatro sibs bokodori 11u1n só.
Os sete s·1~bs t-ugaregite são os seguintes :
l.'' pa1:zoe kudjagi-trei1,gue, cujo totem é a tartaruga vermelha;

2.º paizve tcJiore1-tgi.te, sib extinto, cujo tote1n é a tartar uga negra ;
•
3.º aorore kudjagureugue;
4. 0 aorore tchoreugite; os totens dêstes í1lt i1nos sibs
são o 1,a~orore, ou lar_vas <le uma borboleta, de côr vermelha,
amarela e negra;
S.º iivaguddudogue kitdjagure't·tgue, "os iivaguddudogue vern1elhos" ;
6.º i<.vagudditdog'u e tchoreugue, "os iivagudduaogu2
negros"; o toten1 dêsses -dois sibs é o -iwagu.ddit_, L1ma palmeira, talvez o buriti (11a edição ein colaboração con1 Albisetti iwaguddit é. dado como " um pássaro") ;
7.º ajJibi-tregue.
Na edição d,o seu livro, e111 c~labora,ção com A lbisetti,
a d istribuição dos sibs se acha moclif icada ·d a seg·uinte maneira. · Os sibs etcherae são em ní1mero de quatro, com st.1b-·
divisões; os t-z.tgaregue são tan1bém em número de qt.1atro
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com subdivf'sões. Temos assj1n, entre os etclierae: l.º o sib
baaddadgebague tcJiobuguiugu,e, com duas subdivisões; 2.º o
sib baaddadgebagz1'e tchebegitiugue, também com duas subdivisões; 3.º o sib kz:e, co111 três subdivisões, "superior",
" centra l''· , e " 11)
. f er1or
. " ; 4 .o o si'b bok odor·1,,. ta1nb,em con1 tres
,.
subdivisões, ·~'superior", "ce11tral" e "i11ferior". Os s•ibs
tu,garegue são os segui.11tes : l.º paiwe, con1 três subdivisões, '' sttperior", "central" e "inferior"; 2.º apiburegue,
com t~ês subdivisões; 3.º aor0ire, con1 três subdivisões e 4.''
iwagitddit·dog,ue, també1n con1 três subdivisões.
A nova ·d istribttição não veio mais do que distribuir especial1ne11te os siós, subdividindo-os em " sttperior", e "inferior" ou en1 ,. superior", "central" e ''inferior", aumentando, e111 vez de diminuir a primeira lista de Colbacchini. Temos assim a estrutura da organização dual d'os Orar1:111u-

guaogite:
"I\ofetades''

Sibs
n1atri1ineares
(Clan s )

1:>
__..__..

Subdivisões

•

11
2.0
---"--

3.o
,-/'-..,

3.()

4.º
,-/'-..,

~

,-...A-. .

,,_,,___

4. ()
~

a+b a+b a+h+c a+b+c a+h+c a+h+ca+b+c a+b+c

Pela lei da exogamia, os mem.b ros dos sibs da "meta-·
de" etcherae só se podre m casar com os dos sibs da "metade" tugareque. Alé1n dos totens já citados, os 1nembros dos
vá rios sibs considera111 seus antepassa{ios outros animais e
pla11tas, co1110 a pu1na, o veado, certos pássaros, vários peixes, pla11tas . . . Cada sib ten1, con10 vimos seus nomes especiais e álém disso o totem exige características próprias,
ornan1entos, distintivos e deveres que regula111 as obrigações dos seus 111embros. Os totens pode111 ser comid os em
qualqu·er_época do ano e sem cerimónias especiais, com exceção dq. ki, a a.n ta, que só pode ser comido depois dos exorcismos do bari, ou homem-n1edicina da tribo . Os ho1ne11s e
as mulheres pertencerr1 a cada sib pelo nascime11to·, não havendo pois ii1iciação especial para isso.
A org·a11iza·ção dual ·dos OrarÍlrn11tgu.dogue) como acontece com a dos Chere1ite, é acompanl1ada de u111a distribuição espacial da aldeia . A estudada pelo padre Co1bacchini
1
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tjnha uma forrr1a circt11ar e era co11stitt1ída por 13 baidogue
(choças) correspondendo aos treze sibs enumerados, um dos
quais extinto. Na edição em colaboração c<>m Albisetti, os
baidogue são em r1ú111ero de 22, três para cada sib, com exceção ·dos dois sibs baadd,adgebague, em número de duas
choças cada .
A aldeia é dividida em dois semi-.círculos : o da esquercla correspo11de à "metade" etcheirae, e o da direita à "metade" tugaregue. Na extremidade do semi-círculo dos etcherae estão as cl1oças dos sibs baaddadgebague =. a leste está o
baaddadgebague Akario bokodori, que representa o herói
mítico I titbori; a oeste, o baad;d adgebague Bakorokuddu, que
representa o 1nerói Bakororo. As cabanas distribue111-se 11os
sen1i-ieír ct1los das ''metades" respectivas.
O terreno é inclinado de leste para oeste, d·e modo que
os índios que habitam as choças situadas a leste estão mais
altos e por i~so são chama·dos tchobuguiugue, " st1periores~'
011 "os qt1e es~ão no alto", e os que habitam a oeste, na parte mais ba.ixa, tchebeguiugue os "inferiores" ou "os que
estão em baixo" . Os que estão no centro do terreno, são
cha111ados boejaddadaitgue ot1 boiaddadaug,ue, "os índios que
estão no centro''. Esta nova divisão espacial em "superiores" e "inferiores" nada, tem a ver com a divisão nas ''metades" etclierae e tugaregue . Trata-se de um curioso fenômeno que poderíamos chamar de bi--dualidade. Um
indivídi10 pode perte11cer a ttma das "metades", etcherae ou
titgaregite, e além disso, estar no grupo dos "superiores" ou
"i11feriores". A divisão espacial da aldeia Borôro é na realidade un1a divisão em cruz, seguindo os dois eixos nortesi1l e leste-oeste. As duas secções norte e sul são as das
"metades" etclierae e tugaregue, respectivamente; e as
secções leste e oeste, os dos "superiores" e "inferiores" .
Esta ·divisão que podería111os chan1ar "bi-dual" também
existe ein outras tribos Borôro) como ver emos .
A s vi11te e duas choças limitam um espaço circular, o
borôro, 0u "pátio da aldeia" . No centro dêste pátio h á uma
choça, muito maior do que as outras, de forn1a retangular,
com o eixo na direção leste-oeste, o baimannagueggeu . E' o
1

1

•

•

ORGANIZAÇÃO DUi.AL

•

37

lugar ·desti11ado· à reunião <los homens, e ainda lugar <las
festas e cerimónias religiosas. Lá dormem também os homens solteiros . As nlulheres ·e as crianças vivem nas choças dos seus cla11s respectivos, ao passo que os 1.0omens pas~
sam qt1ase todo o tempo no bai11ian1iagueggeu .
En1 cada choça, habita1n tantas famílias do n1esmo sib,
quantas são as n1ulheres casadas: Isso demo11stra .que além
de matrilinearidade, há ainda 111atrílocalidade. Cada inulher casada te1n o seu pró1)rio fogo aceso ·d entro da choça .
Um fogo novo indica a constituição de u1na nova família .
As "111etades" são tradicionalmente exógamas. Mulheres e homens t·uf}..a:regu-e só se podem casar com homens
e mulheres etcherae e vice-versa. A consaguineida<le não é
impedin1ento para o casamento, contanto que se observe a
lei da exog·arnia. Nas grandes aldeias, essa limitação é
mais cerrada; as mulheres de determinado sib devem casar..:
se com homens de três ou quatro sibs da outra "metade", e
en1 ordem· de exclusão, isto é, de preferência com homens
de um sib determinado. Faltando ho111ens em idade de ca_:
sar 110 sib que ten1 a preferência, a escolha pode recair em
homens do sib seguinte, e assin1 por diante.
Os direitos, a filiação ao s1:b, a imposição ·dos 110111es
obedecem sempre à linha materna . Cada sib tem o seu totem r)rotetor, cujas origens são explicadas nos mitos respectivos. Einbora a organização seja 1natrilinear, cada aldeia tem dois chefes masculinos hereditários ( boe i.medgera), dos quais um representa o herói Bakororo e o outro o
~erói Jtubori. Ambos os chefes são etcherae e pertencem
aos dois sibs das extren1ida<les ( baaddadgebague), o de
leste. ou "superior", representando 1tubori) e o de oeste, ou
'"inferior", representando Bakororo. São n1uitas as atribuições dos chefes: organizam e transporta1n a aldeia, presidem as cerimônias religiosas, mágicas, funerárias e recrea·tivas, dirigem a caça, a pesca e a guerra, t ransmite1n n1e11sagens e regt1lam as relações co1n as tribos vizinhas, co.:.
1nunicam pt1blicamente tôdas as noites a orde111 elo que se
deve fazer no dia seguinte. A investidura dos boe imedgera é longa e compliçada e é aí que se faz a representação
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cênica dos a11tigos her óis, à qual se dá o nome de baraúatr<J. .
As práticas de i1oivado e casamento entr e os Orarimitgitdogue estão ligadas à importância da mulher na vida da
tribo. Segundo Colbacchini, a iniciativa do pedido de casa!l1ento cabe à 1nt1lher, que f az suas consultas à s ua mãe ou
à irn1ã mais velha. Estas, toman1 então tôdas as providências j t1nto à famí lia feminina ·d o rapaz. No caso que êste
aceite o casamento, a nlãe da pretendente, oi1, na falta clesta, a j r1nã mais velha, vai à procura elo rapaz, con1 un1 cesto
de presentes, fazendo então o pedido oficial . Aceito o pre~
sent e, está concluído o ajuste . Prepara-se, ent ão, a choça
da noiva para receber o noivo, que, pela regra da matrilocalida{le, deve habita r na casa da mull1er. O s par entes t razem seus pertences, arcos, flechas, etc., que a espôsa recebe e coloca em ordem . O fogo é então aceso, chega o noivo
que se senta ao lado do fogo e da que vai ser a stta espôsa.
Corn êste cerin1onial, o casamento fica co11cluído .
Às vêzes é a própria i11oça que se vai oferecer ao rapaz, e se éste aceita o ofer ecimento, abandona ~ baii·mannagueggeu e vai dorn1ir 11a cl1oça da p retendente . No dia seg uinte, ou se resolve logo pelo casa111ento, ot.1 i)assa t rês a
quatro ·d ias na ca.ça, até a resolt1ção f i11al . Neste últin10
caso, a noiva é levada à casa ,d a mãe do i1oivo, e adorna<la
'
cotn u rucu e penas de papagaio e arara, colares e o bracelete especial d e algodão que constitui o dist intivo da espôsa . V oJta ern seguida à sua pr ópra choça, acende o fogo
que é o sín1bolo da sua nova f amília . A mãe é o cent ro da
11ova fa111ília, e com ela fican1 os tneninos, até a época da
1)uberdadc, quan<lo as jovens passam a procurar 1nar ido e
os r a1)azes começam a viver no bairnannagueggeu . Tôdas
essas cer imônias 1nostram a posição da 111ulher na vida socia l <los Borôro, como centro da vid a de família e de sociedade .
Mais rece11teme11te, o pr ofessor rierbert Bal dus e, d epois dêle, o etnógraf o Claude Lévy-Strauss, confirmaram
as ·obser vações fundamentais de Colbacchini, concernentes à
organização social dos Borôro orientais . Baldus aduziu alg·i1n1as observa ções sôbre o status social da mttlher B or ôro,
1
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baseado principaln1e11te no estudo da sua vida sex ual, co11cluindo que se é verdade que o sexo feminino é muito diferente do n1asculi110, "em geral não é considerado nem inferior nen.1 superior" . O que não infirma a existê11cia de uma
matrili11ear·i,dacle e da 111atri]ocalidade, tradicional111ente
aceitas .
Claud·e Lévy-Strauss visitot..t recentemente, etn janeiro
e .fevereiro ele 1936, uma das aldeias dos Borôro orientais, a
J( ejara, que ocupa t1ma vasta .clareira à margem esquerda
do rio Ver111elho. Verificou que a aldeia estava dividida en1
-duas "n1etades" exog·âmicas, respectivan1ente denominadas
1·1igare e Tche:ra, nomes que lembram as "metades" Tu~
regue e Etclierae, estudadas por Colbacchini .
Cada un1a das " meta<les" se divide em sibs ou g·rupos
de sibs, constantes da seguinte li sta :
"Meta·de" Tugare

•

S'ib Paiive, ot1 "porco es1)inho"
Sib Aróre, ou "lagarta"
. )ib
.
E7.vaquddu,, ou' "buriti"
Sib Apibore

u11etade" 'nchera
Si'b Badejeba, ou "chefe"
Sib O Tchera, ou "tc'hera do ibis"
Sib Ki ou '~anta"
..)1:b B okodori Tcliiba-Koye, ou "tatu-canastra",
"arara vern1elha", "dourado''
)

Sib Bakoro
Sib Bóro,, ou "adorno do lábio superior"
Pode1n-se reconhecer 11os nomes dêstes s1:bs os mesmos
-ela classificação de Colbacchini, com pequenas variantes:
p.a1~'1.ve, aorore, i'"luag11iddi1.) apibitre, baadadge, kie, boko,dor1: . ..
As choças tinl1am a mesrua <lis·posição em círculo,
como a descrita por Colbacchini. A casa ·dos homens, ao
centro, é chamada aqui baiternan1ianage. Uma linha oeste.sudoeste ou este-11ordeste assinala a bi-localidade, dividiu-
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do a aldeia nas duas metades: a "metade" sudeste correspo11<lendo aos sibs TugMe) e a "metade'' noroeste formada pelos sibs Tchera.
·
Um segundo ,eixo, sul-norte, forte111e11te oblí:quo em relação ao precedente divide o círculo em dttas outras metades : a dos tchobogue ogue ( tchobuguiugue de Colbacchini)
ou ''os de rio acirt1a", e a dos tchebegue ogue ( tchebegiiiugue
de ·Colbacchini) ou "os de rio abaixo·' '. Trata-se como se vê
do mesmo fenômeno que propomos chamar de bi""'dualidade,
poden·do cada un'1a destas novas mefades compreender sibs·
perte11ce11tes a ambas as "metades" Tugare ou Te hera.
, Além 'dessas denominações espaciais, as casas da aldeia
Kejara receben1 outros nomes, de acôr<lo coqi o taman1ho, a
orde1n enun1erativa; a importância dos seus habitantes, etc•)
E isso nada te111 a ver com a divisão clânica. Certos sibs
podem ainda se subdividir em ·dois sitb-·s ibs diferenciados
respectivan1ente pelas côres vermelha e preta. Assim, por
cxe1nplo, o sib Apibore) pode ser subdividi-do em Apibor~
tclioreo ("preto") e Apibore kujagoreo ("vermelho") e da
mesma for1na os sibs Pai'lve e Ewagwddu.
A estrutura social está ligada intiman1ente à vida econômica. Há uma rígida hierarquia nos sibs . Alguns, por
exen1plo, podem fabricar . ricos adornos, ao passo que outros se vêen1 li111ita:dos a formas mais modestas .. Há sibs
r icos, 111odestos e ·pobres. Os sibs Arore e Ewa,quddu contam-se entre os ricos, enquanto que os Ki) Tchiba, Paiwe)
Apibore e outros contam-se entre os pobres .
Os sibs são matrilineares ( cl•a1is) e exógan1os. As re·gras e a cerimônia. do casamento _são muito semelhantes às
já descritas por Colbacchini. Além da exogamia da "inetade", 11á ainda na aldeia Keja1ra) a união prefere11cial com·
um · número limitado de sibs da "metade" antagônica.
Apesar da ·matrilinearida(le, a chefia política con1pete aos homens. Ao tempo da visita ·ele Lévy-.Strat1ss à aldeia Kejara) o chefe que detinha o poder quase absoluto,.
Tusawa, pertencia ao sib Bakoro. O sib Badejeba, ou "che·fe':' já havia ·perdido suas antigas prerrogativas; era "mui~
to pobre'·' ecolocado l1Uma sitttação inferior. As "metades'"
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esta''ªm tam.bé1n à testa de várias cerimónias religiosas e
recreativas. Na morte de um indivíduo per tencente à "1ne~
tade" Tcliera eram os sibs Tugare que oficiavam nas cerimônias, e111bora os Tchera tambén1 participassen1 como ·p ar~eiros. Os sibs tên1 privilégios especiais. Êles têm direito
à posse exclusiva de 11omes, e possuen1 canções, danças, en1blemas. Certos objetos só pode111 ser fabricados por determinados sibs, como arcos, flechas e adornos especiais. i\s
vêzes, êste privilégio é atributo <las ·'111etades') . A fabritação ·d~s "berra-boi" ( bitll-roarer s) por exen1plo, con1pet~
exclusivan1ente à "metade" Tchera.

•

A organização dual dos Borôro orientais, corno se destaca das pesquisas de Coll)acchi11i e Lévy-Strauss apresenta-se con10 un1a das n1ais co1npletas. . Ela parece estar liga·da, antes ·. de tudo, à regt1la111e11tação do casan1ento, seguindo clàssicamente a Jei da exogamia. En1 seguida, as
'~1netades" estão presentes na maior parte dos atos religiosos,ceri1noniais, recrea.tivos. Mas, o c1ue ·é 111ais cur ioso, os
Borô1ro, exibi11do con10 os Apinagé, u111a distribuição espa-·
cial da st1a or ga11ização social, com a aldeia . dividida en1
dois sen1i-círculos correspondentes aos das "nletades", ainda
apresentan1 uma outra subdivisão. O círct1lo da aldeia é
cortado por outro diân1etro perpendicular ao pri111eiro que
d ivide as "metades". E desta vez, ambos os sibs das suas
1netades se podem distribuir espacialmente em duas out ras
categor ias: "superior ou '' acin1a" e ''inferior" ou "abaixo". E' esta nova div.isão que nos per1nite sugerir o conceito de "bi-dualidaide", sendo esta outra divisão não só espacial como ta111bém social e econômica . Entre os Canela, as
outras "ineta<les" têm apenas caráter recreativo e temporário, como as " n1etades do tempo de chuva", não se podendo falar aqui, então, de "bi-dualida<le".

"Os de cil11a" e "os de baJ.xo" dos Borôro não quere1n
dizer apenas os que vivem "acima" ott "abaixo" de um
ponto espacial de referência, mas exprimem também deveres e obrigações, qtte tra11scen·dem os deveres e obrigações das ''metades" própriamente ditas. Haja vista o caso
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dos dois chefes masculinos hereditários ( boe iniedgera) da
rnes1na "tnetade" etche·r.ae, mas apresentando outra dualidade . Um é "de cin1a", pertence ao sib baaddadgebague
A kario bo kodori; e outro é "de baixo", pertence ao sib
baad~a1dgebagi1,e Bakorokuddu. Acresce que o primeiro representa o herói 1nítico Iti1.bori e o segundo o herói .mítico
Bakororo. Isto nos leva a examinar as relações das divisões
9ttais .dos indígenas brasileiros com o culto dos irmãos gêmeos ou dos irmãos inimigos e competidores, existentes nas
suas mitologias . E' uma face do problema que merece ser
leva·da em consideração, em vista da difusão das histórias
mitológicas <los irn1ãos, entre várias tribos de indíg·enas
brasileiros .
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A organ,i.'Ji;ição du,al e o culto dos gê-1neos

.

..;

Os mitos dos heróis g·êmeos são 111uito disseminados
entre os índios brasileiros. E ntre os Borôro, os ·dois her óis
são, como já referimos, Bakororo e ltubor1:, que desde o
11ascime11to, tê1n a pele colorida con1 estrias transversais.
Nas danças cerin1oniais dos Borôro, os gê111eos são representados por jovens índios,· que pi11tan1 o corpo con1 faixas
par alelas e transversais de verme1'110 do urucu, con1 peque11as .d jferenças i)ara um dos ir111ãos: B1akororo é alto e tem
listas tra11sversais pretas e ver111e1has a lter11adas; I titbori é
nJenor, e as listas são ver111elhas e pretas ei1tre111ea·das de
uma Ji11ha branca. As faces també111 são pintadas, e as cabeças, são adornadas de tufos ele penas de arara. A insígnia característica de Bakororo é o ika instrumento n1usical, se111 ornatos e inteir a1nente negro. O instrumento
1nt1sical sit11bólico de Jtubor-1: é o pa1i11,a, feito de quatro cabaças an1arelas e or nadas co1n penas de periquito.
Acham os índios que os dois ir1nãos habitatn hoje, Bal?ororo o poente, e Jt11tbori o oriente, os dois pontos cardiais
opostos; são os cl1efes dos dois lugares para on·d e vão as
almas dos Bo~rôro7 depois da morte. Esta "alma" é o aroe
que, t.tma vez desprendida do corpo, faz uma peregrinação
de vinte dias, ou seja, o tempo dos ritos funerários, até chegar ao lugar de itm dos irmãos gémeos.
·
Sua origen1 é ir1isteriosa e perde-se no cipoal dos mitos. U1na versão~ recolhida por Colbacchini, diz que Goku1,
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·ugwa, o único sobrevivente de uma inundação geral, fecundou uma noite uma espécie de cabaça barabari, en1 cujo interior encontrou os dois irmãos Bakororo e Itubori.
·Outra versão, também recolhida por Colbacchini, diz
que os heróis gêmeos são filhos do jaguar ( ad'u,go) . É i1n1a
longa história que ten1 1nuita sen1elhança com o 111ito da for mação dos gêmeos ·dÓs Bacair'i, colhido por Von de~ Stei11en, como veremos n1ais adiante. Indo ao mato, um índio
foi surpreéndido pe1o adugo, que travou com · êle grande
luta. Exausto, o índio estava prestes a ser vencido, qua11do
o adugo lhe pede a filha por espôsa ein troca da sua liberdade. A filha do índio foi ei1tão à procura do ad1tgo, para
realizar o casamento. No ca111inho encontrou vários animais que lhe diziam su.cessiva1nente ser o ad1itgo, até ·que enco11trou o verdadeiro, con1 quen1 se casou. Um dia, ten·do
de ir à caça, recomendou o adugo à espôsa que não se afastasse de casa. Mas assim ·que o adif.go partiu, a jovem espôsa ouviu uma voz feia e ridícula que ll1e provocou o riso .
F;-ntão, ela caiu para trás, morta. Era a voz de 11iar·ug14ddu,
a avó, que tudo fizera de propósito.
Quan~·o o adugo voltou, achou a n1i1lher 1norta, esquartejou-lhe o ventre, de lá extrai11do os dois gêmeos, aos
quais pôs os nomes de Bakororo e Itubor1'., fechando-os
dentro de uma cabaça, 1111,a~abari . Os ir1nãos cresceran1 com
as características com que são até 1.íl.oje represe11tados : ..as
listas transversais co111 suas côres e disposições respectivas.
Passaclos vários dias, estando os me11inos já crescidos, o pai
libertou-os da cabaça, dan·do-lhes de co1ner. ~les fioran1
instruí-dos sôbre a n1orte da 1nãe, causada pela avó nwrugitddit .
Resolveram então os gêmeos vingar-se da avó e acer1dera1n uma grande f ogt1eira, nela jogando o 'Jnaruguddit..
Os ossos estalaram na fogueira co111 grande rttído, e seus
fragmentos foram atingir os olhos dos ir1nãos gê111eos, cegando-os . .nies, a conselho do pai, atiraram-se 11ág·ua, e por
isso é que ficaram con1 os olhos negros e lindos.
Morta a avó, sae1n os irmãos à aventura. Aprenderam· então várias coisas que passaram a ensi11ar aos índios .
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Por isso, êles foram os prin1eiros "chefes" ( baaddadgeba) ,
e até hoje, como já vimos no capítulo anterior, os chefes
etcherae dos baad.dadgeba opostos representam e personificam os dois heróis .
I-Iá portanto, entre os Borôro um conceito de dualidade que tem ligações com a história mítica dos irmãos
gemeos.
Ein outro mito Borôro1 os <lois irn1ãos são M eri1 o sol
e Ari, a lua. E, como no caso d'Os gêmeos anteriores, ambos são etcherae do sib do baad..dadgeba . O dualismo "superior" e "inferior", está assim em ligação íntima com o
culto dos irmãos míticos e isso nos induz a pesquisar em
outros grupos indígenas, qual a relação entre a organização
dual e o culto ·dos ir1nãos.
Êsse dualismo mítico está ligado frequentemente aos
cultos solares e lunares, ao culto dos deuses civilizadores
antagônicos, etc. E' o caso, por exe1nplo, de Caiuriu;ré e
-ca11ié dos Kai11ga·rig. Segundo velhas observações de au. tores brasileiros, co1no T:elêmaco Borba, Estêvão de Oliveira, rfeodoro San1paio, etc., foi Caiuritcré que criou os
animais úteis, e ensinou aos índios várias coisas, incl11indo
a dança e a n1úsica . Cámé apresenta-se como a contraparte de eaiitritcré) pois foi êle que criou animais prejudiciais
a o homem.
.
As "metades" dos Apinagé estão em conexão com o
sol e a lua, corpo vimos. Os Cherente também cultuam o
sol, como "o deus criador" e a lua, "a mãe de tudo". Entre
-0s Kraô Teodoro Sampaio observou um dualismo semelhante ao dos Kainga.ng na crença em I pwma) "o gênio bom",
-Oposto a O,m itui, "o gênio mau" . Entre os Caniacan, velhas ob~ervações registaram o culto do sol, "o gênio mat1",
·em oposição ao culto da lua, "o gênio bom" . Os . raios do
sol provocam a morte durante o dia, e durante a noite, êle
desce para se alimentar dos cadáveres. A lua, ao revés, é
benfazeja, porque anuncia o advento das chuvas e o renôvo do mundo vegetal . Os cultos solar e lunar também se
.observam entre os Cret.cu-ó e várias outras tribos Cê .
A
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Eutre os ...4.ruak, que possue111 u1na 111itologia lunar
bem car acterística, é a lua qt1e surge como o ser f undamental, considerada como mul1íier, rocha ou caverna. D a lua
vem o par de gêmeos, um dos quais representa a "lua clar a", simbolizando a beleza, a sabedoria e a bondade, e o
o utr o a " lua esct1ra", simboliza11do a fealda·de, a rudez e a
maldade. 11uitas vêzes, os gê1neos não representam a " lua
clara" e a "lt1a escura", 1nas o sol e a lua, o que i11ostra
certas confluê11cias con1 os 111itos solares. E11tre os Pareci.
o sol con1põe-se de pc11as vermelhas d·e arara, e pertence a
J..!f olu,ituarê) ct1ja 111ull1er se chan1a Cantiero1·i . A lt1a é constituída de penas ama relas ele 111/ut·i t11i e ten1 u111 se11l1or , ele
non1e Cai1'fiaré) cuja i11ulher se cl1a111a Urialo .
O mito <los irmãos g·ên1cos elos B.a1ca-iri ten1 1nuitas analogias co1n o elos Borôro . Os Bacairi ( Bakairi) Bacacl"J')
são tribos C aribe das 11asce11tes do Xi11g11, estudaclas por
l{arl von clen Steine11. Seu sisten1a i11itológico te111 1nuita
sen1elhança con1 o dos outros índios elo i)lanalto brasileiro.
A existência de cultos solares e lunares e suas transformações poster iores mostra co11f lt1ências cultt1rais con1 os
Aruak. Nas próprias le11(la: dos ir111ãos g·êmeos, Keri e
Ka1ne foram ii1icial111e11te 11 0111es A ruak) sig·11ifjcando rcspectivamente a lua e o sol. Er1tre os B a1cairi) hot1ve t1n1a
transposição de sentido: Keri é a perso11age111 pri11cipal, f icando pois cor11 os atributos do sol, ao i)asso que Kan1e dese1npenha un1 pa pel secundário.
Keri e Kaine) os dois ir111ãos gê111eos, vivian1 no céu.
E depois ,ele tercn1 realizados t1n1a série de proezas - proezas cos1nogôn icas que dera1n con10 resultado a posse da luz
do dia, a troca d o céu pela terra, a criação elo sono, do fog·o,
dos rios ... - i11stala111-se na a11tig·a sede ·d os Bacairi) e ei1s inam a fazer várias coisas: cachin1bos, tabaco, mandioca,
clanças fest ivas, etc . De1)ois retira111-se para n ão m ais voltar em . Temos aí tu11a síntese cos111ogô11ica, com fragn1entos
dos cultos mitológ·icos do sol e da lt1a, e un1a le11da ele heróis civilizador es, elo ciclo T iipi e Aruak.
Estudando con1 1nais ,d etalhes a lenda de J(eri e K anie,
verjficou V 011 de11 Steinen qt1e ela rest1lta da co11f lt1ê11cia
•

•
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de vários motivos 1níticos e lendários de algumas tribos vizi11l1as, como o prova111 as n1uitas versões colh idas . U 111 detal1l1e da le11da diz que a 111ãe dêstes gêmeos é "casada" con1 o
jaguar . Mas ficou grávida porque enguliu dois ossos de
'
dedos ele Bacairi, qt1e o jaguar g·uar·d ava em casa para utilizar como pontas de flec1Íl.a. Note-se a se111elhança con1 o
motivo do nascime11to dos gêmeos dos Borôro .
A Jend<i; completa, ou antes a seriação de n1otivos n1ítico-le11dários de Keri e Kame, é n1uito exte11sa. Von de11
Steinen publicot1 os textos originais dessas lendas i1a sua
"G·ran1ática Bacairi", 011de poden1 ser co11sulta<los . Resu111irei aqt1i alguns pontos inais importantes.
Hot1ve u111 tempo en1 que havia no céu muita gente.
Os Bacair·i eran1 n1uito pottcos .· Kamuschini, por exemplo, co1n quen1 se inicia a seriação lendária dos Bacairi,
pertencia a " outra g·e11te". Um dia, no mato, encontrou o
jaguar O ka e, com n1êdo dêle, prometeu fazer mulheres
para lhe ofertar. Derrubou árvores de madeira vermelha,
levou os t oros 1)ara casa e .colocou-os 11un1 pilão de n1ilho.
Soprou 11êles e retirot1-se por um curto espaço de tempo.
Ao voltar viu qt1e havia feito só homens. Matou--0s e voltou a o 111ato, derruba11do agora árv:ores de outra espécie.
Voltou com os toros e aplicou o mesmo processo. Verificou c1ue <lesta vez as á r vores se transf armavam em n1ulheres. Ka1nuschi11,i ofertou ao jaguar Oka as duas mulheres
mais velhas, Nim,agalcariiro e I choge, que êle levot1 para
casa. No ca111i11ho, 1choge tenta st1bir numa palmeira, mas
cai ao c'hão e n1orre .
F'i ca 1Vi11·ia.gakartiro, que engole dois ossos de ·d edos de
Bacairi. É dêles e não de Oka ,qt1e J\Tiniaga!?aniro se tor11a
g r ávida. l\.1as st1rge a sog·ra Mero, que odeia os Bacairi, e
um dia arranca co111 suas garras os olhos de iV i:niagaikaniro, que morre logo depois . O tio Kuara, outro jaguar,
abre-lhe o ventre e dêle retira os dois gê111eos K eri e J{cg1ne.
Os irmãos foram criados na ignorância da sorte da
1nãe, mas um dia a avó ou Tia E1.v.aki, do lado Bacairi, conta-lhes o que sucedeu e os dois irmãos saem à procura da
avó para matá-la. Faze111 u111a grande fogueira para quei-
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mar a avó, mas infelizmente Kame também se queimou e
morreu . Nesse tempo, os dois irmãos ainda não tinham
forrna h uma11a. Keri soprou no irmão e êste adquiriu forma humana. A n1es111a coisa aconteceu depois com Keri
que se queimou e morreu. Mas o irmão sopr ou nêle e tambén1 Keri ad·q uiriu fo rma ·de gente.
Começam então suas peripécias cosmogônicas e civilizacloras. Grande nt1mero de lendas contam como essas coisas se ·d eram . \ l ão buscar o sol e a lua; descobrem o sono;
fazem a troca do céu pela ter ra; inventam o fogo; fazem
br otar os rios. E mais : ensinam aos Bacairi como fazer
suas casas; as ·d anças e os instrumentos de m{1sica; a pesca
e ·a caça; o tabaco e a 1nan'dioca ...
Acha Baldus que certas peripécias de Ker1: e J( arne>
como as <le buscar o sol, que era propriedad e do urubu-rei,
têm muito parentesco com o mito do herói Rãrãresá dos
Carajá .. É um motivo prometeico mu_ito d·i sseminado entre
várias tribos de índios brasileiros . Keri e KC1YJne aparecem
ainda em muitos contos de animais dos Bacairi e depois de
tôdas as peripécias, êles vão embora para não 1nais voltarem . Êles "foram andando pelo caminho. N inguém sabe
para onde fora111. Os antigos não sabian1 para onde foram. E
hoje ainda se sabe menos onde estão." É o que ouviu Von
den Steinen dos seus informantes, embora algu11s índios
não se conformen1 com essa ignorância do paradeiro dos
dois ir mãos e inventem cada um a sua teoria. É o que acontece em quai)e todos os mitos do herói : o nascimento misterioso e o seu desapa r ecimento mais misterioso ainda.
Não há infelizmente informações detalhadas sôbre a
org anização social dos B acairi. As poucas observações de
Von den Slteine11 nesse particular revelaram entr e êles, t raços de organização mat r ilinear. Mas seria interessante se
tivéssemos daclos .q ue permitissem reconstituir uma possível organização dual, como é lícito supor-se por analogia
con1 os Borôro .
Entre os Cad1tveu ( Kad,uveu, Kadiuéo) remanescentes dos ex tintos M baya-Guaicurú, também ocorre o moti·vo mítico <lo nascimento dos gêmeos, f iFhos da mulher do
•
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jaguar, referido por Loukotka. E isso se explica, como
lembra Baldus_, pelo fato de serem vizinhos do sul dos B orôro Orientais) da · mesma sorte que os Bacairi são seus vi. .zinhos ·do norte. Os gêmeos ci vi1izadores dos Caduve·it têm
o nom~ comun1 N areatedi) e sua mãe foi n1ulher do jaguar.
Os Carajá)· grupo linguístico isolado de índios do Arag·uaia, tambén1 possuem os seus mitos dos dois irmãos·:
Numa versão colhida por Baldus, conta-se a história do
sol, um home1n velho que tinha ·d uas filhas bonitas. Alobe.derí e seu irn1ão casaram-se com elas . Mas os irmãos tiveran1 depois de submeter-se a uma série de provas que lhes
exigit1 o sogro, o sol. Co111eçam então con10 nos mitos análogos as aventttras dos dois irmãos. Vão buscar fumo para
o sol . Vão buscar peixes. Vão buscar ovadí, uma rezina
para untar o corpo. Em seguida vão pedir ao macaco que
ll1es ensine as relações sexuais, para ·poderem dormir com
suas mulheres . Não sendo bem suce!didos, tiveram que
.abando11á-las. Vão então pescar pirarucu num lago onde
11.avia muitos jaburus que atiram flechas nos peixes . U1na
das flechas mata o irmão de Alobederí. Êste último não
·morre por.que é duro como pedra, ao revés do irn1ão que era
n1ole. As a ventt1ras continuam de então em diante, com o
sobrevivente, Alobederí.
A difttsão dos mitos dos irmãos gêmeos entre várias
tribos de índios brasileiros ajuda-nos a compreender a sig11ificação dêsse ,ciclo mítico entre os Tupi-Guariani, onde
aparece com frequência. O primeiro dêsses mitos do ciclo
dos dois irmãos está numa antiga versão Tiupinambá, colhida por T.hevet na sua Cosmog.rt(JJ.phie Universalle, e co1nentada recenteme11te .p or Métraux. É a história 'dos dois
irn1ãos Ta11iendo·naré e Aricoute ( Aricuta), apresentados
-como filhos de Somm1a'(Y (Swmé) da estirpe de Maire-Monan. Os irmãos odiavan1-se de morte. Tamandonarê· era
ttm bom pai de fan1ília e gostava de cultivar a terra. Ari.coute era mau, não cuidava de na'da e só se preocupava com
a.s atividades de guerra, querendo subjugar a todos, incluindo o seu irmão .
1

1'r

ir
1
1

1
1

•

1

1
'

49

"

AWrHUR RAM-OS

•

U rn dia, A ricoi-tte de volta de u111a batalh<t, trot1xe
co1no trof et1 o braço de u111 inimigo. Seu irmão f êz--lhe ver
que éle deveria trazer o inimigo inteiro. Indignado, Aricoute atirou o braço à choça do irmão. Tamendonaré batett então o pé na terra, tão fortemente que daí surgit1 u111a
fonte d'água, que em pouco tempo tudo inundou.
Os dois irmãos tentaram salvar4Se, galgando · os lugares mais altos e subindo en1 árvores con1 suas 111ulheres .
Ta·men.donaré subiu com suas 1nulheres na árvore P-indoua
(Pt"ndova) e Aricoute, com sua mulher na árvore chamada
Ge1iipar ( Genipapo) . Para saber se a água tinha baixado, Aricoute mandou stta n1ulher jogar os frutos de genipapo abaixo. Todo o inundo, homens e animais, t.inha perecido 11a inundação. Só se salvaran1 as famílias dos dois irm ãos, de 011de vieran1 a sair os dois povos diversos que .p ovoam a ter ra: os Toriassearres, cognominados Tu,pi1umnbá,
descendentes de Tanie1'ido1iaré, e os Tonaiatz Hoyanans, cognon1inado 1~011ii11,ous ( Ti1ni1ninó), descendentes <le Aricoitte . Desde então, tê111 vivido c1n dispu tas e guerras uns
co11tra os ot1tros. E isso de tal 1nodo, conclui Thevet, "que
os T u pina11ibá qttando se querem glorificar e se proclamar
mais excelentes que setts co111panheiros e vizi1ll1os, dize1n :
"Nós desce11den1os de Tamendonaré, e tu saíste de Aricou~
te' ', como se, por isto, quizessem inferir que Ta111ie1tdonaré era ttm ho1ne1n melhor ·do que Arico11tte."
Êste n1ito dos irmãos dos T ·upiriambá está intima1nente associado às várias versões do dilúvio de 11ma grande
inaioria de tribos indígenas brasileiras, 011de se co11ta de
um par - ir1nãos e111 t1mas versões, casal ein outras - que
se salva de uma inundação subindo ao alto de un1a palmeira , ou adota11do outra tática. .L-'\ssim é que vamos encontrar essa seriação 1nítica entre os moder11os ApapociuvaJ
e11tre os 1~cnibé> os Cliiriguatno, os Cliipáia, os Cliané) os
Gu,ayaqui, os í11<lios do Chaco e rnuitas tribos de procedências 1'upi-G1tarani ou n.ão.
Voltando ao motivo dos ir1nãos, outra versão Tupi1imnbá refere~se aos gêmeos filhos ,d e M aire-atá ou MaÃre1n.onan-atá, que não é mais do que um travesti de Sumé.
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Os gên:ieos n1íticos constituem tôda un1a série entre os Tupi-Guaratii a11tigos e modernos, con10 o demonstrou 11étraux,, segui11do as pesqt1isas de Barbosa Rodrigues, de Nimuendajú, de Nor<lenskiõld, e outros autores.
Entre os ./1 papocuva-G·uara11li, os dois gêmeos têm pais
(liferentes. U1n deles ·é Na1uieriquey., o n1ais velho, engendrado por !Van,deruvitç;ú, o criador, e outro Tyvyry, filho de
'Nanderú-Mbaecitaá. Na versão colhida por Telêmaco Borba, os irmãos são chan1ados Dére!iey e Derevuy. Entre os
Te11ibé, os gên1eos n1íticos são chamados Arubiatá e K ufía, rinia, tan1bé1n filhos de pais difere11tes. Entre os Mundurucú, Carataú., filho do ·d eus civilizador Cairu-Sacaebé, 11ão
ten1 um irmão, 1nas é acompanhado sempre do seu camarada Rayr:ú. 1~ambém entre os Chiriguan.o, 1~ittu-tu1ipa
concorre, nas aventura-s, co1n seu rival Ag·uará-Tu11ipa.. Ein
todos êsses 1nitos, os g·êmeos saen1 à ave11tura, realizando
u111a série de proezas, muitas das ·q uais st1rge111 como quali<lades civilizadoras, con10 o ·ensi110 do fogo, da agriculti1xa, etc. Os frag1nentos dos 1noder11os mitos dos Giwra1ii
do sul con1pletam de certar n1a11eira, as prin1itivas versões
de rfhevet .
Ehrenreich interpretot1 o mito elos gémeos, con10 um
mito solar e lt1nar, ten1a ·c aro aos adeptos <las teorias solaristas. Um 1nito Guarayu parece dar razão a Bhrenreich,
quando se co11ta qtte os dois filhos do herói civilizador foram
transfor111ados et11 sol e en1 lua. Mas n.en1 se1npre, os mitos
elos gêmeos estão en1 conexão co111 ten1as solares e lunare's .
.r\s vêzes, ttm dos astros te111 a pree1ninência sôbre o outro,
conforme se trate de cultt1ras matrilineares e mitologias lunares ott ao co11trário de 111itos solares e orga11izações patrilineares.
O n1ais interessante, ao meu ver, será estabelecer uma
conexão entre os mitos dos ir1nãos e a organização social,
como se pode perfeitamente verificar entre certos grupos
de índios. Ei1tre os Titpi-Guara1ii, i11f eliz111ente perdera1n.se ou não foram colhidos os dados referentes à organizaÇ~o
social "d as tribos extintas, precisamente entre aquelas,
' .. .
como os. a11tigos 1"itpi1ia1nbá, 011de os n1itos <los ir1nãos apa~
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rece co1n 1nais nitidez. É uma falha explicável, aliás, porque a atenção dos estudiosos não estava voltada para o estudo da organização social.
O que se sabe dos Tupi antigos é que êles tilli1am o sistema classificatório da "família extensa", como se pode deduzir de uma passagem de Anc'hieta e de trechos de antigos
cronistas como Gabriel Soares de Souza. "Todos os · filhos
e filhas de irrnãos - escreveu Anchieta - tê111 por filhos
e assi1n os cha1na1n; e <lesto maneira um hon1em de cinquenta anos chan1a pai a um menino de un1 dia, por ser
irmão do pai . ''
É provável que tivessem a organização dual. O mito

de Ta1nendoriaré e Aricoute autoriza-nos a pensar en1 tal.
Dêles saíran1 os dois povos inin1igos que povoaram a terra.
Dualidade social ·que provàvelmente teria originado a divisão em duas "metades" na mes1na tribo Y.u pi. Os índios
brasileiros que apresentam a organização dt1al mais típica,
como os Cê e os Borôro, possuem motivos míticos ligados a
um dualismo fundamental: sol ~ lua, os heróis g·êmeos, os
irn1ão inin1igos, o ''bom" e o "mau", etc. Nas 'metades"
àos Apiriagé, 11ma foi criada pelo Sol, outra pela Lua. E\ntre os Borôro, os ·h eróis gêmeos têm atribuições específicas e presidem a urna divisão clual.
4

A contraprova desta suposição está na existência da
org·a11ização dual que pesquisadores recentes registaram
entre algumas tribos T111)i. Os Tapirapé, por exemplo, tribo Tupi do oeste do Araguaia, possuem "meté!-des" patrilineares e não,,exogâmicas, como .demonstrou recentemente
Charles Wagley. Cada "metade" por sua vez, é ·dividida
em três graus de idade, havendo, por conseguinte, dois grupos de jovens, dois grupos de homens adultos na idade guerreira e dois grupos de homens idosos. Cada grupo traz o
nome de um pássaro mítico, o 'lvirã, que é usado também
como designativo de grupo. Os wirã funcionam como grupos ide trabalho e como competidores nas festas cerimoniais
e recreativas. O grupo dos homens em idade guerreira possui um "chefe de marcha", para cada metade nas excursões
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de caça e nos trabalhos da vida diária, e un1 "chefe de canções" i1os f cstejos ceri1noniais.
Além dessa organização, os Tapirapé estão divididos
en1 "gr upos de comer", co1no chamou Bal<lus. :Êsses gruµos de comer ou tãtáupazvã abrangem tanto os homens
,con10 as mulheres, pertencendo os home11s ao grupo <los
seus pais, e as nlttlheres ao de su.as 1nães. Atttalmente são
em número de oito êsses "grupos de comer"; são e11dog~t
micos, })referindo seus compone11tes casar-se dentro do próprio grttpo . Em certas ocasiões, reunem-se todos na praça
con1t1m da aldeja, para a cerin1ônia da refeição en1 comum.
O que queremos destacar na organização social dos
Tapira1pé é a existência de uma organização dual, cuja função não é a da regulamentação do casamento, mas a de
co111petição de trabalho e recreativa, como acont ece entre
os Apitiagé. Já os T1-1.pi <lo Machado, estudados por Nimuen<lajú, têm uma orga11ização dual semelha11te à dos Canela. Posst1en1 "n1etades", baseadas numa dupla divisão em
classes de idade, e subdivididas em sibs patrilineares e exog~t111icas; pratican1 poliandria fraterna e poliginia sororal.
São fall1os os dados sôbre a organização social das
tribos 1"'upi hoje remanescentes . De modo qtt,e não podemos
estabelecer con1 precisão a exte11são da organização dual,
nem reco11stiti1ir essa organização nas tribos desaparecidas. T11do leva a crer, porén1, pelas considerações aduzidas,
que a organização dual, entre as tribos T11pi, te11ha sido, e
em certos aspectos ainda o é, n1uito difundida.
Os n1itos dos irmãos acha111-.se muito disse1ninados entre outras tribos de índios sul-a111ericanos. E hrenreich,
Martin Gusinde, Baldus. . . estudaram o assunto. l\ssim,
ven16s entre os Arauca1ios ·d o Oii1e, os ir111ãos C ónquel e
Pedíit; entre os Yu-Jica, os ir1nãos Paclwc(Jf1no e Wichania _;
entre os Gua1nacliitco, os irmãos Apo-catequil e Piguei.rao;
ell;tre os Azteca do M éxico, Quet~alcoatl e Te.'::catlipora . O
pár de gêmeos que Martin Gusinde estudou entre os sulan1ericanos, enco11tra seus símiles nas velhas mitologias orientais, entre os eslavos, ger1nanos e celtas, ben1 como 11a
initologia pólinésita, como de1nonstrou Eh·renreic1h. Mui-
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tas vêzes, o herói, originalm·e11te {1nico, é duplicado,. como·
demonstrou I..Jehman-Nitsche para o t11ito Araucano de
Cónqitel e Ped,í1t. Como lembra Baldus, assim acontece
quando a -d uplicação é justificada, qttando se quer, por
exemplo, representar uma diferença, como nas qualidades
"duro" e "mole", atribuídas a Alobederí e seu irmão no
nlito Ciarrajá.
Algu11s etnólog·os têm observado que a tnitologia indica a organização social. Estudando a mitologia dos Bo~
rôro destacou Baldus, num interessante ensaio, que sua org-a.11ização social reflete setts "mitos ·d e origen1". No mito
dos heróis que são extraídos do ventre n1aterno, aparece a
figura da "inãe primária" ( Urmutter) con10 se encontra
11os po\tOS ele org·anização matrilinear e matrilocal. Certos
tabus sociais são tam'bém reflexos de mitos primitivos com
relação aos animais, o qtte se pode f àcilmente con1provar
na longa série do totemismo, religioso ou social.

O rnes1no argumento podemos invocar co111 relação à
organização dual. Esta é refletida na mitologia. É muito
frequente que a idéia de divisão da tribo em duas "metades", tenha o seu corres1)ondente mitológico i1a lenda de
dois ir111ãos, que nascem 111isteriosamente, e saem à aventura, co1npetindo em várias proezas. Êste nascimento misterioso do herói parece às vêzes in'd icar tratar-se de uma
pe.r so11ag·en1 única, que se cindiu posteriormente, teve separadas sttas "qualidades", uma "boa", ot.1tra " 1ná/', \OU
t1n1a "superior" e outra "inferior", qu,e ·de então em diante
passam a agir u111a contra a out ra.
Em certos i11itos, os irmãos dão nascimento respecti' 'an1ente a dois povos, que se tornam inimigos desde a origem. ..:\ existência de ttma <lttali<lade categórica na organização dttal ei1contra assi111 a sua correspo11dência mitológica, o que prova haver raízes psicológicas co1n11ns para o
fer1ôn1eno . Não parece c1ue as explicações históricas e di,..
fusionistas resolvan1 por si sós, o problema da organização
dual
. H á ot1tras razões de ordem psicológica, como dis..:.
•
cutiremos nas conclusões finais dêste ensaio .
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Ten1os passado en1 revista o problema da organização
dual,. tal como existe en1 vários povos da terra, para estudá-lo especialn1ente entre certo número ·d·e tribos indígenas brasileiras. \ Tín1os co1110, desde Rivers, o estabeleci1nento da organização' dual, isto é, da divi~ão da tribo em
duas "metades", é ~onsiderado como ligado íntimamente à
lei da exogamia. Em outras palavras, as "metades" têm
por f in1 regulamentar o casamento.
Uma teoria dos dif usionistas da escola ·de Elliot Smith
procura explicar esta lei da exogatnia, pela necessidade de
se estabelecerem alianças n1atrimoniais entre grttpos diferentes, prática c.1. ne teria vindo dos antigos egípcios. Nem
sempre, poré1n, a organização :dttaJ surge ein tribos de "metades" exog·â1nicas. Pode haver et1dogamia tle "metades"
e além disso outras ÍL1nções ai11da se podem superpor à divisão primária, clàssicamente adn1itida.
A dif ttsão hoje ela organização dual, que se sttpuriha
-conf inacla a reduzido número de povos, leva-nos a encarar
o problema sob novos prismas. Na América, verificou-se
que a sua rd \f ttsão era muito mais extensa do que se pe11-'
sava. Não só entre os índios norte-americanos, mas entre
''árias tribos de povos sul-americanos, a organização dual
:apresenta a sua estrutura cop.1ttm, e aspectos diferenciais
·cheios de surpresas e sugestões .
Foi Ni1nuendajú qLte abriu a nossa curiosidade neste
do1ni11io, denunciando a existência de uma organização
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dual bem característica entre várias t ribos dos Gê sete11trionais. Também os trabalhos de Colbacchini revelaran1 a
existência de "metades" entre os Borôro) embora não fôsse
esta sua preocupação principal. Impunha-se assim uma visão de conjunto sôbre a natureza e função dês se curioso
padrão de cultura ent,r.·e os índios brasileiros. Verificamos.
que a função principal da organização dual entre os. índios
estudados continua sendo
a da regulamentação do casa•
mento. A grande inaioria das "n1etades" examinadas são
exogâmicas, podendo ser patrilineares ou matrilineares .
S11a função precípua é, pois, a <le regular o casamento, de
acôrdo com a lei de exogamia, a n1olde do que acontece nas
classes de casa1nento
.das tribos australianas .
.
.
Exógamas são as "111etades" dos Ca1iela ( n1atrili11eares )., dos CJier(!nte (patrili11eares), dos Kaingang (patrilineares), dos Borôro ( matrilineares), dos Tupi do Macha.do ( patrilineares) . . . Não-exógamas são as A P·inagé (matrilineares), dos I'apiy.a:pé (1)atrilineares) . . . Acresce que
em certas tribos que possuem a organização dual, a fun.:.
ção de reg·ulamentação do casamento não é a única existente. As "metades" presidem outros atos da vida cerimonial e recreativa. Nas tribos não-exogâmicas, co1no entre os Ap·i1iagé e os Ti04pirapé) as fun.ções das "metades" são
cerin1oniais ou ligadas a atividades econôn1icas . Et1tre os
A pi1iagé) as "n1etades" surgem co1no competidoras nos jogos e esportes da vida tribal . A mesma coisa acontece entre os T apirapé. Os seus wirã ou grupos em que se acham
divididas as "metades" funcionam como unidades de trabalho. Cada "metade" tem u1n ·"chefe de marcha", que
preside as excursões da caça e os trabalhos da vida diária,,
bem como um "chefe de canções", para os festejos cerimoniais; cada "metade" confronta-se .com a otttra, num dualismo de competição.
Mesn1ó naquelas tribos, onde a organização clual tem
con10 f unção precípua a regulamentação do casame11to, outras f unções são adstritas às metades . Assim os Can,ela posst1em as suas "metades do tempo da chuva", que realizam
competições esportivas. Entre os Cherente) as suas "me:
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tades" respectivas regulam os deveres dos seus 111embros
1,1as f ai11as eco11ômicas e cerimoniais, o que acontece tambén1 ei1tre os Kain,garig.
Entre os Borôro_, a dualidade social e exogâmica é
acompanhada de ot1tra dualidade, política e econômica. Há,
como vin1os, o curioso f enômeno de, além <la 'd ivisão espacial e social das "metades" clássicas, matrilineares e exo.g âmícas ( Tugaregue e Etcherae) haver outra bi-partição
territorial ("acima" e "abaixo"), econômica ( '' superior"
e " inferior") e política (os chefes masculinos hereditários,
boe imedgera) . É por isso que propuzemos o conceito de
bi-dualidade para essa interessante organização social .
Outro fenômeno que 11os c'111amou a atenção, e das mais
ricas consequências, foi o da conexão da organização d·u al
com o mito <los irmãos gên1eos, qtte passámos en1 revista
capítulo precedente. Em algumas tribos, con10 entre os
Borô.ro_, esta conex~o é evidente, principalmente no concer11ente à bi-partição política que vem dos dois irmãos
gêmeos, ltubori e Bakororo. Entre os Tupi} é g·rande a di-·
fusão dos mitos dos irmãos gêmeos e, por analogia com
outros casos ·em que a organização dual está prçsente, podemos levantar a hipótese que há t1n1a relação estreita entre esta organização e o mito <los irmãos gêmeos.
Dêstes heróis, civilizadores e aventureiros, como vimos en1 algumas mitologias, saem os dois povos inimigos,
o que é a image111 mesma do progresso, cada povo se ,desmembrando mercê de competições e lutas entre dois povos,
diferentes a princípio e depois entre duas facções da mesma tribo.
Estarnos agora no direito de formular hipóteses entrando largamente no domínio da investigação teórica. Os
difusionistas do grupo de Elliot Smith foram buscar no
Egito a fons et origo da organização dual. Seria, para êles,
a necessidade de estabelecer alianças entre os men1bros reais
<los "Fill1os do Sol" e os rnen1bros {le fan1ílias plebéias, con1
fins políticos de consolidação de n1ando, que detern1inot1 a
dualidade primitiva entre o "Alto" e <> ~'Baixo" Egito,
com suas regras de exogamia.
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E' unia hipótese interessante, mas incompleta . Em·
pri1neir o lugar, nem sempr e é possível reconstituir tôdas as
fases de difttsão e empréstimos de cultitras, entre todos os
povos da terra, partindo do Egito como fonte ttnica. Êste
é u1n ponto já farta1nente discutido entre os opositores das
teorias pan-egípcias da cultura, e qtte não nos deve r eter
•
aqui.
E1n segundo lugar, não é sômente a função da regulan1entação do casamento que está presente no caso da organização dual. Já vimos, ·qtte ao lado desta fttnção, que parece ser principal. 11á ot1tras liga-(las aos fer1ômenos de competição, 11os esportes, na recreação, no trabalho, nas cerimônias religiosas. E há o caso de a organiza ção dual estar em conexão í11ti_ma com a mitologia dos gêmeos. Se a
org·a11ização social é acorr1panha<la da mitologia, ttma refle- .
tindo a outra, somos levados a considerar que há um móvel con1un1 nos dois aspectos da cultura. :Rste móvel não é
a r eg·ulatnentação do casame11to, pois aqui se trata de uma
atividade prática, t1tilitária, .social, que não existe nos mi..:
tos, ou só existe ·d e modo disfarçado ott incompleto.
~ste n1óvel comum é de 11atureza psicológica. E parece estar ligado a êste princípio f t1ndamental do dualismo psicológ·ico, existente na perso11alidade ind ividual, ou
revelado nas expressões da vida coletiva. E' a lição que
nos trazen1 os mitos e os cultos dos gên1eos , existentes e111
vários povos da terra .
] á abordán1os o tema, qt1ando fizemos a exegese do
culto dos g·êmeos de origem africana. Foi o estudo do culto
dos gên1eos de or igen1 yoruba, lbe ji, com seus correspondentes católicos, S . Cosme e S. Damião. Gt1iando-11os por un1
estudo famoso de Otto I~ank (Der Doppelgiinger) fomos
levados a ad1nitir q11e o culto d·o s gêmeos está relacionado
co111 as cre11ças 110 ditplo, i1a so1nbra, no .reflexo, na sobre'(,1i 7.Jê ricia da aln1a. . . O duplo, o Ka dos egípcios, seria iêsse
pri11cípio eterno. o "outro Eu", que acompanha o homem:,.
·co111 a crença t111iversal que lhe sobr evive 11a morte.
O tema do dilfrplo· é universal. Otto Rank .passou en1 re··
vista a sua existência 11a literatura, partindo do· roman1

-

•

óRGANIZA.QÃO DUAL

'

'

ce de Ha11s I-Ie.i11z Ew·e rs, "O estt1dante de Praga", e
conti11uando a análise das obras de I-Ioffmann, "o poeta
clássico do Duplo", de Oscar \iVilde, de Heine, de Maupas-:
0

sant1 de Poe, de Dostoie"vsky, çle outros aut<)res . ..
Exa1ni11a en1 segttida Ranlc as idéias do primitivo e do
civilizado, nos mitos e t10 folk -lore, com relação à sombra,
ao espelho, ao reflexo, co1no s)111bolos do 11arcisismo, os desdobra1nentos do Ei·t, n·un1 rival , cle111oníaco ott divino, mas
in1oxtal. O ciclo dos gên1eos. - ·d es·d e a i11itologia oriental
e clássica, Castor e Pollux, na Grécia, Rômulo e Remo t1a.
mitologia ron1a11a ... até os gêtneos das mitologias pri111itivas - vem trazer novos argt1111entos à co11cepção dualista
do psiqt1is1110 humano. Mes1110 i11dependente da psicanálise,
setnpre se admitiram no Eit dois pri11cípios a11tag·ônicos que
lutam et1tre si. Ora. são duas personagens desdo'b radas q_ue
se contrariatn, como no tema do n1édjco e o 1nonstro de
Stevenson, ora são dois irmãos inimigos, ou, nos casos mais
típicos, d.o is gên1e~s, considerados como desdobrame11to de
.t1111a 111es111a personagen1. E' o E·u · que narcisican1ente se
empresta qualidades imortais, tttna de suas partes se n1anif estanclo 11u1n ditplo .q ue se projeta i)ara fora, ttm duplo
possuiclor, conforme o caso, de c111alidades boas ou más
~sse di1plo et1tra em conflito co1n o 11,u. primário, e os dois
luta111 ern a11tagonisn10, 011 às vêzts, reconc iliado::>, cor1qui~
tam o poder e a in1ortalidade.
· E' neste sentido que se cxplica111 os 1nitos dos irmãos
'heróis; é j11stame11te a quali dade de serem gêmeos que lhes
assegura a imortalidade e o papel de ,civiliza.d ores. Já vi1nos que e1n alguns mitos, os dois g·êmeos são desdol)ran1ento ele t1m só l1erói. Certas passage11s míticas da sua vida
de n1istér ios - o nascin1ento fora das leis da natureza, a s
a venturas fa11tasmagóricas, se11 desaparecimento misterioso ... - indica1n como os 111itos dos g·êmeos ex primem f e11ôme11os profundos ·d a vida psicológica .
S egt111do os psicanalistas, êsse duplo é u1na imagem do
narcisis1no. E' um anseio de projeção individual 11um Eu
imperecível e eterno. A conquista da imorta tidade . ~ste
alter ego entra quase sempr e em conflito com o Bit . .São as
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"instâncias psíquicas" dos psicanalistas. Ora são forças deOra
m.
. o.níacas que vêm das profundezas do inconsciente.
são expressões divinas do chan1ado Super-Ego. "Desde o
princípio dos séculos - escreveu Dostoiewski - lt1ta D et1s
com Satan, e o campo de batalha é a al1na humana".
·
E em ot1tro lugar, já escrevi: "Esta111os dia11tc de 11111
pr oblema fundamental <lo espírito hun1ano, o problç111a da
morte, de que o Ei·t se se11te constantemente ameaçad·o . Tôd~s essas crenças ex.p rimem un1a reação do Eu diante da
a meaça f ata}. Ü ditplo, O O'lttro-eu das várias literaturas e
a. projeção d êsse esfôrço pela imortalidade. E' o Eu imortal (}tte trit1nf a sôbre a matéria perecível . Assin1 a personalidad·e desdobrada, assin1 o culto da sombra e dos gêmeos.
existentes em tôdas as literaturas, na mitologia e no folklo.re de todos os povos. Mas o diiplo jn1ortal pode ta1nbé1n
transformar ~se, originando t1n1a angú'stia de ,n1orte. De
fato, entre algu11s povos, a sombra ou o ditplo, podem estar associados à id'éia do diabo. Rank explica-o, i11terpretando que o ditplo, qt1e é t11n E1t 1:dêntico (sombra, i·eflexó)
contén1 uma idéia de sobrevivência no fu.turo, mas poclc
também representar un1 Eit an,te.rior, conte11do un1 passado
que o indivíduo não quer abandonar, e ainda um Eu oposto,
1)erecível, d'etnoníaco, r epudia.do pela personalidade atual.
Isso explica a razão por c1t1e o culto dos gêmeos contém n10tivos de satisfação e, às vêzes, ao 111es1110 ten11)0, i11otivos
de angústia e te1nor ...
". . . O culto dos gêmeos e a crença no duplo exprimem, pois, sím·bolos do 11arcisisrno. De u111 lado, o se11time11to de ct1lpabilida<le eng·endra u1n E1,.,, -cri1ni11oso, un1 Eu co11trário e demoníaco, que lembra constantemente ao indivíd uo, como castigo, a sua morte iminente. De outro lado, e
como reação ao remorso insu·portável, surge a crença ntu11
Eit in1ortal, sobrevive11te a todos os trat1111atis111os, clon1i11ador eterno, que sobrepassa a a11gústia e vence o terror . A
aspiração à imortalidade é, .pois, um capítulo da psicologia
<lo narcisisn10. "
No plano quotidiano, êsses clesdobran1e11tos se revelam
nas antinomias "bon1'' e "i11au" > "superior" ' e "i11ferior" T
em tôdas essas qualidades e clefeitos presentes nos conflitos
1
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diários. Êsse dualismo, convém não perder de vista, é uma
projeção do B it. Em outras palavras, êles têm uma origem
única, no Eu, que se desdobra ou se recolhe, pelos motivos
psicológicos exan1inados .
Êsse ,d ualismo projeta-..s e também na vida coletiva.
lVI uitas instituições sociais refletem um dualismo psicológico. As competições entre classes, castas e povos, as competições e conflitos de i11stitt1ições dentro 'de t1m n1esmo
g·rupo, a existência de clubes esportivos antagônicos, de part idos recreativos ou políticos, que se combaten1 ... tudo isso
reflete o dualis1no fu,n,dam~ntal da vida psíquica projetado
na vida social .
E stamos agora ein grau de compreender a essência da
orga11izaçao dual ei1tre os povos chamados primitivos. Ela
é a projeção social do clualismo psíquico individual, como
est~ ex presso i10 f olk-lore e na mitologia. E ' bem característico que a expressão " metade" tenha sido criada para
significar que ela é uma bi-partição de uma unidade inicial · i
E sta unidade é a tribo, qu,e se separa em duas frações antagônicas, da mesn1a sorte que o Bit se bi-parte ern instâncias que passan1 a lutar entre si.
Que ,h á um n1otivo psicológico profundo nesse dualismo) prova-o a conexão da organização dual com o mito dos
irmãos gêmeos . Um é o reflexo do outro. E o móvel comum é o princípio do 'die sdobramento psicológico do E1"' em
instân,cias ou princípios antagônicos. As duas "metades" se
completam, o que quer dizer que uma delas vai buscar na
outra algo perdi do ou esquecido. E elas não precindem uma
eia otttra nos atos da vida tribal.
A escola hiper-difusionista formulou a hipótese que a
lei da exogan1ia visava o estabelecimento de fortes alianças
sociais e políticas. Uma explicação psicológica completa
essa hipótese. Pela exogamia, quando o membro de uma
''metade" vai procurar casamento com um membro da outra
~'metade", êle está tentando inconscientemente restabelecer
a unidade perdida. O Eu, cindido, se 1:~compõe, na pro<:ura do seu duplo . A unidade tribal é assim assegurada.
A lei da exogamia teria, pois, como função primordial,
assegurar alianças psicológicas entre os membros das duas
1
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"metades", em que se acha dividida a tribo. E' a reconquista da u11kiade fttndamental, que havia sido rompida. Assegurada essa t111idade, o dualismo continua, porém, fazendose exercer em múltiplos atos da vida tribal: 11as <.:on1petições esportivas, recreativas e cerimo11iais, na exibição das
({Ualidades antagónicas ("bo111" e "mau", "sttperior" e "inf er ior" ''forte" e "fraco"), de astros diferente:s (~'sol" e
"lua")' de locais opostos ("acima" e "arJétixo" ; "acima do
rjo", "abaixo do rio"; "aldeia {le eirria", "aldeia de
baixo'').
·
Êsse dualis1no, ben1 sin1ples nas sociedades rudimentares, torna-se 1nenos reconhecível nas sociedades mais estrt1turadas. Mas as sobreviv-ê ncias são evidentes, 11as lt1tas ei1trc parti<los, iacções, clul)es, agren1ia ç.õe.-;, class<:s, ~astas .. .
E stas lutas e competições são 11eccssárias à obtenção do prqgresso coletivo. l\. co111petição é sempre uma t)usca parad:o xal da u11ida<le . E ' o Bit que vai à procura d'o seu duplo. E '
o nar·cisis1no desdobrado que se recol'b.e à sua unidade.

,
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Poder-se-á dizer c1ue essas hi})Ótescs são un1a aplicação à vida social dos dados <la vida psíquica ii1dividual. E
essa crítica tem sid'o muitas vezes trazida à baila, acha11dose que a recí11roca teria n1a.js probabilid.acl(~ de veri{icaçâo,
isto é, a aplicação à vida i11dividt1al dos fatos da vida coletiva . Jl' a p0Jên1ica famosa entre os adeptos de FreLtd e os
de Jung. Não pod'e mos nos deter aqui nestas considerações_.;
O indivícluo está tão prêso aos set1s pla11os de socieda(le e de
cultura que não é possível estudar u111 sem o outro. Não há
o homen1 isolado. Existe o home111 ligado intimaniente à
sua ci1ltura . O con1portan1ento individual repete a vida social. Esta, por sua vez, é con1posta d'e personalidades atttantes . A antropologia cultural, já o repeti em outra oportunid.ade, não deixa de ser uma psicologia social comparada.

E o compoi;tan1ento hun1a110 é avaliado no gra11de palco que são os seus tipos de sociedade e de cultura. A nat11reza humana não poderá por isto ser estt1da'd'a e compree11dida, fora desta hu111anidacle seccional, que são as sociedades e as culturas várias da terra.
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