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A TRIBO

KA~AA YURÃ.

INFORMA\Ç õES GERAIS

Por ocasião dos primeiros contactos com o mundo civili:zado, em fins do século p·assado, existiam no Alto Xingu
trinta e nove aldeias pertencentes . a representantes de cinco
.famílias lingüísticas diversas, perfazendo. um total de 3. 000
.índios. Assim, a f amilia lingüística dos Carib era representada pelos índios Ba1k airí (oito aldeias) e p~los índios Nahuquá
(quinze aldeias) ; a das A ruak era representada pelos Waurá
(duas aldeias), Mehináku (duas aldeias), Yaulapiti (duas
.aldeias) e l(ustenáo (uma aldeia); a dos Tupi-Gwa.rani pelos
.Kamayurá (quatro aldeias) e pelos Aueti (uma aldeia) ; a
idos Jê pela aldeia Su·yá. Deve-se acrescentar ainda duas
.aldeias Trumai, que pertencem · a um.a família lingiiística iso.lada (cf. Galvão· e Simões 1964: 136-137).
Do bloco das tribos Tupi, a tribo Kamayurá mantém hoje
apenas uma aldeia, localizada às margens da lagoa de Ipavu.
·E sta aldeia é constituída por seis casas e habitada por 115
.índios (cf. Galvão e Simões 196~: 144).
Nota-se que, apesar do intenso processo de redução de~mográfica desencadeado pela presença do· civilizado na área
·do Alto Xingu, acarretando· uma diminuição de 78,3 % da
_população total e de ·7 4,4% do número· das aldeias da área
.existentes no tempo de Karl von den Steinên, a aldeia Kamayu.rá conseguiu manter um continge11te populacional maior do
·:q ue o dos Aueti, Trumai, Yaulapiti, Mehináku, Waurá e
.Nahuquá, e equipa-r ável ao das aldeias Kalapalo e Kuikuro.,
as mais populosas da área (100 e 118, respectivamente).
,Comparando seus levantamentos demográficos de 1947 e de
1952, Galvão e Simões concluíram ter havido um decréscimo
-de apenas 0,45% da população alto-xinguana. Portanto,, estas
populações devem ter reconquistado um nôvo. equilíbrio, biótico dentro de sua nova situação de contactos interétnicos,
.alcançando novos padrões de resistência aos impactos advin·dos da civilização (cf. Galvão e Simões 1964: 144-145).
Com a intensificação dêsses contactos, observou-se um
:gradativo deslocamento da maioria das aldeias em direção aos
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postos da Fundação Brasil Central e da F AB, visando a obter
assistência médica, acesso a instrumentos e utensílios de ferro
e alumínio, plantas úteis (tais como a cana-de-açúcar, a banana), roupas, balas, miçangas, etc. e a garantia da posse de
suas terras. O problema das terras tribais foi temporàriamente resolvido pela criação do Parque Nacional do Xingu
(1961). Os Kamayurá se encontravam espacialmente próximos dos núcleos estabelecidos pelo "caraíba" (nome dado ao·
homem civilizado,) . Esta contingência lhes permitiu acesso
mais imediato aos tão· almejados bens-do-civilizado e vantagens inegáveis em relação a seus vizinhos índios.
1

1

A presença do "caraíba" t ambém implicou num grada-

tivo rearranjo das próprias relações intetribais. Isto porque
a política indigenista dos Irmãos Villas Boas, responsáveis pela.
manutenção e funcionamento do Parque, embore vise à conservação e à defesa das instituições tribais tradicionais face
aos avanços da sociedade regional, tem agido não só no sen-tido de alterar as relações entre alto-xinguanos e tribos por
êles consideradas "inimigas" (Suyá, Juruna, etc.) (*) com0>
também no de propiciar intensa assistência econômica e médica, acarretando assim uma série de modificações nas práticas tradicionais ligadas à produção (a introdução de instrumentos de ferro, anzóis, etc.) e à cura de doenças (o emprêgo
de técnicas civilizadas de co.m bate às epidemias que grassaram
principalmente logo após os primeiros contactos ·- compri-mido8, injeções, etc. - que acarretaram uma redução subs-·
tancial da importância social dos pajés da aldeia). Em suma,
os intentos p·a cifistas e conservadoristas da política indigenista
adotada pelos dirigentes do Parque acarretarão, se já não
acarretaram, profundas transfarmações na configuração da
aldeia e de tôda área Alto-Xinguana.
. Apesar disto, ainda são os padrões de convivência inter-tribal tradicio·n ais que ritmam a maior parte da vida Alto-Xinguana e que constituirão º' foco de nossa análise.
A impossibilidade do fun cionamento das relações K amayurá
- inimigos tradicionais que se caracterizam por sua na tureza eminentemente preda tória, acarretada pela presença do civiliza do, r epresenta.
importante fator de mudança cultur al. Na m edida em que o civilizado
se propõe a pacificar t ribos que lhe são hostis e t r ibos que se h ostilizam
entre si, êle está dissolvendo padrões t r adicionais de inimizades culturalmente sancionados, fato que· reper cute nas própr ias relações entre os.
Kamayurâ e tribos por êles consideradas "amigas" e, con seqüentemente,.
na organização da própria vida social da aldeia.
(* )
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INTRODUÇÃO
.Ê ste trabalho· se propõe a fazer uma elaboração a partir
do material bibliográfico relativo à tribo dos Kamayurá
(Tupi), localizada na região do Alto-Xingu, no Brasil Central,
em resposta a certos problemas específicos.
Apesar do intento de realizar uma pesquisa-de-cam·po junto
a essa tribo, nossas tentativas de obter co.ndições materiais
para a viagem, reiteradas desde fins de 1964 até meados de
1965, não surtiram efeito.
Por isto, conformamo-nos em apresentar um trabalho baseado apenas em fontes bibliográficas, apesar de sabermos
que êste tipo de elaboração incorre, por natureza, em sérios
riscos e desvantagens, fàcilmente perceptíveis àqueles que tiveram oportunidades concretas de realizar pesquisas-de-campo
e responder, através dêle, a indagações que, no· presente caso,
muitas vêzes tiveram de se limitar a conjecturas.
co.m putando-se as diversas obras que fornecem tudo aquilo que se sabe a respeito dos Kamayurá, co.n stata-se que,
apesar de se considerar o Alto Xingu como uma área indígena bastante explorada, as informações são omissas, precárias ou não de todo satisfatórias em relação a um grande
número de questões que hoje se colocam em foco quando se
procura uma visão mais compreensiva da vida tribal. Assim,
malgrado não se poder dizer que o Alto Xingu seja uma área
desconhecida ao antropólogo, porquanto existem a seu respeito numerosas irlformações de valor científico apreciável,
esta área e, particularmente, a tribo Kamayurá, foi objeto de
investigações que, em geral, se limitaram (·pelo que nos permitem avaliar as fontes 'JiUblicadas ) a analisar o mundo Alto-Xinguano em têrmos de certa homogeneidade de traços de
cultura que se impõe à observação e justifica que se fale
daquele espaço geográfico. como uma "área cultural".
Esta posição metodológica assumida, intencionalmente ou
não, pela maioria dos autores (com exceção de Murph,y em
seu trabalho sôbre os Trumai) torna o material publicado
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de pequena utilidade para outro tipo de indagação. Assim,
estas obras não nos fornecem, por exemplo, o status social dos
personagens envolvidos nas diversas técnicas de produção. Sabemos que o Kama,yurá dança, fabrica utensílios, colabora com
outros, mas, na maioria dos casos, desconhecemos a identidade dos indivíduos em interação nos diferentes momentos de
sua vida social.
Na consecução do· presente trabalho, no que concerne
.à Primeira Parte, além de uma exposição um pouco· mais
sistemática do material bibliográfico relativo aos índios Kamayurá, tentamos primeiramente obter.. uma visão tanto quanto possível integrada do grupo. doméstico pe_lo fato de êle
constituir o grupo social cuja função precíp.u a é criar os jovens até que êles alcancem a maturidade jurídica e possam
substituir a geração dos pais nas suas atividades produtivas e
reprodutivas, dando continuidade ao processo de "reprodução
social" (cf. Fortes 1958: 113). Esta tarefa fundamental atri1buída ao grup·o doméstico justifica o nosso interêsse por sua
constituição e por suas atividades.
Todavia, participar de um grupo doméstico não esgota
nem especifica o que seja pertencer à tribo Kama,y urá. Por
isso, interessamo-nos em precisar um pouco melhor a natureza dos vínculos existentes entre os diversos grupos domésticos da aldeia, porquanto, apesar da intensa rêde de relações
intertribais, os Kamayurá continuam formando um grupo
tribal distinto, inconfundível com qualquer outra tribo da área.
A superação do mundo doméstico e o estabelecimento de
formas de cooperação sup·r adoméstica resultam do funcionamento da rêde de rela.ções da tribo· co·m seu mundo· so·b renatural, relações essa~ que se expressam através de um complexo sistema cerimonial e de uma trama de suspeitas de
.feitiçaria, ambos de natureza intertribal. Tanto o sistema
cerimonial quanto a feitiçaria, embora se baseiem em pressupostos antagônicos, desempenham esta função integradora.
Realmente, enquanto o sistema cerimonial tem como fundamento o pressuposto de que todo o bem emana das relações
que vão do mundo "de dentro" (o mundo da aldeia) para o
mundo "de fora" (o mundo das tribos vizinhas), a rêde de feitiçaria se apóia num pressuposto inverso, ou seja, o de que
·todo o infortúnio decorre de atividades de natureza mágica
(exercidas por representantes do "mundo de fora" contra o
'"mundo de dentro".
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O Kama;yurá, ao amar e temer seus espíritos, está amando e temendo seus vizinhos. São êles que conferem sentido
às suas principais atividades, às suas perguntas, aos seus
ódios, identificando-se no previsivelmente bom e no imprevisivelmente mau. Por conseguinte, ser Kamayurá significa
submeter-se, entre outras coisas, a um determinado código
ético, cujas normas só podem ser plenamente formuladas em
têrmos da oposição Kama;yurá/ não-Ka.m ayurá.
Dentro desta linha de cogitações, o presente trabalho, em
sua Segunda Parte, visa a esclarecer alguns aspectos do sistema de crenças em feitiçaria e da vida cerimonial, porquanto
êles representam i1ão só momentos das relações entre o mundo
doméstico e o mundo tribal, como momentos de cooperação
e oposiçã·o da tribo com outras tribos da área e, ainda, o
eixo-de-referência imprescindível à elaboração cultural do
ciclo-de-vida Kama,yurá, uma vez que feitiçaria e o cerimonial
expressam relações culturalmente padronizadas entre um mundo de normas gerais e um mundo· de organismos humanos
concretos, com exigências e potencialidades específicas.

*

* *
Na utilização do material bibliográfico, resolvem.os aceitar, na medida do possível, como indiscutíveis aquêles dados
que coincidiam nos diversos autores e empregar, criticamente,
as informações advindas de um só autor. Não nos preocupamos em questionar a validade objetiva dos dados, limitando-nos a uma espécie de exercício de sistematização do material
em resposta a certas indagações que nos foram sugeridas,
em grande parte, pela nossa "sensibilização" por êsse mesmo
material.

\

,
'

PRIMEIRA PARTE

O Grupo Doméstico
ln all human societies, the workshop,
so to speak, of social reproduction, is the
domestic group. It is this . group which
must remain in operation over a stretch of
time long enough to rear offspring to
the stage of physical and social reproductivity
if a society is to maintain itself (Fortes 1958: 2).

I -

INTRODUÇÃO

A vida do Kamayurá principia no chão· de s.u a casa.
Esta, de forma ovalada, possui duas portas, uma de frente
à outra, e é dividida internamente por meio de ·um corredor,
parte de um espaço central, limitado pelos dois esteios p)r incipais da casa. As duas secções adjacentes ao espaço central
são destinadas às rêdes de dormir, que "são armadas em
leque e se abrem dêsses dois esteios principais para os laterais", deixando livre o centro da casa, utilizado para preparar e depositar alimento e para guardar petrechos. cerimoniais e diversos utensílios (cf. Galvão 1953: 17-18 e Oberg
1953: 13-15).
A mulher dá à luz no chão, juntai à sua rêde, que se
encontra armada debaixo da rêde do marido ( cf. Galvão 1953:
18) .
O parto é assistido pelos outros moradores da casa que,
com o recém-nascido e seus pais, constituem um grupo doméstico (== grupo de indivíduos que habitam uma casa).
É no âmbito da casa que se desenrola a primeira fase
da vida social da criança e é com os membros de seu grupo
doméstico que ela se torna um homem ou uma mulher Kama:yurá. Ora, ser homem ou mulher não significa atribui-
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ções diversas apenas quanto às atividades reprodutoras, mas
também no que concerne às atividades produtoras. Neste sentido, a casa representa a fonte da qual brota o contingente
de homens e mulheres que, produzindo e reproduzindo-se,
deverão dinamizar os quadros da sociedade mais ampla.
II -

OS MEMBROS DO GRUPO DOMÉSTICO

Os indivíduos residem numa mesma casa graças à ope.ração de três princípios de recrutamento:

1)

1)

Nascimento.

2)

Casamento.

3)

Adoção.

Na.scimento:

Em têrmos de sua terminologia, o sistema de parentesco
Kamayurá é caracterizado por Galvão como sendo do tipo
bilateral:
" ... não acentua da linha materna ou paterna. O
indivíduo traça seu parentesco por ambas ... " (Galvão 1953: 28) .
A grande extensão dos têrmos de parentesco faz com
que uma caracterização do "grupo doméstico" em têrmos
desta terminologia seja cientificamente insatisfatória. Esta
caracterização é necessária, mas não suficiente. Assim, Galvão afirma que a formação dos grupos domésticos (para êle
as "famílias extensas") obedece a um critério de parentesco
próximo, sendo que esta proximidade decorre dos têrmos de
parentesco empregados entre os diversos indivíduos que constituem êstes grupos. Mas o autor não aprofunda ~ sua investigação para esclarecer a consti tuição social concreta dêstes
grupqs. A terminologia, predominantemente classificatória, é
demasiado abstrata para permitir caracterizar socialmente o
grupo formado pelos moradores de uma casa.
1

A mesma crítica pode ser feita à caracterização de Oberg:

" . . . The core of the house . . . co,n sists of a group
of brothers whose wives are sisters" (Oberg 1953: 45).
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Em têrmos de filiação, cada indivíduo pertence a dois
grupos de origem: o do pai e o da mãe. Contudo, em têrmos
de residência o indivíduo passa a integrar apenas um dêles.
Ao que parece, após o casamento há o predomínio da virilocalidade definitiva, após um curto período de uxorilocalidade
temporária (cf. Galvão 1953: 30 e Oberg 1953: 46/ 47). <1 >
Ocorre a virilocalidade imediata após o casamento quando
o marido fôr um "capitão" (cf. Galvão 1953: 30, nota 57).
A neolocalidade parece não ter grande importância pois
acarretaria um aumento do número das casas da aldeia, o que
não se verificou; pelo contrário, os dados bibliográficos revelam uma relativa estabilidade do número de casas na aldeia
Kamayurá de 1886 a 1965. <2 > A neolocalidade contradiria os
padrões de solidariedade econômica entre os parentes consangüíneos e classificatórios, sendo culturalmente desvalorizada
em têrmos da associação prestígio/imobilidade (i3) e implicaria
na oonstrw;ão de novas casas, o que não, deve ser confundido
com a reconstrução ocasional das casas da aldeia nem co·m a
construção de casas ou abrigos provisórios durante os períodos
de trabalho na lavoura e que parece suceder ao deslocamento
gradativo das roças de mandioca (cf. Carneiro 1961; Galvão
1953: 19; Junqueira de B. Lima 1967: 44).
(1)
dade

==

==

Virilocalidade
residência na casa do marido; uxorilocaliresidência na casa da mulher.

(2) Von den Steinen verificou ser a maior aldeia Kamayurâ (lpavu)
constituida de sete casas (cf. von den Steinen 1940: 149); Carvalho, Lima e
Galvão observaram a existência de cinco casas em Tiwatiwari (cf. Carvalho, Lima e Galvão 1949: 32); Galvão e Simões constataram a existência de seis casas em 1963 (cf. Galvão e Simões 1954: 144) igualmente
encontradas em 1965 (cf. Junqueira de B. Lima 1967: 70).
(3) A associação prestígio social/imobilidade espacial simboliza eficiência nas atividades econômico-rituais. Em contraposição, a mobilidade espacial estâ associada ao desprestigio social, fato que pode ser
deduzido: (a) do desprestígio social dos jovens da tribo e a associação
dêstes com atividades esportivas e guerreiras (huka-huka, javari e
incursões contra tribos hostis) vinculadas ao movimento; (b) do fato
de que, apesar da transferência temporária dos Kamayurâ para a aldeia
Tuatuari, Ipavu (a antiga aldeia) nunca deixou de representar o centro
ritual da tribo (cf. Carvalho, Lima e Galvão 1949: 32) e a volta efetiva
para Ipavu representar uma valorização da estabilidade espacial; (e)
do fato de os "capitães" (pessoas de grande prestígio social) terem
maior estabilidade residencial que os "camara" (pessoas de pouco prestigio social) .
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Casamento:

O casamento é outro princípio de recrutamento dos membros de um grupo doméstico.
a)

Formas de ca,samento segundo Galvão:

permitido o casamento entre primos cruzados,.
isto é, entre indivíduos que, embora considerados irmãos)
reconhecem a ascendência cruzada dos pais - filho do
irmão da mãe e filho da irmã do pai, filha do irmão da
mãe, filha da irmã do pai. ::Êsses casamentos não constituem a maioria dos casos observados, antes, a minoria.
Contudo, pela reiterada afirmação de informantes e
pelos designativos de 'espôso' e 'espôsa' entre alguns
pares de primos cruzados, sugere-se aquela forma de
casamento como ideal" (Galvão· 1953: 28).
"É

Oberg, ao contrário, enfatiza a existência não do casamento preferencial) mas do prescrito entre primos cruzados:
"Marriage rules prescribe that one must marry a
cross-cousin ... " ( Oberg 1953: 66).
Além disso, também de acôrdo com Galvão,
"Os informantes co,n sideram desejável o casamento
de um homem adulto com uma menina ainda impúbere"
(Galvão 1953: 29/ 30).
O autor, porém, não especifica, se é que existem, quais
os laços de parentesco entre estas meninas e êstes homens
maduros. Ao nosso ver, a grande aceitação da forma de casamento entre indivíduos pertencentes a camadas de idade e
geração diversas poderia ser considerada como uma tendência
para a realização do casamento avuncular (filha-da-irmã =
irmão-da-mãe) , casamento êste cuja existência Oberg e Murphy confirmam:
"If a man is not able to marry his Yatuháp (prima

cruzada) actual or classificatory, he can marcy his
Ni'\.vaí, sister's daughter" (Oberg 1953: 44).
"Qua.in was told (pe1os Trumaí) that the Kamayurá
were "bad" because the,y permitted marriage with a
sister's daughter" (Murphy and Quain 1955: 52).

------------------ - ---------.,,,....------ ---- ---
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De qualquer modo, evidencia-se a ocorrência do, casamento
avuncular entre os Kama;yurá. Isto porque, além dos dados
de Oberg ·e de Murphy, podemos estabelecer as condições para
a coexistência se não histórica, pelo menos teórica do casamento entre primos-cruzados (forma de casamento prescrito
ou preferencial) e o casamento avuncular, a partir de uma
análise formal da terminologia de parentesco Kamayurá. <4 )
Além disso, analisando-se as f armas de comportamento entre
os diversos parentes, nota-se uma maior formalização das
relações sociais de Ego com seus parentes do lado paterno do
que com seus parentes matrilaterais:
"The attitude of respect for the father was quite
noticeable in mature individuals. The.y spoke little with
their fathers and listened with downcast eyes when the
father spoke to, them . . . This respect is extended to
the father's brothers. If a ,y oung man or woman behaves rudely to\vard his or her father's brothers the
father might p,u nish the offender with scarification.
(4) As con dições para êste tratamento formal são sugeridas por
Philipson em seu trabalho "Nota sôbre a Interpretação Sociológica de
Alguns Designativos de Parentesco do Tupi-:Guarani". De acôrdo com
êste autor, existem dois têrmos, tuty e jaiché, respectivamente tio
materno e tia m aterna, que podem ser considerados como indícios da
concomitância dêstes dois tipos de casamento em sociedades de língua
Tupi. Assim, na terminologia de · parentesco Kamayurã encontramos
êstes dois têrmos sob a forma de tuty e yaié.
Afirma Philipson que,
Segundo Montoya, tuty também pode ser aplicação à geração de
ego, a os primos, filhos do tio materno.
ltste fato se explica pela extensão dos direitos e deveres do tio
materno aos seus filhos, da qual falamos e que se confirma pela não
extensão do t êrmo jaiché aos primos, filhos da tia paterna (Philipson
1946: 18).

Esta extensão do têrmo tuty ao filho do tio materno é confirmada
por Oberg quando afirma que o primo cruzado de Ego masculino,
quando fôr seu cunhado, é seu i tutit (Qberg 1953: 112).
Nesta mesma busca de paralelos entre a terminologia geral Tupi
proposta por .Philipson e a termin ologia Kamayurâ, visando comprovar
a coexistência teórica do casamento entre primos cruzados com o casam ento avuncular, en con t ra-se a inda o têrmo Kamayurã irayó (cf. Oberg
1953) ou ieraió (cf. Galvão 1953) equivalendo a "sogra" e que parece
corresponder a (t) aiché da termin ologia geral; e o têrmo Kamayurá
iepeng, equivalente a sobrinho (a) e empregado como complemento
pela tia · paterna, que parece corresponder a che peng da terminologia
geral <ver tabelas) .
Philipson vê uma possibilidade teórica para a coexistência do casamento entre primos cruzados e do casamento avuncular do seguinte
modo:

-

-

---
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Mother's brothers, however, appear to have no authority over their nephews or nieces and no special respect is paid to them. The mother's sister is treated
like a mother. The father's sister is treated with the
respect due an older woman" (Oberg 1953: 48).
O caráter pouco formal das relações de Ego com os parentes da mãe poderia ser um sintoma de relações jocosas
entre Ego feminino e tio materno, relações essas que costumam ocorrer entre cônjuges potenciais. Portanto, poder-se-ia
considerar a possibilidade de ocorrência do casamento avuncular a partir da pouca formalização das relações entre o tio
materno e a filha da irmã.
No caso dos parentes paternos, existe uma demarcação
rígida entre Ego e seus ascendentes diretos, fato que se reflete n?t impossibilidade do casamento entre tia paterna e
filho do irmão. Tal casamento implicaria em incesto uma
vez que ambos pertencem à mesma linhagem:
"No marriage between a man and his father's
sister was recorded" (Oberg 1953: 44; também Murphy and Quain 1955: 57).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . ...
(Cf. Philipson 1946 : 16).

AÁ a~=A
B

e
d·

l

... olhando o esquema, vê-se que Bc e Cd, além de tio e sobrinha,
também são prin1os cruzados, dêste tipo, no qual sempre, no nosso
caso, o homem ten1 um tuty/sogro e a mulher uma jaiché/sogra (Philipson 1946: 18).
·

OS KAMAYURA E O ALTO XINGU

23

A monogamia é mais freqüente do que a poligamia:
"Although the family may be monogamous or
polygamous, monogamous f amilies are by f ar the most
common. Only two men were observed with more
than one wife, each having two wives" (Oberg 1953:

36) .
"Registramos .e ntre os Kam~yurá (1947) três casos de poliginia; dêstes, dois era.m casos de ho·m em
casado com duas irmãs. Tivemos indicação de um
outro caso passado havia tempo, de um homem casado
com três irmãs. Em 1950, observamos dois casos de
po1ig1na sororal. . . entre os Kamayurá. Um terceiro
caso nessa mesma tribo era poliginia simples" (Galvão
1953: 29).
A poligamia se manifesta sob a forma de poliginia simples e poliginia sororal. A primeira parece ser menos freqüente do que a segunda, o que pode ser depreendido do seguinte
dado:
"If a man's first wife is barren, dies, or is other
wise unsatisfactory, he marries her sister. If he also
takes a second wife he would tr.y to marry his wife's
sister. If for so·m e reasón a young woman is not able
to find a husband, her sister's h.u sband is obliged to
marr,y her. In every case an actual sister is sought
for a man wishes to have only one father-in-law. If a
ma11 marries his wife's sister he does not have to repeat
the bride service" ( Oberg 1953: 44) .
Todavia, os casamentos poliginicos são pouco numerosos
e constituem, na maioria das vêzes, exemp1os de po.Jiginia sororal (cf. Galvão 1953: 29-31).
No que diz respeito aos segundos-casamentos, ocorre a
prática do levirato:
''At the death the wife and children of a man pass
to the care of his brother" (Oberg 1953: 48).
"O Ievirato (casamento de um homem com a viúva
de seu irmão) é praticado, pelo menos, pelas tribos
Kamayurá e Trumai. Entre os primeiros. é tradicional'.
a regra de, falecido o irmão, o indivíduo casar-se com
a cunhada. Mesmo em vida dos cônjuges, cunhado.s •
tratam-se algumas vêzes por um têrmo especial yeyvét,
que define a relação de cônjuge potencial . . . " (Galvão
1953: 29/30).
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Oberg também registra a prática do sororato (cf. Oberg
1~53: 44/48) .
Em suma, a estabilidade da família poligínica e a prática
do sororato se fundamenta na solidariedade do grupo-de-irmãs
consangüíneas ( cf. Radcliffe-Brown 1950: 64). Sororato e levirato derivam-se da solidariedade do grupo de irmãos do mesmo
sexo. Em . contrap·a rtida, o casamento preferencial ou prescrito entre primos cruzados se baseia na solidariedade do grupo de irmãos de sexo diferente. Do mesmo modo, o casa:rµento avuncular, apesar de associar gerações diversas, baseia-se no mesmo tipo de solidariedade, pois, segundo Philipson
(1946: 16-18), o tio materno é ao mesmo tempo um primo-cruzado de Ego.
Concluindo, pode-se dizer que tôdas as formas de casamento intratribal (primeiros e segundos) evidenciam a importância da solidariedade do grupo-de-irmãos consangüíneos.
Verifica-se também a prática do casamento intertribal:
"O casamento intertribal foi comum, pelo menos na
geração passada. A maioria dos indivíduos apontados
como membros de outras tribos eram, na realidade,
descendentes de pai ou mãe Kamayurá com um membro de outra tribo, o que foi constatado pelas genealogias" (Carvalho, Lima e Galvão 1949: 36).
Contudo, faltam-nos elementos para esclarecer diversos
problemas relacionados a esta forma de casamento. A afirmação de von den Steinen de que se visava, por meio das incursões
contra tribos hostis, à o.b tenção de crianças de ambos os sexos
e de mulheres (cf. von den Steinen 1940), é demasiado geral.
Parece claro, porém, que os casamentos intertribais são
menos valorizados do que as alianças estritamente tribais:
"Genuine Cama.y urá, that is, marriages not involv..
ing capture or marriage outside the tribe, are solemnized during the Kwarup ceremony" (Oberg 1953: 66).
"Os homens de uma tribo desaprovam relações sexuais passageiras entre suas mulheres e indivíduos de
outra tribo. . . Os jovens, embora partilhem êsse ponto-de-vista, e reajam com manifestações de desagrado,
quando se trata de mulheres de sua tribo, aproveitam,
entretanto, qualquer oportunidade propícia a essas
uniões" (Galvão 1953: 32).
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Embora a última citação não se refira propriamente ao
casamento intertribal, mas às relações sexuais entre indivíduos
pertencentes à tribos diversas, achamos que ela vem corroborar a desvalorização dos casamentos inte·r tribais na medida
em que:
- a própria sedução da mulher significa uma proposta de
casamento (cf. Murphy and Quain 1955: 88);
- os agentes principais nestas relações extramaritais são
homens jovens que desfrutam de uma situação desvantajosa na obtenção de esposas dada a grande valorização dos
casamentos entre homens maduros e moças jovens.

'

Todavia, o casamento intertribal só em parte resulta da
carência crônica de mulheres casadoiras na própria tribo.
Apesar do fato de que esta carência possa ter-se intensificado
após os contactos com os civilizados em virtude da redução
demográfica das aldeias ( cf. Galvão 1953: 4), sempre existiram condições que impeliam aos casamentos intertribais, fato
observado desde as primeiras expedições, que registraram a
ocorrência de casamentos mistos:
"Por ocasião das nossas expedições havia ligações
matrimoniais entre. . . Kama:yurá e Auetõ, entre Kamayurá e Mehinaku ... " ( von den Steinen 1940: 426) .
b)

Implicações sociais das diversas formas de casamento:

A escolha do cônjuge e a consolidação do casamento de
um home·m ou de uma mulher Kamayurá recaem sôbre o
pai consangüíneo (eventualmente, sôbre o irmão mais velho
de Ego):
"O casamento é geralmente tratado pelos pais, enquanto a menina é p~quena" (Magalhães 1947: 87).
"Os progenitores, primeiro os pais, depois as mães,
discutem o assunto" (do casamento da mulher) ( von den
Steinen 1940: 427) .
•

"If the ,y oung couple are agreeable to one another

and if a child is born or on the way and the father
likes his son-in-law the marriage is considered a sucess.
But if these conditions are not present, the man himself or his father-in-law can terminate the marriage ...
Tamapu sent the wrestler (seu genro) a:way and gave
Tipuri (sua filha) to the wrestler's brother Canatu,
her present husband" (O berg 1953 : 46) .

,

•
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A consolidação de um casamento implica na geração, de
um filho, em boas relações entre os cônjuges e na prestação
do serviço de noiva pelo genro:
"For a year after marriage he (o genro) lives
with his father-in-law and is under 'his control. During this period he works in the field of his father-in-law, fishes for him, and carries out any tasks demanded of him" (Oberg 1953: 46).
Mas o casamento significa também a consolidação de um
sistema de trocas entre dois grupos: a família-de-orientação
da mulher e a família-de-orientação do marido:
"O pai da noiva recebe flechas e machados de pedra ... " (von den Steinen 1940: 427).
"Os pais do noivo dão ao pai da noiva nessa ocasião colares, panelas de barro, etc." (Magalhães 1947:
87).
Como já se apontou, a família nuclear depende, em suas
realizações econômicas, da cooperação dos outros membros
do grupo doméstico em que ~e encontra inserida. Desta forma, o casamento, na medida em que implica na troca de
bens materiais entre duas famílias nucleares {a do marido
e a da mulher) representa a consolidação, de um sistema-de-troca entre dois grupos domésticos, produtores dêstes bens.
Ora, êste sistema-de-trocas entre parentes afins parece,
apesar de não dispormos de suficiente material bibliográfico,
ser bastante complexo. A complexidade desta rêde de trocas
de certo modo explica a existência das formas de casamento
poligínico e de casamento secundário {levirato e sororato) ,
pois estas constituem alternativas institucionalizadas nos casos de fracasso do casamento entre um homem e uma mulher
concretos, representantes específicos de dois grupos domésticos. O fracasso de uma união específica entre êstes dois
representantes, acarretado pela morte e pela esterilidade (que
leva à morte social), não deve comprometer a continuidade do
intrincado sistema de troca grupal, de certa f arma irreversível
e indissolúvel.
Implicações residenciais das diversa8 fornws de casan11ento:
'
c)

Em têrmos de mobilidade espacial, o casamento intratribal implica na mudança t emporária do homem e definitiva
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da mulher para a casa do tio materno, no caso de casamento
entre primos cruzados:
"When referring to marriage the Camayurá use the
term APITAHóK which contains the word API, mother's brother, and HOK, house, and which appears to
mean no more than to-go-to-the-mother's-brother'shouse" (O berg 1953 : 66) .
Quando o cônjuge pertence a uma outra tribo, há uma
tendência centrípeta fazendo com que homens e mulheres
estrangeiros acabem por permanecer na ·aldeia Kamayurá. Isto
porque, para os Kamayurá, nada pode eclipsar o prestígio de
sua própria tribo, fato que se reflete na valorização dos casamentos "puros" e nas normas de residência observadas no
caso de casamentos intertribais:
"Genuine Camayurá marriages, that is, marriages
not involving capture or marriage outside the tribe, are
so.Jemnized during the kwarúp ceremon,y " (O berg 1953:
66).
"The relative status of the tribes and their marriage
customs are also important. Cam8.'yurá men and women insist · upon living with their own tribe if they
are married to Waurá- or Trumaí, for the Camayurá
are accepted as having a higher status" (Oberg 1953:
45).
A absorção de homens "estrangeiros" na aldeia Kamayurá parece ter-se intensificado após os primeiros contactos com
o civilizado. Em se tratando de tribos amigas, esta intensificação pode ser explicada em têrmos de redução demo.g ráfica, observada em tôda a área do Alto· Xingu, fenômeno que
acarretou a desintegração de diversas tribos, entre as quais
a dos Yaulapiti. Realmente, êstes foram obrigados a debandar, entre 1938 e 1945, fixando-se entre os Kamayurá, Trumai e Aueti, seus vizinhos mais próximos (cf. Mt1rphy and
Quain 1955: 14).
Um dos aspectos da solidariedade entre parentes agnáticos é a virilocalidade (ou patrilocalidade, como outros preferem designá-la). A inexistência de condições materiais e
humanas para a consecução dêste ideal de vida (como no
caso dos Yaulapiti) e a dispersão residencial acarretada pelo
casamento são encaradas co.m o uma condição, passageira em
relação à condição ideal de vida - aquela levada no seio do
próprio grupo tribal:

•

'

RENATE B H.IGITTE VIERTLER

"The couple (Canatu, da tribo· Yaulapiti, e Tipuri,
da tribo Kamayurá) now have a child and Canatu ...
sa,ys that when the l'walapiti reestablish their village
he will go and live with his own people" (Oberg 1953:

46) .
Assim, o prestígio de que goza a tribo Kama,yurá na área
,decorre, entre outras coisas, do fato de ela dispor de recursos
materiais e humanos para a concretização do ideal de casa.mento virilocal (cf. o item "A esp.e cialização econômica e ó
.sistema de trocas intertribais", em I.).
Portanto, o casamento im.plica, na maioria das vêzes,
.num rearranjo, temporário ou definitivo, em têrmos residenciais dos membros da tribo (casamentos tribais) e num acrés~imo de membros à casa do pai do cônjuge pela presença, po·r
·vêzes temporária, mas geralmente definitiva, de representantes
ide tribos vizinhas "amigas" (casamentos intertribais).
r

,3)

Adoção:

Esta constitui a terceira forma de recrutamento· dos membros de um grupo doméstico.
"Desde sempre os índios se dedicaram com grande paixão ao roubo de crianças de tribos estranhas,
para assim aumentarem o número de guerreiros e
mulheres do próprio grupo" (vo·n den Steinen 1940:
222).
Os Kamayurá obtinham êstes elementos através de ata1.(}ues às tribos vizinhas inimigas:
"É interessante observar que até 1949 os Kama,y urá tinham em sua aldeia dois Juruna. Êstes índios
haviam sido trazidos de uma aldeia Suiá atacada e saqueada pelos Kamaiurá ... Na aldeia Kamaiurá ocupavam posição de destaque dadas suas qualidades. pessoais de iniciativa e atividade; não eram considerados
prisioneiros. Com o avanço da E. R. X. retornaram
à aldeia juruna, . muito a contragosto dos Kam.a iurá ...
Deviam retornar à aldeia dêstes (dos Kamaiurá) para
a realização de uma "festa dos mortos", em que tinham
fanção· saliente ... " (Galvão 1952: 472/473).
"Nessa mesma aldeia Kamaiurá viviam 4 mulheres Suiá cujo status era idêntico ao de qualquer outro
membro nativo da tribo" (Carvalho, Lima e Galvão
1949.: 46) .

•
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"Até o presente, ocorrem escaramuças entre pequenos bandos pertencentes às tribos dos formadores
do Xingu e os de tribos marginais a êsses grupos,
como os Suiá, Chicão, Juruna, Xikarramãe e Kawahyb.
Vez por outra, porém, um inimigo é aprisionado e levado para uma das aldeias, onde passa a viver, aparentemente, em pé de igualdade com os membros nativos. Casa-se, possui roça e participa de tôdas as
atividades da aldeia, inclusive das cerimônias. Um
dos pajés da aldeia Kamaiurá era Juruna. Algumas
vêzes, o indivíduo é r esgatado de outra aldeia onde
estava cativo. Em um ataque à aldeia Suiá, trouxeram os Kamaiurá, além de cativos Suiá, dois Juruna
que aí viviam cativos desde a infância. Apesar da
liberdade que desfrutavam, parece existir uma norma
cultural partilhada por tôdas as tribos, pela qual o
cativo, não pode abandonar a aldeia para onde foi levado" (Galvão 1955: 37-64).
III -

A CHEF1A DO GRUPO DOMÉSTICO:

Ao discutirmos alguns aspectos da chefia doméstica entre
os índios Kamayurá, subentendemos estar discutindo, ao mesmo tempo, alguns aspectos básicos ligados à chefia trib,al, já
que: (a) ·tanto o chefe tribal quanto os chefes das casas
são denominados "Morerekwát" (cf. Galvão 1953: 19) ou "Morerekuát" ( cf. Oberg 1953: 52) ; (b) a atuação do chefe tribal
não pode ser entendida fora do contexto da roda-dos-fumantes, na qual interagem o chefe tribal e os chefes das diversas casas da aldeia ( cf. Galvão 1953 : 21).
1)

Parentesco e sucessão na chefia:

O material relativo ao problema da chefia tribal mostra
que, no caso· de ocorrer a morte do chefe há:
" .. . a possibilidade de transmissão dos STATUS
de irmão para irmão e de pai para filho, evidenciando
uma t endência patrilinear. A transferência de pai
para filho parece sómente possível quando o filho já
é adulto e dispõe do prestígio necessário para se impor. Convém notar, por o·u tro lado, que nem semp,r e
se trata de irmão· co·n sangüíneo, mas de "irmão" segundo a terminologia peculiar aos sistemas de parentesco de tôda a área, isto é, irmão por extensão (fi-

..
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lhos dos irmãos do pai ou das irmãs da mãe de ego) "
(Galvão 1953: 26-27).
Maior número de infarmações existe quanto ao aspecto
patrilateral da sucessão na chefia tribal. Assim, segundo
Oberg :
" ... There appears to be no doubt that the chief
and bis male relatives belong to a group that holds
rights to chieftainship" (Oberg 1953: 50).
As regras de sucessão parecem evidenciar uma tendência
patrilateral, t endência essa que é confirmada por Galvão:
" .. . Todos êsses casos . . . acentuam a possibilidade de transmissão dos STATUS de irmão para irmão
e de pai para filho ... " (Galvão, loc. cit.).
Todavia, trata-se apenas de uma possibilidade, porquanto:
" . . . a transferência de pai para filho parece somente possível quando o filho já é adulto · e dispõe de
prestígio necessário tpara se impor" (Galvão, loc. cit.;
o grifo é meu) .
" . .. O atual capitão insiste em que seu filho mais
velho será o chefe. Em 1947 essa possibilidade era
apenas discutida; o jovem em questão não demonstrava nenhuma habilidade especial. Em 1950, entretanto, era êle um dos campeões de húka-huka, luta corporal, e desfrutava de bom prestígio, o que lhe assegurava a futura posição" (Galvão 1953: 26) .
Portanto, a at ribuição do status de chefe a um Kamayurá
em função da descendência só é possível quando êste reunir
certas qualidades pessoais e se caracterizar por um comportamento exemplar:
" ... Evidencia-se, nesse caso, a transferência do
status de irmão para irmão e de p·a i para filho, ao
mesmo tempo que a influência de qualidades pessoais
que levaram o primeiro a substituir o chefe morto, e
que são requeridas de seu filho para que possa ocupar
futuramente a posição" (Galvão 1953: 26).
" . . . The rule of birth and correct behavior is
followed when the question of succession arises" (Oberg
1953: 51).
Como se pode depreender dos dados relativos a sucessão
na chefia, o grupo doméstico ou a tribo propor cionam uma

•
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·ú nica posição de chefe. A morte de um chefe provoca, portanto, um abalo da base dêste poder altamente personalizado,
já que a continuidade de um grande grupo doméstico depende
altamente da habilidade individual de seu líder:
"O prestígio e a autoridade de um capitão se baseiam no contrôle efetivo de seu grupo de parentesco
imediato e em suas qualidades pessoais de liderança
e habilidade política" (Galvão 1953: 20).
Tomemos um caso de sucessão pelo filho. Êste, além
de desfrutar de prestígio por suas realizações pessoais, deve
ser o primogênito do chefe falecido:
" ... O atual capitão insiste em que seu filho mais
velho será o chefe ... " (Galvão 1953: 26) .
Por quê?
Todos os filhos., mesmo casados, devem obediência absoluta ao pai, quer êle seja ·chefe ou não:
" ... The father has unquestionable authority over
the entire family. . .. After puberty, the father continues to exercise great authority over his sons. They
cannot marr.y or leave the village without his consent
and must return home after a given length of time.
Young men fear the anger of their father and t~y not
to break the rules of proper ·c onduct" ( Oberg 1953: 48).
" ... Even after the husband has gained complete
rights over his wife, he is still under the control of
his father so lo·n g as the father lives. It is only
after the f ather dies that the husband is the complete master of himself, his wife, and his children ... "
(Oberg 1953: 47).
Por outro, lado, do grupo de filhos, º' casado representa
:aquêle que, por sua autonomia no exercício dos poderes de
procriação, mais se assemelha ao pai. Esta autonomia relativa no exercício da capacidade de procriação é simbolizada
pelo filho-do-filho. Portanto, o fato de o filho assumir o status de pai ou procriador, faz com que êle se diferencie dos
irmãos solteiros. Ao que parece, há um paralelismo entre a
maturidade sexual e a aquisição da autonomia individual:
"It seems that so long as a boy does not have
sexual intercourse he can be put back intó seclusion
for any mesdemeanor or any act which his f ather
considers a sign of immaturity" ( Oberg 1953: 65) .
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Há grande interferência dos p·ais nos casamentos dos filhos; todavia, a cultura não elaborou êste tema:
" ... Para contrair matrimônio não há /estas de
casamento. Os progenitores, primeiro os pais, depois
as mães, discutem o assunto, o pai da noiva recebe
flechas e machados-de-pedra ... " ( von den Steinen
1940: 427; o grifo é meu).
" ... Long before the children are mature the pa-·
rents have arranged the marriages and the yo·u ng
people know who their future spouses are" (Oberg 1953:
66).
" ... When she (Tipuri, filha de Tamapu) reached
puberty she was married to the champ-ion lwalapeti
wrestler, but because the husband was not able to keep
her from consorting with other men Tamapu sent the
wrestler away and gave Tipuri to the wrestler's b1rother,.
Canatu, her · present husband ... " (Oberg 1953: 46).
1

A atividade sexual é o ponto-de-partida necessário para
a obtenção gradativa da autonomia social na medida em que
o resultado concreto da capacidade de procriação. de um homem representada por seu filho expressa sua maturidade fisiológica e social, implicando na emergência de um nôvo grupo social: uma nova família-de-procriação, distinta das duas"
famílias-de-orientação de cada um dos cônjuges. Assim, <>
filho casado passa a dispor do apoio institucionalizado de um
grupo que se constituiu pelo próprio casamento e a partir
do momento em que tenha conseguido satisfazer as exigências de prestação de serviços ao sogro e gerado um filho:
" ... a marriage is not fully consummated unti1
a child is born to a young couple" (Oberg 1953: 61) ..
Portanto, um homem estará "realmente" casado ao cumprir duas exigências: adquirir pleno direito sôbre a capaci-.
dade de reprodução de sua mulher ('pela prestação do serviço
de noiva) e expressar a prerrogativa de marido, gerando um
filho.
Todavia, esta autonomia adquirida pelo filho casado é
bastante relativa; só se expressa na sua plenitude após. a morte
do pai, quando poderá escolher a sua residência e passar a.
ter absoluto contrôle sôbre a sua família-de-prociação. Dessas possibilidades está excluído o homem solteiro.
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" . . . A man may take bis wife and children into
another house or evento a neighboring tribe ... Each
family hang its hammocks together" ( Oberg 1953: 46).
A possibilidade de deslocamento espacial da família nuclear ·p·r ende-se ao seu significado como a menor unidade
componente de um grupo doméstico, parcela fundamental que
é na realização de atividades de produção dêsse grupo como
totalidade:
" ... Although the f amily is al·wa,ys a part of a
house group and carries on the basic economic activities in cooperation with the other members of the
household ... " (Oberg 1953: 46).
Todavia, a família nuclear parece funcionar autônomamente não só na realização de certos rituais, como a couvade
(cf. Oberg 1953: 61 e von den Steinen 1940: 430), como também na expressão de determinados padrões de consumo do
alimento:
" ... ln preparing to make man,yú, a woman takes
a number of dried balls of tiburati ... " (Oberg 1953:
38).
" ... If the people are very l1ungry a large fish
will be thrown on red hot co·als and even before it is
done a woman will begin pulling pieces fro·m the tail,
putting them on pieces of menyú, and handig them
to their children" (Oberg 1953: 39).
Em suma, o casamento abre ao indivíduo novas possibilidades de vida e lhe garante o direito de mobilidade espacial.
ÊSte último significa menos a capacidade de instalação num
espaço ecológico-social independente, do que a de optar por
um dos espaços disponíveis, já ocupados, anexando-se como
parcela de um todo (Cf. "implicações residenciais das diversas formas de casamento·" .) .
De modo geral, é o primogênito. quem primeiro se casa,
já que, havendo uma associação entre idade e prestígio social,
êle desfruta de maior p·r estígio aos olhos de um sogro· eventual. Esta associação se manifesta no ideal de moças (ou
meninas) se casarem com homens amadurecidos ou mesmo
maduros:

•
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" ... Os informantes consideram desejável o casamento de um homem adulto com uma menina ainda
impúbere" (Galvão 1953: 29-30).
Expressa-se, também, nas regras de sucessão na chefia
pois, morrendo um chefe, o sucessor será o seu filho primogênito, em detrimento dos outros filhos, que se encontram,
por assim dizer, marginalizados em relação à organização da
chefia, doméstica ou tribal.
Esta marginalização decorre de uma atribuição diferencial de prestígio em têrmos da ordem do nascimento dos filhos de um homem, fato que se reflete na própria terminologia de parentesco: ierike.y t == irmão mais velho; ieri wyt ==
irmão mais nôvo (cf. Galvão 1953).
A marginalização dos irmãos mais novos em relação à
organização política, doméstica e tribal, é intensificada pela

vitaliciedade dos cargos de chefia. Do mesmo modo que um
filho primogênito depende da morte do pai para se tornar
um Kama,yurá de real prestígio (i. é, um chefe), o irmão mais
nôvo depende da morte do irmão mais velho, sucessor inconteste do pai na chefia.
E provável que se confirmem para os Kamayurá os seguintes dados de Oberg, relativos aos Bakairi:

" ... Younger brothers were not permitted to joke
or play rough \.vith their eldest brother" (Oberg 1953:
73) .
" ... Marriages were arranged b,y parents or by
older brothers or sisters" (Oberg 1953 : 74).
De qualquer forma, parece que podemos afirmar que o
grupo-de-irmãos, filhos de um chefe, se diferencia internamente: de um lado, temos o primogênito, que, pelas regras
de sucessão, pode vir a ser um "pai" para seus próprios
irmãos, de outro, os irmãos mais novos, que podem vir a ser
"filhos" do irmão mais velho.
Em têrmos da associação prestígio-idade, é de supor que,
no caso de sucessão pelo irmão, a chefia passe para o mais
velho dos irmãos do morto:
" . . . When the house chief dies, his son or ,y ounger
brother takes over and the house is named after him"
(Oberg 1953: 45) .
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Em têrmos das possibilidades de sucessão na chefia, tanto por parte do filho quanto por parte do irmão, o sobrinho
(filho classificatório) de certo modo se identifica ao tio (pai
classificatório).
Portanto, em têrmos da sucessão de um líder ocorrem
clivagens <5 ) dentro do grupo doméstico, clivagens estas acarretadas pela oposição potencial: (1) entre membros de uma
mesma geração: º ' filho primogênito x outros filhos do morto; (2) entre membros de gerações diferentes: filho do morto
x irmão do morto.
Sugerimos que a sucessão de um chefe represente uma
ocasião virtual de conflito entre certos parentes masculinos
próximos, seus filhos e seus irmãos consangüíneos. Não havendo obrigatoriedade de co-residência entre irmãos após a
morte do pai, nem entre tio paterno e filho do irmão, mas
apenas entre um indivíduo e seus descendentes diretos, a
morte do chefe pode motivar o abandono da casa por parte
de alguns de seus membros, ou seja, uma dispersão residencial do grupo-de-irmãos, descendentes diretos do falecido.
Dada a carência de material, não pudemos chegar a uma
análise satisfatória dêste processo de flutuação dos membros
entre os diversos grupos domésticos. Galvão tenta explicá-lo
em têrmos de fatôres de ajustamento inter-~ndividual:
"Dada a extensão dos têrmos de parentesco, e o
reconhecimento,, de fato, da parentela, muitas vêzes em
linha colateral afastada, o indivíduo, utilizando-se do
mecanismo do sistema, pode transferir-se de um grupo
para outro e conseguir um ajustamento razoável. As
famílias extensas (grupos domésticos) têm sua compo~ição relativamente frouxa, havendo, como já foi
apontado, certa flutuação de membros componentes"
(Galvão 1953: 38).
Não há dúvida de que as formas de ajustamento inter-individuais tenham importância neste processo. Todavia, elas constituem apenas sintoma da cisão inerente ao próprio grupo doméstico, cisão essa que deve ter um sentido e uma origem
supra-individuais, conforme se pode deduzir do caráter recorrente e não acidental destas flutuações.
(5) Clivagem, segundo Goody (1958: 60), é o processo pelo qual
um grupo social multifuncional se subdivide internamente sem, contudo,
perder a sua unidade.

•
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Oberg, por sua vez, limita-se a apontar a existência dêste
processo de flutuação de membros do grupo doméstico (para
êle "house group"; cf. Oberg 1953: 45) sem explicá-lo:
"He (o chefe da casa) is master of his own family
only. While others have to ask his permission to Iive
in the house, he has no power to prevent families
from leaving the house temporarily or permanently"
(Oberg 1953: 46).
Sugerimos, pois, que êste p·rocesso de flutuação de membros dos diversos grupos domésticos deva ser encarado como
uma conseqüência do processo cíclico de dispersão residencial
acarretado· pelo crescimento e decadência da família-de-procriação dos diversos chefes.
2)

O sistema de "status)) e as fontes de 'p restígio social

De modo geral, o sistema de aquisição de status entre os
Kamayurá evidencia uma valorização . positiva das relações
de um homem com o mundo "de fora" :
"When asked about the outstanding men in the
tribe, the Cama;yurá would point to men who had
been great wrestlers in their ,yo uth, who had distinguished themselves in raids, and now had become
great shamans and ritual performers" (Oberg 1953: 67).
1

Nota-se que o momento decisivo para a consolidação do
status é aquêle que congrega a tribo Kamayurá e uma ou
mais tribos vizinhas. Assim, as festas religiosas mais importantes (javari, kwarup) e a maioria dos ritos-de-passagem não
podem prescindir da presença de representantes do mundo "de
fora" alto-xinguano. É principalmente durante estas festas
que são realizadas as grandes lutas esportivas e que os diversos chefes cerimoniais desempenham suas atividades rituais;
é por ocasião dos grandes rituais de cura intertribais que se
consolida o prestígio de um grande p~yé; é por ocasião. .d as
incursões contra tribos inimigas que o jovem pode chegar a
uma posição de destaque e obter uma espôsa que lhe possibilite alcançar o status de "·p ai" pela geração de um filho. No
que se segue, não nos preocuparemos em. validar uma subdivisão interna abstrata do sistema de status, mas sim em

,
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entender as diversas manifestações concretas dêsse sistema
uma vez que estas decorrem do entrejôgo particular dos dois
pólos-de-referência: o de aquisição e o de atribuição.
a)

O lutador

No momento das grandes lutas intertribais, o jovem Kama,yurá não. age apenas em função de suas atri.buições categóricas de "jovem", "iniciado", mas em função de qualidades
de lutador, altamente individualizadas.
O desenvolvimento de uma estratégia corporal depende,
inicialmente, da base de ensinamentos que o iniciando recebe
do pai ( consangüíneo ou classificatório) por ocasião da reclusão pubertária:
" . .. O período de reclusão ... dos rapazes se caracteriza por um período de aprendizagem: os pais
lhes ensinam . . . a técnica do desporto preferido - a
luta corporal" (Galvão 1953: 31).
Todavia, o sucesso do lutador depende de seu empenho.
individual por ocasião dos treinos que precedem as grandes
lutas e de suas qualidades. pesso·a is (senso de oportunidade,
vigor físico, etc.).
A afirmação do lutador se faz em têrmos do máximo de
sua agilidade e f ôrça corporal nas lutas intertribais, que
constituem formas positivamente sancionadas de violência física. Estas possibilitam ao jovem lutador a ruptura cerimonial do quadro rígido de suas atribuições tribais decorrentes
da idade, do parentesco etc., ruptura que, em situações não-rituais, configuraria o seu desprestígio. Essas formas de violência representam, portànto, um meio institucionalizado de
suspensão de certas determinações da tradição tribal, através
do qual o jovem Kama,yurá obtém uma consagração ritual
momentânea como representante único de sua tribo.
O jovem Kama,yurá afirma as suas qualidades individuais,
que constituem um meio para a sua integração, dentro do
próprio quadro de tradições tribais: de suas vitórias lhe advém
a possibilidade de casamento e, através dêste, a de alcançar
maior maturidade social pela geração de um filho, já que o
status de "pai" envelhece o jovem, integrando-o na camada
dos "adultos". ~ste amadurecimento social abre novas perspectivas para a sua elevação na escala de prestígio.
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Como se viu, a instituição da chefia (doméstica ou tribal) não pode absorver mais do que um indivíduo. No caso
da sucessão pelo filho, é atribuída ao primogênito do chefe
morto. Os filhos mais novos permanecem marginais a esta
organização durante tôda a vida do irmão mais velho. Com·
isto, estão pràticamente saturadas as possibilid~des reais de
obtenção de prestígio em têrmos da ocupação do status de
chefe.
Por esta razão, o grupo de irmãos mais novos tem que
depender de novas fontes de prestígio, que não sejam as posições de chefia. Dentre estas novas fontes de aquisição de
prestígio, temos duas que decorrem das relações intertribais
de caráter lúdico: o huka-huka e o javari. Estas duas formas de luta não são idênticas, pois enquanto no javari se
exibe um grupo corporado de certos jovens da tribo, no huka-huka a luta é altamente individualizada:
.

"Húka-huka, como chamam os Kamayurá a luta
corporal, é um esporte largamente difundido no alto
Xingu. Sempre que um índio jovem visita uma aldeia
estranha, é convidado a lutar. Na aldeia Kamaiurá
os jo·v ens treinavam quase tôdas as tardes, preparando-se para a luta com grande apuro de pinturas corporais.
As lutas são muito comentadas, e discutidas as possibilidades de oada lutador, via de regra jovem entre 18
e 25 anos . . . Outro jôgo é o que os. Kamaiurá chamam
de Iawar í, em que é usada a palhet a para disparar
flechas com pontas de pedra romba. . . Quando chegamos à aldeia Kamaiurá, um grupo, de jovens estava
sendo t reinado para disputar o ia:warí com os Waurá
ou os Auety . . . " (Car valho, Lima e Galvão 1949: 44)
(grifos meus) .
A legitimação desta forma de prestígio se faz pela própria concepção do"homem ideal" :
"When asked about the outstanding men in the
t ribe, the Camayurá would point to men who had l>een
great wrestlers in their youth, who had distinguished
themselves in raids, and now had become great shamans and ritual performers" (Oberg 1953: 67) (grifo
meu).
O prestígio adquirido nestas lutas esportivas pode vir a
t er pêso por ocasião da sucessão na chefia. A escolha do
sucessor pelo conselho dos chefes se baseia na associação en-
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tre fôrça física e fôrça moral (= maturid~de social), pois o
sucesso na luta evidencia a observância adequada, por parte
do lutador, de certas prescrições e abstenções vinculadas prin-·
cip·a lmente ao sexo e à alimentação:
'ln gaining renown through feats of strength and
skill a man is careful to observe the rules of continence, dietary regulations, a11d to include himself to
pain by scarification, all of which are believed to
increase his strength" ( Oberg 1953: 67).
6

b)

o

pajé

Do ponto-de-vista das relações com o sobrenatural, o jo-

vem pode romper, até certo ponto, com suas atribuições de
idade e de parentesco pela visão do mama'e de um pajé, passando a desfrutar de altíssimo prestígio em detrimento de
indivíduos mais velhos que não tiveram esta experiência.
•'Some young men are said to have seen the mama'e
without being ill or before they have smoked. This
experience usual~y takes . place during burial, and the
·y oung man sees and hears the spiri ts around the
corpse of the dead. Such a man is high~y respected
and usually becomes an outstanding shaman" ( Oberg
1953: 67).
Êstes casos, porém, constituem exceção. Na maioria das
vêzes, o momento propício para a iniciação xamanística corresponde a um momento de grave enfermidade do indivíduo:
"Every man as he grows older is expected to
become a Payé, shaman. Although evecy young man
learns about the existence of the spirit world during
pubert,y seclusion, he is not expected to have an
experience in which he gets into contact with the mama'e until he becomes seriously ill" (Oberg 1953: 67).
Quanto mais velho o indivíduo, maiores as probabilidades.
de vir a ser atingido por doenças e, portanto, mais evidentes
os sinais de sua maturidade rittial.
Contudo, só os "grandes pajés" conseguem curar a doença (tanto dos membros de sua tribo quanto dos de outras
t ribos):

/
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"A famous shaman is a man 'Who gets into contact
with many spirits, is able to call them at will by smoking and can cure others 'With the help of spirits ...
Great shamans are the protectors of the tribe and
are accorded great respect" (Oberg 1953: 67).
"One da,y Jurúna desçribed his sickness ... : ... and
I sent for Kantú, the Iwalapetí shaman ... " (Oberg
1953: 61).
"(Entre os Yaulapiti) mais tarde, à noite, veio um
homem chamado Mori tona. . . Disse orgulhosamente
o nome e afirmou ser um grande pagé, declarando que
"yátoma Moritona Mehináku, Moritona Kamayurá, Mortina Auetõ, Moritona Trumai" - em tôda as tribos
Moritona era benvindo como médico e onde quer houvesse alguém doente, êle o curava, so,p rando o sofrimento para longe" (von den Steinen 1940·: 145).
Ora, tanto a iniciação do pajé quanto as suas atividades
dependem do rítmo de incidência da doença humana. Esta,
está associada à atuação de outras tribos (ver o capítulo relativo à feitiçaria). Portanto, a doença, de origem essencialmente extra-tribal, constitui um pré-requisito para a iniciação ritual de um Kama;yurá e para o pleno desenvolvimento
de atividades masculinas altamente valoTizadas.
Neste sentido, as influências maléficas desencadeadas por
representantes do mundo "de fora" sôbre a tribo Kamayurá
representam momentos decisivos para o funcionamento do sistema de aquisição de statu·s baseado nas atividades ligadas ao
sobrenatural.
A doença, como sinal natural para a iniciação xamanística, incidindo diferencialmente' sôbre os diversos membros masculinos "adultos" (que já tenham passa,d o pela reclusão p1u bertária) da tribo, pode implicar na iniciação de homens que
pertençam a camadas ·d e idade diversas.
Apesar de a doença depender da ação aleatória de f ôrças
sobrenaturais, a visão de um mamq!e pode ser considerada
como o efeito do exercício intencional de certas técnicas rituais. Poder-se-ia sugerir que os indivíduos "aspirem" a ter
estas visões em certos momentos culturalmente especificados,
ou seja, os momentos cerimoniais acarretados pela' morte de
um pajé:

•
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" . . . a young man, during the burial of a shaman,
some times sees the dead shaman's mama'e and hears
i ts song. This mama'e then becomes his guardian
and assistant. Such men are highly regarded by the
Camayurá" ( Oberg 1953: 60).
"Cada qual se pode fazer médico-feiticeiro, só que
é muito difícil. 'É preciso aprender muito'. Durante quatro. meses deve-se beber unicamente caldo
de atnido, abster-se de sal e deixar de comer carne,
peixe e frutas; não é também permitido entregar-se
ao sono, mas necessário bater continuamente sôbre a
cabeça com os punhos fechados, de modo que os
olhos inchados doam muito de manhã, arranhar os
braços e o peito até que corra sangue, etc . .. . " ( von
den Steinen 1940: 440-441).
Malgrado a deficiência de material bibliográfico relativo
aos mecanismos de atribuição e aquisição de status de pajé,
sugerimos, como hipótese, que os herdeiros patrilaterais de
grandes pajés possam ou não coincidir com a elite de curador es (pajés) existentes em determinado momento. Os pajés
possuem qualidades em partes atribuídas e em parte adquiridas pelo treino. Esta coexistência de atribuição-aquisição
pode ser depreendida de uma análise do pró·p rio conteúdo dos
rituais de iniciação xamanística:
"During his f irst i llness his father or other older

m en who has already had experiences initiated
him. They smoke together and when t he father
has drawn out t he object which ca used t h e illness,
he can determine by this object just which mama'e
will became the younger man's prot ecting spirit.
The smoking ceremony may have to be repeated
m any times bef ore the young man succeeds in
seeing and hearing his mama'e. On ce h e has had
this experien ce and can chant the song, he is
consider ed a shaman and thereaf ter can smoke in
public" ( Oberg 1953 : 67).

e)

aquisição
(involuntária )
atribuição
(voluntá ria )
aquisição
(voluntária)
a tribuiçã o .
(involuntária )

O prestígio decorrente dos contactos individuais com
o mundo " de fora))

Na verdade, . esta forma de aquisição de p·r estígio elucida
o fato de que, quanto mais ampla a rêde de relações sociais

!
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de um Kamayurá com o mundo "de fora", maior o seu prestígio, e que êste depende, em parte, dos grupos estranhos envolvidos:
"Dos três capitães, era o único que conhecia as aldeias do Culisevu, Culuene e Batovi e que participara
de um ataque à aldeia Suiá. ~stes f atôres. positivos
muito contribuíam para seu prestígio, público" (Galvão
1953: 24).
"Além dêstes capitães, existiam dois outros líderes
de família cujo prestígio os equiparava, de certo modo,
aos capitães. Um dêles, embora chamado de irmão
pelos dois outros, era por êles apontado como 'falso'
capitão. Justificavam-se, observando a ausência de
verdadeiros capitães em sua genealogia. Obtivera o
título por ocasião de uma visita que fizera ao· pôsto
do S.P.I . , no Batovi" (Galvão 1953: 24, nota 44).
(Tem-se também o exemplo de Tacumã, atual chefe da tribo
Kama,yurá, que chegou a viajar para Cuiabá, em companhia
dos Irmãos Villas Boas, segundo informaÇões pessoais de
Amadeu Duarte Lanna.)
d)

O status de "chefe)) : síntese do prestígio e das quali-

dades hurnann,s

O prestígio social de um homem Kamayurá sintetiza o
bom desempenho de atividades relacionadas com diversas esferas de vida. O papel relacionado a cada um dos status sociais acima apontados representa uma forma de luta e de
afirmação.
Enquanto as lutas esportivas· intertribais representam
formas de afirmação individual e tribal baseadas na fôrça
física, os rituais de cura intertribais representam formas de
afirmação individual e tribal baseadas na fôrça sobrenatural,
na luta que se trava entre os rnama'e dos pajés.
As atividades econômicas desempenhadas predominantemente pelos membros de um grupo doméstico e orientadas
por seu respectivo chefe, também representam uma forma de
luta que é, ao mesmo tempo, física (na medida em que a
produção econômica de um grupo doméstico requer o funcionamento efetivo de uma mão-de-obra em determinado· ambiente) e sobrenatural (na medida em que esta produção
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económica só é possível em um contexto de fórças sobrenaturais favorável). Portanto, a produção econômica implica
não só em destreza física como em iniciação nas questões
sobrenaturais. (s)
Idealmente, os chefes das casas e o chefe da aldeia, na
medida em que são os líderes nas atividades económicas desempenhadas pelos diversos grupos domésticos e pela tribo,
respectivamente, simbolizam as qualidades sociais masculinas
mais importantes: grande capacidade de trabalho, ( Cf. Junqueira de B. Lima 1967: 63), ascendência pura (Cf. Oberg
1953: 50 e Galvão 1953: 26-37), desempenho destacado de atividades socialmente valorizadas como as de grande lutador
em sua juventude e de grande pajé ou líder cerimonial (Cf.
Oberg 1953: 67) , habilidade política e poder de persuasão
( Cf. Oberg 1953: 51 e Galvão 1953: 34), e generosidade ( Cf.
,O berg 1953: 59 e von den Steinen 1940: 426).
Estas qualidades são, em parte, atribuídas e, em parte,
adquiridas:
"Among the Camayurá they alwa.y s refer to Maricá
as an important man. They usually mention Juruna
who was captured as a boy from the Juruna tribe.
This appears to indicate that personal p·r estige is important, this prestige arising not from a possession of
great ·wealth but from ability to be a good provider
and good organizer of economic and ceremonial activities" (Oberg 1953: 46).
Portanto, para seu grupo, o chefe sintetiza se não a totalidade das qualidades humanas, pelo menos grande parte delas.
Esta "humanidade" do chefe encerra, porém, qt1alidades o·postas: capacidade de contrôle do mundo físico e sobrenatural
bastante rígida, ao lado de uma grande generosidade e flexibilidade no contrôle do próprio grupo doméstico e tribal, e
mesmo de representantes de outras tribos.
O chefe depende da coesão· de seu grupo de subordinados
para realizar suas principais atividades económicas, já que a
própria tecnologia ligada às atividades de subsistência torna
imprescindível a colaboração de todos os homens:
(6) A produção econômica, na medida em que depende de relações rituais com um mundo sobrenatural, reflete formas de violência
<a derrubada, a queimada, a pesca, a caça, a coleta) do homem con tra
o mundo da natureza.

•
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"The chief himself \-vorks with the other man and
there are no tasks from which heis exempted" (Oberg
1953: 40).
Outrossim, nas atividades rituais o chefe depende da solidariedade de seus subordinados a fim de que as suas ligações
com o sobrenatural adquiram caráter benéfico (vide capítulo
sôbre, a feitiçaria).
O grupo que apóia º' chefe identifica-se com êle. Chefe
e subordinados constituem, em certas ocasiões, partes de um
mesmo todo. Daí podermos afirmar que, sob· certo aspecto,
o grupo de subordinados constitui um instrumento de luta pessoal do chefe. Esta não se trava apenas, como no caso das
lutas esportivas e rituais, em determinados momentos de vida
cerimonial da tribo, mas impregna a totalidade da vida tribal,
profundamente ritmada pelas condições ecológicas e socais concretas, dando sentido a certas atividades desempenhadas fora
e dentro do contexto cerimo,n ial.
A chefia se resume na disponibilidade de um instrumento
de afirmação muito precioso: um grupo de sêres humanos. A
solidariedade do grupo doméstico, podendo desdobrar-se em
diversas esferas de atividade, em diversos lugares e ocasiões
é, por isso mesmo, um instrumento de luta altamente flexível
para cada chefe, representando a única base para a obtenção
de um apoio sólido, e estável.
Dêste modo, a luta entre os diversos "capitães" representa uma forma de afirmação muito mais profunda do que
as outras manifestações de luta pelo prestígio social, dada a
própria complexidade dos instrumentos envolvidos. O grupo,
sintetizando potencialidades materiais, sociais e sobrenaturais,
transforma o seu chefe num lutador diferente do contendor
das lutas esportivas (o jovem) e das lutas sobrenaturais (o
pajé) já que êstes lutam apenas em uma única "frente" enquanto o chefe luta concomitantemente em ambas as frentes:
a visível (física) e a invisível (sobrenatural).
Assim, podemos afirmar que o anelo de um chefe Kamayurá é a continuidade de coesão social do seu grupo de subordinados. Daí a necessidade que tem de desenvolver um
complexo e refinado sistema de técnicas de persuação dêstes
subordinados, fato que se evidencia, por exemplo, nos discursos dos líderes da aldeia (cf. Galvão 1953: 22) e naquilo que
Galvão e Oberg denominam de "habilidade política".
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A escolha de determinado indivíduo para o status de
chefe da tribo depende de condições concretas da história
tribal, decorrentes do entrejôgo de necessidades específicas
de adaptação ecológica, de ajustamento com o mundo "de
fora" (intertribal e interétnico) e de integração entre os diversos subgrupos que constituem a tribo. Infelizmente, não·
dispomos de material para analisar as formas reais de sucessão na chefia e o contexto das condições de vida tribal em ·
cada um dêstes momentos.
IV 1)

ATIVIDADES DO GRUPO OOMESTICO

A Produçã,o

O grupo doméstico representa um contingente humano
que coopera na realização de atividades ligadas à produção
para a subsistência, tais como a derrubada da mata e o plantio das roças <1 >, a pesca cotidiana, etc.:
"The l1ouse group is a unit of close cooperation.
The ocupants cultivate a common manioc field and
share its products. The younger man go fishing p,r actically every day, sharing the use of the canoes which
generally belong to the older men of the house . . . When
the field of a certain house gro·u p is cleared or planted,
ali the male members of that house group are obliged
to be present. . . A young Cama,yurá, Takuni, . ...
explained one morning that he had to leave next day
for the village, for his house group was going to work
their field" (Oberg 1953: 45).
''A derrubada de roças exige, dentro da família
extensa, um mínimo de trabalho cooperativo, e essa
exigência de cooperação constitui o principal fator pa(7) Cada grupo doméstico ocupa determinado nicho ecológico (seu
território
sua roça , de mandioca - cf. von den Stein en 1940: 425;
Oberg 1953: 41) com certas propriedades de fertilidade, localização, etc.
explorado por determinada fôrça . de trabalho humano (o potencial de·
trabalho de um grupo doméstico concreto está relacionado com a proporção de h omen s e mulheres que 0 integram, jâ que ocorre uma
divisão sexual de trabalho bastante rígida); e dispondo de um conjunto de técnicas culturalmente aprovadas e socialmente aceitas para
o tratamento adequado· das fôrças da natureza, visando à obtenção dos
recursos básicos de subsistência. Desta forma, no cultivo da terra cada.
grupo doméstico enfrenta condições e problemas específicos.

==
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ra a coesão do grande grupo familiar. Essa coesão
não é, porém, expressa em têrmos econômicos mas em
função das regras do sistema de parentesco . . . estabelece normas de solidariedade e de cooperação entre
indivíduos que se chamam por têrmos denotativos de
parentesco próximo" (Galvão, 1953: 35) .
A cooperação neste nível pode ser estendida a membros
de outros grupos domésticos através do apoio de seus respectivos chefes, sendo,, porém, bastante inconsistent e :

"Outras ocasiões em que se manifesta a necessidade
de cooperação entre os diversos grupos e a organização
de tarefa conjunta por um entendimento entre os líderes são . . . a derrubada de roças e a construção de
casas. Nos dois últimos casos, porém, o trabalho é
realizado pela f amilia extensa, a cooperação dos demais, sujeita a preferências e compromissos individuais.
Participam voluntàriamente apenas aquêles indivíduos
que a êle se sentem inclinados" (Galvão 1953: 35).
Essa solidariedade parece decorrer principalmente da existência de laços de parentesco próximo entre os membros de
dois ou mais grupos domésticos. Mesmo não dispondo de
material bibliográfico, sugerimos, a título de hipótese, que
esta cooperação entre membros de grupos do-m ésticos diversos·
se deva a: (1) a distribuição dos membros de um mesmo
grupo de parentes agnáticos por diversas casas (ou aldeia, no
caso da ocorrência de cooperação intertribal; cf. Baer e Fuerst
1963: 31; Oberg 1953: 45); (2) o sistema de casamento (tribal e intertribal), que estabelece certas obrigações de solidariedade econômica entre parentes afins.
Maior consistência nas formas de cooperação entre diversos grupos domésticos ocorre quando se trata da pesca
com timbó:
"Fishing with timbó, to be successfull demands
more extensive cooperation, and ali men in the village
work together, sharing the fish caught" (Oberg 1953:
45).

,

"As pescarias realmente produtivas exigem a cooperação de indivíduos de mais de um grupo familiar
(grupo doméstico) e, no retôrno dessas pescarias, o
peixe é distribuído a todos" (Galvão 1953: 35).
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Essa ampliação de âmbito do grupo p·r odutor se explica
não só em têrmos de uma exigência que a pesca impõe de
maior cooperação, como também pelo fato de esta atividade
se inserir nos rituais que precedem as grandes cerimônias
intertribais, como o kwarup e os rituais de cura intertribais,
em que o peixe é oferecido como alimento cerimonial ( cf.
Galvão 1949: 42).
Estas pescarias coletivas são organizadas pelos diversos
chefes das casas, de comum acôrdo com o chefe tribal ( cf.
Oberg 1953: 46).
Tanto as atividade de derrubada quanto as da pesca com
timbó podem ser realizadas através da cooperação indiscriminada quer entre um grupo doméstico Kamayurá e outros
grupos domésticos da mesma tribo, quer entre grupos domésticos Kamayurá e outros grupos domésticos de outras
tribos (cf. Fuerst e Baer 1963: 31; Oberg 1953: 45).
Por outro lado, uma atividade específica ligada à terra,
ou melhor, à ocupação da terra, como é o caso da construção
de uma casa, impõe uma forma de solidariedad.e circunscrita
exclusivamente aos Kamayurá (tribal), quer a casa seja
construída por apenas um grupo doméstico ( cf. Galvão 1953:
35), quer por diversos grupos domésticos que comp,õem a
aldeia ( cf. Oberg 1953: 15).
Assim, os diversos recursos naturais são permeados e dinamizados por formas diversas de solidariedade humana.
A definição do "mundo-de-dentro" se faz principalmente
em t êrmos da instalação no solo, numa área definida, local
de exercício das atividades de subsistência e território privativo da tribo:
"Each village maintaned exclusive rights of exploitation over certain waterwa,ys and areas of land within
which the village alwa,ys moved. There evidentl,y were
not, and still are not, any clearly defined territorial
boundaries;
but village rights are implicitly recognized"
•
(Murph,y and Quain 1955: 7).
1

"(entre os Bakairi) recusaram-se sem mais aquela
a me seguir à regiã-0 dos oarnaiurás" (Schmidt 1942:
53) (grifo meu).
"The Camayurá no longer live at Morená although
the.y claim to the piqui and mangaba trees and the
rights to fish and collect turtle eggs in the area. The

RENATE BRIGITTE VIERTLER

48

Trumai live in the area by the consent of the Cam.ayurá,
and others can use these waters by permission. The
Suyá, Shukaramái and the Jurúna sometimes invade
this territory, leading to open conflict, While the Camayurá care little about fishing in the main streams
lzy the friendly tribes, they maintain sole rights to
the small tributaries near their villages of Tuatuarí
and Ipavú" (Oberg 1953: 50).
''Os limites entre os domínios das tribus são naturais" (von den Steinen 1940: 425).
· Esta delimitação territorial foi realizada por Mavutsiné:
... Mavutsiné made the original ancestors of the
tribe. This mythical event took place at Morená, a region where the Kuluene and Ronuro Rivers join to
form the Xingu River-specifically on the long sand
spit formed by the junction of the two rivers" (Oberg
1953: 49).
Portanto, a própria existência da tribo Kama,yurá está
vinculada a uma certa localização espacial e, conseqüentemente, a certas condições ecológicas de sobrevivência que esta
localização impõe.
a)

Formas de espe,cialização na produção:
1

Nas atividades de produção, ressalta a importância da
divisão sexual do trabalho:
•

" ... The major division of labor is on the basis
of sex" (Oberg 1953: 40).
''Assim, o desbravar da mata virgem, a construção
das habitações, a caça e a pesca são atribuições exclusivas dos homens ao passo que a colheita da mandioca
e bem assim todo o preparo da alimentação ve·g etal é
de competência feminina" (Schmidt 1942: 374).
"As soon as a boy is able to handle a small bow
and arrow he will accompan,y the men and stand on
the bank of a strean1, waiting his chance to shoot a
small fish ... " (Oberg 1953: 25).

Assim, há uma associação mulher-algodão e homem-tabaco:
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"Everything connected .with cotton, from planting
to processing, is women's work" ( Oberg 1953: 24).
·"The cultivation and use of tobacco is restricted
to men" (Oberg 1953: 24).
Embora menos nítida, ocorre também uma di'U'isão dlJ
trabalho segundo o crit'ério àe idmle:

•

"Young people undertake adult activities as soon
as they are able. . . Men and ·women continue to work
as long as they are able. As the.y grow old the:y perf orrn the more sedentary act ivities" (Oberg 1953: 40).
Outrossim, a bibliografia revela que, ao lado desta ampla
divisão de trabalho baseada no sexo e na idade, e:x:istem especializações circunscritas a pequenos grupos ou a indivíduos no
interior de uma mesma camada etária e sexual. Isto se pode
depreender de certas atividades de produção econômica como,
por exemplo, a manufatura e a caça:
·
''Individual and tribal specialization among the Indians of the Upper Xingu has led to extensive trading . . . Among the Camayurá there are men and
women ·w ho are experts in the production of certain
articles, such as bows, arrows, hammocks, and ornaments" (Oberg 1953: 41).
"Nas aldeias em que trabalhamos. . . observamos
que há entre os componentes de cada grupo, especializações ou mais habilidades de um ou outro indivíduo
para os diferentes misteres. Na fabricação da canoa
de casca t ambém há "engenheiros e: t écnicos". Mak''vviava, chefe Mehinaiku, era um "engenheiro" na construção de canoa, além de ter grande experiência e
co.n hecimento d'água .. ·. um outro, Piranha. . . secundava a Makwiava aos t rabalhos da canoa . . . observaram êles (os Irmãos Vilas Boas) a construção de uma
canoa em miniatura feita por dois jovens da aldeia
Kama,yurá com a única finalidade de ap.r endizagem . ..
um outro índio Kamayurá, de 10 a 12 anos de idade,
construiu uma canoa ainda menor, po.r ém dentro dos
mesmos princípios da técnica" (Lima 1950b: 374-375).
"Although the best bows are made by the Camayurá there are only f our expert bow makers at present
.among the Camayurá . . . " (Oberg 1953: 30).

\
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"As flautas do tipo que os Kamaiurá denominam

de "jakui", constituem, ao lado dos arcos, um dos
objetos de · manufatura mais difícil . . . (Nota 3: As
que os Waurá, Trumaí e Aueti possuíam haviam sido
fabricadas por um indivíduo Kamaiurá. Do desaparecimento dêsse especialista, resultará possivelmente o
desaparecimento do instrumento, pois não temos informações de que outro domine igualmente a técnica dessa fabricação" (Galvão 1953: 15-16).
"A caça do tucanim ("araçaris") requer grande
habilidade e muita fôrça, sendo praticada apenas por
alguns índios especializados nesse mister e distinguidos entre os demais como 'caçadores de tucanim"'
(Carvalho 1951: 7).
"Quase tôdas as tribos possuem peritos na caça
dessa espécie de macacos (macaco-prego ou caí)" (Carvalho 1951: 4).
/

"Jaguar hunters are specialists ... As mutúm hunting requires great skill with the baw, only a few men
specialize in it" (Oberg 1953: 29).
Em suma, ao lado da especialização tribal ocorrem duas
formas de especialização intratribal: (a) a especialização que
integra as atividades de produção de todos os membros pertencentes à mesma categoria de sexo e idade; (b) a especialização que integra as atividades de ·p·r odução dos diversos
subgrupos e dos diversos indivíduos que pertencem à mesma
camada sexo-idade.
A possibilidade de uma especiali zação individual nas atividades de produção econômica acarreta uma diferenciação entre
membros de uma mesma tribo: ·
"As tribos da região (Alto Xingu) comem regularmente o macaco-prego ou caí . .. Quase tôdas as tribos possuem índios peritos na caça dessa espécie de
macacos" (Carvalho 1951: 4) .
"Os índios que se dedicam a êstes trabalhos ( construção da canoa de casca de jatobá) não tomam nunca
parte na pesca, mister aos outros atribuído" (Magalhães
1947: 21).
Como se sabe, a couvade (ritual de nascimento) e os ritos
pubertários evidenciam um forte laço de solidariedade entre
•
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o Kamayurá (recém-nascido ou jovem) e seu pai, que se traduz inclusive na transferência, por parte dêste último, de certas atribuições e de certas técnicas econômicas ao filho:
"During puberty. . . bQys are taught the origin
m.yths and stories of the doings of important men in
the past, how to act in a raid, how to pla:y flutes, hOtw
to rnake bows and arrows of the best quality (grifo
meu) . . . (o menino) like the girl, he is kept bus,y
with various tasks ánd is instructed by his father
and other old men. . . (Nilo, filho do chefe da aldeia).
He was always painted with urucu and wore feather
'w ork ear pendants. . . H,e WM alioays busy making
1

arroivs) ornaments) repairing oUJ, /lutes) carving seats,
and weaving baskets . .. )) (Oberg 1953: 65).
Existe uma vinculação profunda entre as at ividades econômicas e as atividades rituais, mesmo porque as práticas
mágicas são parte dos recursos técnicos com que se visa ao
contrôle do processo de produção:
"The Cam~yurá state that although a canoe can
be easity and quickly made there is always a risk that
the bark will split ·from end to end . . . or that large
cracks will appear in the hull. These dangers, they
believe, are dueto the ill-will of the mama'e or guardian
spirit of the jatobá tree. When the canoe maker is
ready to peel the bark off he smoikes tobacco near
the tree and asks Turuwá (o mama'e do jatobá) for
the bark" ( Oberg 1953: 33).
"After a field (de mandioca) has been planted, the
owner of the field, usually the head of an extended
family, makes an offering to the three mama'e of
manioc ... " (Oberg 1953: 20).
A transmissão de atribuições e técnicas produtivas de
uma geração a outra ressalta a importância dos laços de solidariedade entre Ego e seu pai real, isto é, os laços de cooperação econômico-ritual entre os representantes mais próximos do grupo de parentes agnáticos. Apesar de o pai consangüíneo poder ser substituído por um pai classificatório
por ocasião da iniciação pubertária (vide "iniciação, pubertária") achamos que a especialização, econômico-ritual do jovem seja produto antes de mais nada de sua solidariedade
com o pai real na medida em que esta se manifesta igualmente nas regras de sucessão na chefia. Assim, o chefe só
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pode ser sucedido por um filho consangüíneo mas nunca por
um filho classificatório (vide "parentesco,e sucessão na chefia") .
'

As qualidades diferenciais de cada "especialista" se dissolvem por ocasião da realização de certas atividades como a
derrubada e o plantio das roças de mandioca de que devem
participar, indiscriminadamente, todos os membros masculinos de uma casa (cf.Oberg 1953: 45).
Pode-se dizer, por co,n seguinte, que existem, em relação
às atividades de produção, dois pólos de solidariedade:: o
pólo do máximo de solidariedade entre os membros da aldeia,
que tende a orientar as atividades relacionad·a s à pesca com
timbó (cf. Oberg 1953: 45 e Galvão 1953: 35) e o pólo do
mínim.o de solidariedade entre os membros da aldeia, que
tende a orientar as atividades relacionadas principalmente
com a caça e com a manufatura ( cf. Oberg 1953: 29-40).

Troca

2)

a)

A especializa,ção no sistema de tr ocas

A especialização· nas atividades econômicas fornece ·o s
pré-requisitos para um complexo sistema de trocas inter e
intratribais.
O próprio aparato material das grandes cerimônias ( adornos, instrumentos, alimentos rituais, etc.) exige certas formas
de troca:
"Outro macaco também comido é o guarib,a ou bugio . . . sendo, no entanto, manjar apenas dos velhos,
e mesmo assim não de todos, a ponto de serem aquêles apo ntados pelos companheiros como 'comedores de
bugio'" (Carvalho 1951: 4).
1

''O payé levo,u a panela e

•

beiju para o pátio da
aldeia, os demais (paiés) o acompanharam carregando
os bancos e as pequenas panelas zoomorfas . . . (o beiju
= produção das mulheres do grupo doméstico da doente; a panela== produção de mulheres estrangeiras Waurá)" (Carvalh_o, Lima e Galvão 1949: 42).
O·

Os ornamentos Kamayurá revelam que o emprêgo de
. penas de aves não é indiscriminado, hav~ndo uma verdadeira
sistemática no uso das diversas espécies utilizadas para êste
fim:

•

OS KAMAYURA E O ALTO XINGU

53

"Para confecção do colar que usam na cabeça nos
dias de festa, colocam no centro duas penas longas
(retrizes) de arara-azul ou vermelha, e completam o
restante com penas amarelas de joão-congo . . . alguns
dêles com penas de papagaios ... Usam no braço uma
cinta de pena (araviri), colocada na inserção superior
do bíceps, feita exclusivamente com pena amarela do
peito da arara canindé. Atrás da orelha usam o Tu1k anáp, pequeno pedaço de taquari ornamentado com penas de tucanos. . . tendo no centro um grupo de penas
( tetrizes) amarelas de joão-congo . . . " (Carvalho 1951 :

5) .
Dada a carência de material bibliográfico, limitamo-nos
a ressaltar a grande importância das penas dos gaviões e das
araras:
"São altamente valorizadas as penas do uiraçu e
do apacanim" (Carvalho, loc. cit.).
"As flechas são sistemàticamente adornadas ... de
penas do peito do tucanim ... vindo, a seguir, duas
metades remigas ou retrizes, uma de gavião e outra
geralmente de .Arara, as preferidas" (Carvalho, idem) .
Enquanto a produção, de ornamentos de penas, e de flechas implica num sistema de trocas intra e intertribais na
medida em que depende de uma diversidade de matérias-primas (as diversas penas das diversas espécies, o algodão, as
resinas, etc.), a produção dos objetos cerimoniais de madeira
(máscaras, bancos, flautas, arcos, propulsores, zunidores) é
menos complexa, dependendo apenas da obtenção do tipo de
madeira adequada. Portanto, os diversos objetos cerimoniais
possuem implicações de troca diversas.
Em suma, dada a "especialização" das relações entre
homens (== indivíduos, membros de grupos domésticos, representantes tribais) e o mundo natural constituído pelas diversas espécies animais e vegetais, a cultura material do Alto
·x ingu, relativamente homogênea entre as diversas tribos (cf.
von den Steinen 1940; Carvalho, Lima e Galvão 1949: 47; e
Baer 1955: l; Galvão 1953: 11) pode ser vista como a coalescência de um intenso sistema de trocas intra e intertribais.
:E;ste co,m plexo sistema de trocas econômicas é a manifes.tação mais conspícua de um intrincado sistema cerimonial,
tribal e intertribal, e a êle se deve a ausência de diferenças
:marcantes, que se oponham ao conceito de "área".
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Os elementos materiais destas trocas advêm não só da
especificidade de condições ecológicas como também da rêde
específica de relações de troca entre cada tribo e determinados vizinhos (índios e civilizados), rêde esta que decoITe,
em parte, de condições históricas (contactos com tribos inimigas e contactos com o civilizado).
Existem dados bibliográficos que sugerem uma situação
de privilégio econômico no tocante à tribo Kamayurá. Esta
situação de vantagem é fruto da história geral dos contactos
entre esta tribo e outras tribos (amigas e hostis) e o civilizado:
"Algumas tribos ocupam situação geográfica mais
favorável a êstes contactos (com o civilizado), ó que
significa maior quantidade de artigos importados, maior
assistência no caso de surtos gripais e maior exposição a influências estranhas" (Galvão 1953: 2).
"(Entre os Bakairi). Recusaram-se sem mais aquela a me seguir à região dos camaiurás. Alegavam que
os camaiurás não estavam bem co,m os bacairis, desde
o tem.po em que · aquêles guiaraní brancos através dos
seus campos, durante as expedições passadas, tirando
os proveitos que tais oportunidades davam direito a
êles, bacairis, donos da região" (Schmidt 1952: 53)'<'3 >.
Parece-nos, portanto, que é da posição específica de cada
tribo na rêde geral de trocas intertribais e interétnicas que
decoITe o seu maior ou menor prestígio intertribal. Os diversos objetos materiais de troca, com diferentes significados
sociais, confere um maior ou menor prestígio social . aos seus
produtores. Assim, o prestígio dos Waurá (principalmente
de suas mulheres) dever-se-ia à sua exclusividade na produção dos grandes potes de barro utilizados no preparo da mandioca. Talvez se possa mesmo dizer que o pote de barro
Waurá e o arco Kam~yurá, que ainda não encontraram substitutos em quaisquer outros elementos fornecidos pelo civilizado (anzol, vasilhas de alumínio, etc.) conferem aos seus
produtores tradicionais uma maior. estabilidade no sistema de
trocas intertribais.
(8) ~ste último dado foi confirmado recentemente pelo Padre
Adalberto Pereira que registrou em suas notas de campo a seguinte
informação: "Os Kuikuru se queixando de que os Kamayurâ recebem
muito presente . . . A mesma queixa ouvi dos M~hinaku."

,
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Mavutsiné <9 ) outorga uma superioridade relativa aos Ka-

mayurá frente a outras tribos na medida em que lhes dá o
arco, fundamento de importantes atividades de subsistência
atribuídas ao homem alto-xinguano - a pesca e a caça ( cf.
Oberg 1953). Esta superioridade relativa instituída pelo criador das diversas tribos continua sendo reafirmada e consolidada em têrmos da nova configuração de vida social: a
dos contactos interétnicos.
Po,r tanto, pelo menos no que concerne à tribo Kamayurá~
as contingências históricas do contacto possibilitaram uma relativa continuidade de sua posição na hierarquia tradicional
de prestígio que integrava as diversas tribos da região numa
escala comum de status.
Esta disparidade ·de prestígio entre as diversas tribos, devida ao funcionamento de um complexo sistema de trocas
intertri bais e interétnicas, é contrabalançada por um complexo sistema de cerimônias intertribais que, se não visa a afirmar a igualdade, visa pelo menos a expressar uma equivalência ritual entre as diversas tribos alto-xinguanas. Esta
diferenciação qualitativa torna-se mesmo um pré-requisito para o funcionamento de um sistema inclusivo (no caso, o sistema cerimonial intertribal).
O produto material resultante de atividades individuais
ou grupais circula através de uma rêde de trocas intra e intertribais. Donde, quanto maio.r a área de distribuição de determinados produtos, tanto maior o prestígio intertribal e
tribal de seu produtor.
Assim, as áreas de distribuição dos diversos objetos cerimoniais (flautas, máscaras, arcos, etc.) produzidos por determinados especialistas Kamayurá correspondem a verdadeiros mapas das zonas de influência e de prestígio social de
cada um dêstes homens:
"As flautas do tipo que os Kamaiurás denominam
de "jakui", constituem ao lado dos arcos, um dos objetos de manufatura mais difícil. .. As que os Waurá,
Trumai e Aueti possuíam haviam sido fabricadas por
um indivíduo Kamaiurá ... " (Galvão 1953: 15-16).
(9 ) Mavutsiné é um ente mitológico, criador d e tôdas as tribos
do Alto Xingu, inclusive os Kamayurá e a s tribos amigas e inimigas
dêles. (Cf. Oberg 1953: 49-50; Murphy and Quain 1955 : 74. )

I
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Por outro lado, não só a capacidade de produzir o alimento em abundância (mandioca, peixe) mas a atitude de
liberalidade perante êle eleva o prestígio da unidade encarregada da sua produção - o grupo doméstico:
" ... Os membros de uma família extensa (grupo
doméstico) , ao mesmo tempo que apregoam sua liberalidade, contrastam-na com a sovinice dos componentes de outras famílias (extensas) . Não dão beijus, sonegam o peixe, retribuem parcamente por ocasião, de trocas, etc." (Galvão 1953: 37) .
1

•

Demais, a produção farta do alimento e sua distribuição
conspícua eleva também o prestígio da aldeia Kamayurá aos
olhos de outras tribos, na medida em que, em situações rituais, o grupo do chefe, como mediador na hospitalidade da
aldeia, se identifica com ela:
"Dizia-se, por exemplo, que o chefe da primeira aldeia do Batovi era kurapa, ruim - sovina. Só mandava fazer poucos beijus para os hóspedes. A avareza
é tida como um dos piores defeitos" ( von den Steinen
1940: 426).
I

"The prestige of the village is enhanced ·w hen there
is an overabundance of food. There is certainl,y an
element of co·n sp·i cuous display and even waste in the
w~y that the f ood is handled. The chief o.f the village
distributes the food among them in a cerem.o nial manner" (Oberg 1953: 59).
Portanto, a realização mais ou menos adeqi1ada das trocas econômico-rituais por parte do chefe tribal e de sei1s
familiares por ocasião das cerimônias de hospitalidade - que
fazem parte das gra.n des cerimônias intertribais ( cf. Oberg
1953 : 18-51; von den Steinen 1940: 149) - afeta a tribo como
um todo na medida em qi1e ocorre uma identificação entre
esta e o grupo doméstico do chefe, o principal fornecedor da
farinha de mandioca empregada no preparo cerimonial do
beiju por parte de sua espôsa.
Esta associação grupo düméstico do chefe - tribo se
baseia no fato de que:
1) o grupo doméstico do chefe constitui, de modo geral, o
grupo de maior eficiência econômica na medida em que,
pela sua própria posição, o chefe consegue o·b ter a colaraboção de o·u tros indivíduos que não pertencem à sua
casa;
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2)

há t1ma homologia espacial entre o grupo doméstico e a
tribo (aldeia): a dispersão espacial em forma de círculo
das diversas famílias nucleares no interior de uma casa
corresponde à das diversas casas em volta do p·á tio da
aldeia;

3)

a chefia tribal está profundamente interligada com a chefia de uma casa em têrmos das regras de sucessão e em
t êrmos das qualidades ideais do chefe.

A associação grupo doméstico do chef e - trioo faz com
que, por ocasião das' grandes cerimônias intertribais, a realização, adequada dos rituais de hospitalidade e de troca cerimonial por parte do chefe e de seu grupo doméstico venha a
consolidar não apenas o seu prestígio pessoal e o de seu
grupo doméstico, mas t ambém o de tôda a tribo.
Se, por um lado·, as at ividades rituais ressaltam a importância da tribo· e da família nuclear, as atividades eco·n ômicas
ressaltam a importância do grupo doméstico. Isto não significa que não haja atividades rituais de âmbito exclusivamente doméstico nem que não haja atividades econômicas de
âmbito· exclusivamente tribal (como a pesca com o timbó) ou
de âmbito exclusivamente individual (manufatura, caça). Trat a-se aqui do maior ou menor predomínio destas esferas nas
atividades desenvolvidas pela tribo, pelo grupo doméstico e
pelo indivíduo.
b)

Os momentos da troca:

Tanto por ocasião dos gr andes rituais intertribais e das
cerimônias de hospitalidade, quanto dos rituais de cura, observa-se a troca de certos produtos :
'

"Quain was told that after the spear-t hrowing contest, t he Kama,yurá and the Trumai each paid indemnitíes for bruises inflicted" (Murph,y and Quain 1955 :
58).
"Ligada em parte ao comércio, existe entre as tribos xinguanas a instituição de uma festa dos mortos
(k\varyp) que reúne várias tribos e propicia a troca
de artigos" (Galvão 1953: 11) , conforme os seguintes
depoimentos :
"When a visitor comes to Tuatuarí ... tl1e chief's
wife will pa,y a formal visit, presenting him with a
menyú" ( Oberg 1953 : 17) .

/
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"Although the visiting tribesmen eat apart the
chief of the village distributes the food among them
in a cerimonial manner. Ali visitors leave with gifts
of food" (Oberg 1953: 59).
" (O feiticeiro bom, após curar um doente) . . . torna-se merecedor de valiosos presentes" ( von den Steinen: 441).
"(Juruna disse:) ... I paid the Iwalaptí shaman
a necklace for curing me" (Oberg 1953: 61).
"O pai da paciente entregou a um dos paiés uma
panela cheia de mingau de peixe, tapioca e pimenta e
um grande beiju (para a r efeição formal de que participavam todos os paiés) " (Carvalho, Lima e Galvão
1949: 42).
Portanto, êstes momentos de participação ritual, dos
quais advêm a consciência e o sentimento da unidade mais
inclusiva constituída pelas tribos da área, acarretam também
certo tipo de integração econômica entre os Kamayurá e seus
vizinhos. O fundamento desta última encontra-se no fato de
que, havendo condições ecológicas diferentes na ocupação da
área ·p or parte de cada uma das tribos resulta a produção de
certas "especialidades" tribais que levam à necessidade de
intercâmbio econômico. Sancionando êste estado de coisas
- ou seja, a tão citada "especialização intertribal", sintoma
da disponibilidade diferencial de recursos naturais e de matérias-primas, desfrutada por cada uma das tribos (cf. von
den Steinen 1940: 428; Murph,y e Quain 1955: 18; Galvão
1953: 11-17; Oberg 1953: 42) - encontra-se tôda uma racionalização na mitologia Kamayurá:
"After this (a criação dos quatro ancestrais da
tribo Kamayurá) Mavutsiné made all the friendly tribes of the Upper Xingu .. . "
"He told them all where to settle. The Camayurá
consider themselves a distinct people because Mavutsiné created them from camiuva wood, and they also
believe that the territory around Morená is theirs by
divine right" (Oberg 1953: 50).
Ou na mitologia dos Trumaí, mais explicitamente:
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"Long ago, Sun laid a bow, a pot, some beeswax,
and a steel axe on the ground and told the Trumai,
Waurá, Kamayurá and the white men to choose from
among them. The Kamayurá choose the bow, and
the Waurá, the pot. The white men took the axe,
and this is why they have been able to build a great
civilization" (Murphy and Quain 1955: 74).
Cumpre notar que esta "especialização" econômica entre as tribos representa apenas a facêta mais evidente e concreta de uma "especialização" social mais ampla. Realmente,
assim como os artefatos de ferro, além de seu sentido utilitário, simbolizam, sinteticamente, a superioridade do civilizado em muitos outros aspectos da vida social, assim também
o arco dos Kamayurá, o pote dos Waurá, etc., funcionam na
mitologia como símbolos que visam a expressar o reconhecimento de que existem situações de vida diferenciadas para
cada tribo, dentro de um sistema social mais amplo: o das
relações intertribais do Alto Xingu. Por sua vez, êste sistema de integração intertribal se acha inserido num sistema
mais amplo, constituído pelas relações entre "alto-xinguanos"
e "civilizados" do Parque Nacional do Xingu.
c)

I

Os agentes da troca:

As trocas econômicas que podem acompanhar a realização das cerimônias Kamayurá constituem um meio de identificação e de afirmação social tanto para os indivíduos quanto
para os grupos . que delas participam.
Tanto no nível da troca intratribal quanto no da troca
intertribal há uma associação entre o ofertante e o objeto
trocado. Quem recebe um objeto, recebe, ao mesmo tempo,
um símbolo de suas relações sociais com o ofertante. Portanto, deve haver um critério de seleção quanto aos objetos
utilizados na troca, fazendo com que alguns dêles só possam
ser trocados entre certas categorias de indivíduos.
Assím, no âmbito das trocas intratribais Oberg afirma
haver trocas entre pais e filhos, entre irmãos e entre amigos:
"Individuals within a village are, therefore, constant~y exchanging perso·n al belongins with one another.
This kind of exchange the Camayurá do not, however,
call trade (moitárá). These individual exchanges are

•
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more in the nature of gifts and take place between
fathers and sons, brothers, and most of ali between
friends" (Oberg 1953: 41).
Dada a grande extensão dos têrmos "filhos", "pais" e "irmãos" e dada a falta de uma maior especificação quanto aos
laços de amizade Kamayurá, achamos que esta informação é
·b astante vaga para esclarecer a identidade social dos participantes da troca intratribal. Apesar disso, presumimos haja um
mínimo de padronização dest as relações de troca intratribal e,
para isto, dispomos de apenas duas pistas: (1) a de que esta
forma de troca se realize, como no caso dos Trumaí, entre parentes não-consangüineos:
''A man might trade with a person whom he called
mother's brother, or father's brother, or some other
relationship term, but this was almost al·ways a :k inbond
reckoned by extension, and nota close blood tie. Women participated little in the men's trade games" (Murph,y and Quain 1955: 43) ;
a de que ela se realize, como no caso dos Kuikuru, entre
parceiros de relações sexuais extramaritais, representados pelos indivíduos que poderiam casar entre si (sôbre os quais
não pesa a proibição do incesto):
(2)

" . .. a única unidade exogâmica na sociedade kuikuru é constituída po·r um núcleo de parentes consangüíneos próximos, atribuído bilateralmente ... para um
E go masculino: as duas avós, sua mãe, a irmã da mãe
e a irmã do pai, sua própria irmã e as duas primas
paralelas, sua filha, a filha de seu irmão . . . e suas
próprias netas" (Carneiro· 1956/ 1958: 138).
"Existe também o hábito de trocar presentes entre
os ajois (parceiros de relações sexuais extramatritais)"
(Carneiro idem: 139).
Os dados de Carneiro vêm, de certo modo, corroborar
os de Murphy na medida em que as relações sexuais extramaritais ocorrem entre indivíduos que não tenham laços de
parentesco consangüíneo próximo entre si. Neste sentido, o
sistema de trocas intratribais acarretaria solidariedade entre
aquêles parentes que tendem a ser membros de grupos domésticos diversos (os parentes da família nuclear do tio materno e os· da família de um parente classificatório mais afastado).
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Como se sabe, dada a viabilidade de casamento intertribal, advêm, no âmbito intertribal, certas formas de troca econômica, em função do sistema de direitos e deveres entre parentes afins. Isto também se confirma pela troca econômica
que poderia se processar entre parceiros de relações sexuais
extramaritais pertencentes a duas tribos diversas. De qualquer modo, segundo Oberg:
"ln trade (moitárá) the individuals betwee·n whom
exchanges take place are not determined before hand"
(Oberg 1953: 41).
Infelizmente, não ·podemos aprofundar a questão por falta de material bibliográfico. Achamos, porém, ao contrário
de Oberg, que deve haver um certo tipo de regulamentação
social das ·atividades de troca ·intertribal já que o funcionamento de um sistema social de troca não é passive! de ser
caracterizado por sua falta de regulamentação, isto é, por uma
ausência de determinações positivas.
V -

A AUTONOMIA RITUAL E ECONôMICA
DO GRUPO DOMÉSTICO

O sistema de propriedade revela que todos os bens pertencentes a uma casa são tutelados pelo seu chefe, e, por
morte ·dêste, pelo seu sucessor:
. . . "The house, larges canoes, guns obtained in
raids, large pots, and important ceremonial objects, like
masks, shirts, and flutes, are property of the house-group. The house chief is the trust ee of t hese objects
but they can be used by the members of the house
group with his consent. These are not normally destroyed at the death of the house chief but come under
the trusteeship of the new house chief" (Oberg 1953:
41.).
. . . "When the house chief dies bis son or younger
brother takes over and the house is named after him''
(Oberg 1953: 45) .
Mais importante do que a tutela do acervo material da
casa é o fato de o chefe ter amplas possibilidades de interferir em momentos decisivos da vida dos membros de seu
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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grupo doméstico e de a casa ser o cenário de cerimônias de
importância que marcam os momentos críticos da vida do
indivíduo. Assim, do ponto-de-vista econômico:

i

... "The house group is a unit of close cooperation.
The occupants cultivate a common manioc field and
share its products. The younger men go fishing practically every day. . . the women work together in processing manioc and piqui, the large pots being the
common property of the house, having been obtained
through trade 'Qy the house chief. The house group
sometimes moves as a body in making visits or in
assisting their friends in other tribes to plant or to
process manioc" (Oberg 1953: 45).
Do ponto-de-vista das atividades rituais:
... "like the tribal or village chief, the house chiefs
are elderly men, all are shamans ... " ( Oberg 1953: 46) .
. . . "After a field has been planted, the owner of
the field usually the head of an extended family, makes
an offering to the three MAMA'E of manioc by placing a gourd bowl of MOHET ... before each of the
three posts" (Oberg 1953: 20) .
. . . "Jovens de ambos os sexos são submetidos. a um
período de reclusão, quando, atingem a puberdade . . . o
local de reclusão é a própria residência ... " (Galvão
1953: 31).
. . . "Birth takes place in the house near the prospective mother's fireplace .. . the father is present and
continues to remain for a month or until the wife has
her first menses after birth. During this period both
continue to observe the food tabooes and the husband
avoids economic activities, the relatives supplying the
needs of the couple" (Oberg 1953: 61).
Logo, o grupo doméstico, apesar de se integrar na rêde
de cooperação econômica e ritual mais ampla, que pode vir
a abranger a tribo na sua totalidade, não perde a sua autonomia econômico-ritual. Esta autonomia é simbolizada na
pessoa do chefe da casa, que, como principal organizador das
atividades ceremoniais domésticas (Oberg 1953: 45), possibilita a realização de cerimônias como a couvade e a reclusão
pubertária. A chefia de uma casa, apesar de ser altamente
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individualizada, o que se reflete no fato de esta ter o nome
de seu chefe (cf. Oberg 1953: 45), parece ser controlada por
resoluções que emanam de um conselho supradoméstico: a
rodn,-dos-fumantes :

. .. "Capitães e camara de prestígio reúnem-se, ao
anoitecer, no pátio da aldeia ... O assunto é variado
e conduzido, sem formalidade, discutindo-se sôbre incidentes quotidianos ou assentamento de tarefas, como
pescaria comunal . . . Dispersada a reunião, um ou
outro líder que dela participava, vai postar-se em frente à sua casa, de onde inicia longo discurso, em que
transmite seus pontos-de-vista e o que foi decidido na
r eunião" (Galvão 1953: 21-22).
de supor qt1e se amplie o â mbito da coesão e cooperação entre os diversos grupos domésticos por ocasião das grandes festas tribais. Nestes momentos, a negligência de cooperação por parte dos diversos grupos domé$ticos acarreta
fortes sanções sobren aturais, que incidem sôbre a vida tribal.
Por outro lado, o afrouxamento desta cooperação pode ser
tomado como sintoma de fôrças centrífugas que atuam no
nível de cada grupo doméstico, representadas por atividades
econômicas e rituais de âmbito· exclusivamente doméstico. Em
conclusão, o ciclo das cerimônias tribais corresponde ao desenvolvimento de fôrças centrípetas que se alternam com º' ciclo
cerimonial de cada grupo doméstico, ambos integr ados num
mesmo sistema inclusivo: o ciclo econômico-cerimonal Kamayurá.
É

Cada grupo doméstico simboliza um pequeno mundo econômico-ritual até certo ponto autônomo. A coesão dêste grupo se expressa sob forma de direitos e deveres de cooperação
econômica e ritual fundamentados sôbre um sistema de atribuições decorrentes não só· de parentesco, como também das
diferenças de geração e de sexo, integrando um sistema de
atribuições mais gerais ligadas à co-residência. Desta forma,
dado o caráter mais amplo dêste sistema de direitos e obrigações baseados na co-residência, torna-se possível a inserção de
um homem (ou de uma mulher) em determinado grupo doméstico mesmo quando êle (ou ela) não tiver laços de parentesco próximo ou remoto com nenhum dos membros dêste
grupo. Isto é corroborado pelos dados relativos às formas
de tratamento dispensadas aos cativos de aldeias inimigas (por
exemplo, Juruna e Suyá) que, segundo G~lvão, revelam a
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possibilidade de uma integração satisfatória dêstes "cativos"
na vida de um grupo doméstico e inclusive na própria vida
cerimonial da tribo. As exigências presas à co-residência se
traduzem p·r incipalmente por obrigações de ordem econômica
e implicam, ao mesmo tempo, em exigências de solidariedade
ritual na medida em que as primeiras são dinamizadas e vivenciadas em têrmos de crenças mágico-religiosas:
"Creio que os participantes destas atividades (econômicas) se pintam pelo fato destas estarem ligadas a
cerimônias religiosas" (Baer 1955). ( Cf. também
Schmidt 1901: 374-375 e Dole 1956/ 58: 131-132).
~ste

fato· também se patenteia nas restrições sexuais impostas aos homens antes da realização de atividades vinculadas à pesca, e pelos ritos propiciatórios que precedem e seguem o plantio da mandioca:
"For greatest success in fishing, a man should avoid
sexual intercourse during the night before an important
fishing expedition" (Qberg 1953: 25).
"After a field has been planted, the owner of the
· field, usually the head of an extended family, makes
an offering to the three mama'e of manice ... " (Oberg
1953: 20).
A inobservância de prescrições ligadas a êstes cultos da
natureza acarreta fortes sanções sobrenaturais, tais como o
pouco rendimento, das roças de mandioca (e, conseqüentemente, a redução dos recursos alimentares da casa, o que
implica na redução do grupo doméstico e no desprestígio de
seu chefe) e na incidência de doenças ou mortes sôbre os
moradores da casa, o que, em última análise, também leva à
redução do número de subordinados de um chefe doméstico,
configurando o seu desprestígio no âmbito tribal e intertribal.
Em casos extremos, a situação desfavorável de um grupo
doméstico pode acarretar a destruição intencional da própria
casa:
"The house posts have a mama'e guardian spirit,
called Tarawí ... Sometimes Tara\ví makes his anger
known to a payé, shaman, who. then instructs the
people to burn their house and build a new one" ( Oberg
1953: 15).
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A destruição (morte) que antecede ao renascimento ritual de t1ma casa por meio das atividades econômicas e rituais
ligadas à sua reconstrução é realizada pelo fogo. l!;ste elemento também entra nos ritos de passagem - nascimento,
reclusão pubertária, doença e morte (cf. Oberg 1953: 46-61-65; von den Steinen 1940: 436) - e no mito de origem (cf.
Oberg 1953: 50).
O chefe da casa, um pajé (cf. Oberg 1953: 46 e Galvão
1953: 20), dispõe de meios de coerção sobrenatural quando os
seus subordinados demonstram negligência na cooperação das
diversas atividades ligadas à casa. Esta constitui o âmbito
de seu poder e autonomia face às exigências gerais da vida
econômico-ritual da tribo como um todo.
'
O poder de um chefe sôbre seus subordinados evidencia-se princip·a lmente por ocasião das atividades xamanísticas de
cura. Através dêste ritual, o chefe identifica a causa do mal
de seu subordinado, que pode ser associada não só à atuação
de um feiticeiro estrangeiro, como também à negligência dêste
subordinado nas atividades econômico-rituais domésticas. A
interpretação sutil de doenças, infortúnios, sonhos, etc., por
parte do chefe pajé, constitui valioso instrumento de influência.
Esta hipótese é, de certo modo, corroborada pelo fato
de todos os rituais de cura (individuais ou grupais) serem
realizados dentro da casa do doente, espaço ritual subordinado
ao seu chefe,,, o que equivale a dizer, um pajé, porquanto todo
chefe da casa é um pajé ( cf. Oberg .1953: 46-51 e Galvão
1953: 20).
Sugerimos, por isso, que o chefe rep·r esente o elo de ligação entre a vivência subjetiva e a sistemática objetiva das
fôrças maléficas, uma vez que cabe a êle tornar inteligível ao
seu "paciente" e subordinado a significação· de seus sofrimentos· e infortúnios. Neste sentido, o éhefe de um grupo doméstico possibilita a integração dos seus subordinados na rêde de
relações com o sobrenatural.
VI 1)

CONCLUSÕES:
O gru'[JO dmnéstico: organização e funções

O grupo doméstico encarna uma síntese dos princípios da
organização tribal (parentesco, geração, sexo e prestígio) na
medida em que a cooperação econômica, fulcro das atividades
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dos membros dêste grupo, se baseia necessàriamente na concomitância de todos êstes princípios organizatórios.
Por outro lado, ser membro de um grupo doméstico (de
um grupo de co-residência) representa não só determinada
fixação espacial, mas também a possibilidade de deslocamento
espacial através de atividades que podem congregar grupos
domésticos não só da tribo Kamayurá, como também de outras
tribos.
Neste sentido, o grupo doméstico encerra uma neutralidade (ambigüidade) em relação à organização tribal, pois,
além de fundamentar o sentido da cooperação econômico-ritual intertribal, fundamenta também certas tendências centrífugas que podem ameaçar a integridade social da aldeia. Esta
tendência latente para a dispersão,, decorrente da relativa autonomia, é contrabalançada por um sistema cerimonial bastante rígido (tribal no caso do jakuí e intertrib al no caso do
javari, do kwarup e das cerimônias de cura intertribais).
1

Se as relações intertribais extracerimoniais acarretam
uma diferenciação dos diversos grupos domésticos da aldeia,
as relações cerimoniais intertribais levam a uma diferenciação
entre as diversas totalidades tribais.
O funcionamento da sociedade Kamayurá não seria concebível sem a recorrência de laços intertribais extra-cerimoniais forjados principalmente pela história concreta dos diversos grupos domésticos na medida em que, constituindo a
fonte de uma diferenciação de prestígio, êstes laços com o
mundo de fora dinamizam a própria vida tribal através da
luta pelas mais altas posições na escala de prestígio social.
Assim, os grupos domésticos de menor prestígio tentarão igualar-se àqueles que desfrutam de grande prestígio em têrmos
de um ideal de equivalência, que se expressa não só na mitologia (a equivalência dos quatro ancestrais Kamayurá na medida em que todos foram feitos com a mesma madeira sagrada - cf. Oberg 1953: 50) mas também no sistema cerimonial (a equivalência dos diversos grupos domésticos da
aldeia, expressa ritualmente por meio da dança do uruá, na
medida em que tôdas as casas são visitadas, do mesmo modo,
pelos tocadores de flauta - cf. Oberg 1953: 59 e Lhullier dos
Santos 1956: 112) e no sistema de representação política (a
igualdade ·dos diversos chefes das casas, manifesta pela própria disposição espacial em círculo e pela etiquêta do tabaco
por oc~sião das assembléias noturnas - cf. Galvão 1953: 21) .
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.
Por outro lado, apesar dêste ideal de igualdade, nem todos os grupos domésticos podem atingir o mesmo sucesso
em suas atividades, já que cada um dêles enfrenta condições
ecológicas, demográficas e sociais diversas. Desta forma, a
igualdade ideal corresponde, na verdade, a uma equivalência.
Isto se evidencia mais nitidamente na análise da mitologia e
da vida cerimonial intertribal. Realmente, apesar de grandes
diferenças no que concerne a certas atribuições econômico-rituais, as diversas tribos "amigas" do Alto Xingu se equivalem (equivalência que se expressa pelo fato de tôdas terem
sido criadas por Mavutsiné). Por sua vez, os diversos grupos domésticos, apesar de sua especificidade de funções ·no
âmbito tribal, equiparam-se ritualmente.

•

Neste sentido, podemos afirmar que o grupo doméstico
representa uma pequena comunidade de vida para seus membros, até certo ponto homóloga à grande comunidade tribal
e, inversamente, que a aldeia representa, até certo ponto, a
consagração da arquitetura econômico-ritual do grupo doméstico.
2)

O gru'[JO doméstico corrw origem de humanidmle:

Ser membro de um grupo doméstico representa não só
desfrutar de uma localização espacial, social e ritual concreta
como também de certos movimentos espaciais, sociais e rituais. Portanto, ser membro de um grupo doméstico corresponde a poder desfrutar de tôdas as qualidades humanas estabelecidas por Mavutsiné.
Estas qualidades do ser humano atingem sua expressão
máxima dentro do espaço de uma casa. É na casa que o
indivíduo se torna física e socialmente vivo (couvade), homem
ou mulher (iniciação pubertária), pai ou mãe (couvade de
seus descendentes) morre parcialmente (a doença, cura e
iniciação xamanística dos indivíduos de sexo masculino; a
doença e cura dos indivíduos de sexo feminino) e definitivamente (primeira fase dos rituais funerário). A casa também é o principal ponto de referência para suas atividades
profanas, o seu cotidiano, o seu alimento e o seu trabalho.
Por conseguinte, aos olhos do Kamayurá, os membros do seu
grupo doméstico (em geral parentes próximos) possuem as
qualidades humanas que lhe parecem mais concretas e conhecidas.

•
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Estas atribuições humanas vão se diluindo gradativamente no próprio âmbito da aldeia à medida que os laços de p,a rentesco vão-se tornando cada vez mais distantes, e, com isso,
vão aumentando, paralelamente, as suspeitas de feitiçaria. É
no âmbito intertribal que estas suspeitas se tornam realmente
viáveis e intensas, dada a pouca importância dos laços de parentesco intertribal.
O pólo máximo da negação da humanidade é constituído
representantes de tribos "inimigas", a cuja falta de lopelos
•
calização aos olhos dos Kamayurá corresponde uma grande
flexibilidade dos padrões de conduta, advindo daí a possibilidade de realização de saques, raptos e assassinatos que, de
certo modo, contrabalança a rigidez dos padrões de etiquêta
intertribal entre Kama,yurá e tribos "amigas". Assim, os
Kama·y urá poderão matar um inimigo ou integrá-lo como cativo no contexto da vida tribal, poderão roubar ou queimar
os seus bens, sem que estas práticas impliquem em sanções
sobrenaturais ou em avaliações éticas negativas.
No contexto das tribos "amigas", os Kamayurá matam
por feitiçaria enquanto que no das tribos "inimigas" êles o
fazem pela fôrça física, já que o emprêgo da fôrça física
entre tribos "amigas" é minuciosamente sancionado por regras lúdicas e seu desfecho não pode acarretar mais do que
uma morte simbólica. Os Kama.y urá só poderão, "matar"
representantes de tribos amigas transferindo a luta real, baseada na violência manifesta, para um plano de luta encoberta, baseada em técnicas mágicas de manipulação do sobrenatural.
A técnica de luta através da manipulação de fôrças sobrenaturais cabe aos pajés, enquanto a de luta física cabe ao
jovem Kamayurá, como p·a rticipante das incursões contra tribos hostis, ocasião em que poderá matar um inimigo, casar-se com sua mulher (tornando-se um "pai" potencial) e adotar
seus filhos (tornando-se um "pai" real).

•

Contudo, a obtenção de prisioneiros pelos jovens Kamayurá corresponde a uma vitória altamente instável na medida em que pode ser seguida por contra-ataques das respectivas tribos. Assim, o ciclo de contra-ataques, tendo como
um dos prováveis objetivos a reconquista dêstes prisioneiros,
constitui uma ameaça constante ao prestígio do jovem Kamayurá.
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Portanto, os padrões de conduta altamente objetivos (na
medida em que se baseiam numa estratégia de luta concreta)
que caracterizam as relações entre os Kamayurá e seus inimigos estão associados, entre outros, ao grupo de homens jo. vens da tribo:
"(na reclusão pubertária) Boys are taught the origin m,yths ... how to act in a raid ... " ( Oberg 1953:
65).
"Yet raids into enem.y territor.y for the capture of
women and children or to settle f euds created by former raids or counterraids are not made by all the
men of the tribe but by a number of young men under
an elected leader" (Oberg 1953: 51).
f:ste grupo social é o mais indicado para tal tipo de relações na medida em que seus membros desfrutam de uma situação de relativa marginalidade em relação às condições de
vida tribal. <10 >
Também no caso das relações entre jovens Kama.y urá e ·
jovens de tribos "amigas", o prestígio decorrente das lutas
intertribais, altamente formalizadas e coreogràficamente elaboradas, constitui a forma de prestígio social mais instável
na medida em que deve ser confirmado em cada ocasião cerimonial propícia. A luta esportiva do hu:ka-huka constitui a
forma mais objetiva e concretamente observável de luta entre
"amigos" e, por isso mesmo, mais sujeita às oscilações entre
fracasso e sucesso. Isto não ocorre nas lutas entre os pajés
e entre os líderes da aldeia na medida em que a continuidade
de seu renome se baseia menos em realizações físicas observáveis do que na interpretação de certas situações de vida do
grupo e numa "estratégia" que escapa ao contrôle objetivo.
Na verdade, a rêde de relações Kamayurá - tribos hostis funciona através de representantes de três categorias sociais distintas: mulheres e crianças, que constituem o alvo das
(10) A valorização do casamento entre homens maduros e moças
acarreta, ao lado da possibilidade de casamentos poliginicos dos líderes
(homens mais velhos) uma carência de mulheres para a camada de
homens jovens. Além disso, a vitalicidade dos cargos de chefia (tribal
e doméstica) impossibilita a ·integração da maioria dos jovens no sistema de chefia política além do fato de que a história de vida relativamente curta do jovem ainda não pôde lhe fornecer elementos (doenças)
para tornar-se um grange pajé.
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incursões por parte de tribos inimigas; lwmens jovens (que
já passaram pela iniciação pubertária), que visam a obter mulheres e crianças inimigas.
Sôbre estas três categorias sociafs pesam atribuições éticas menos definidas do que ligadas ao status de pajé, chefe
político ou chefe cerimonial. Por conseguinte, as mulheres,
os jovens e as crianças constituem os elementos humanos mais
viáveis ao contacto com representantes de um mundo despri ..
vilegiado: o mundo do inimigo.
'.Êstes contactos intertribais podem ser mais ou menos
prolongados. No primeiro caso, temos os casamentos e as
adoções, no segundo, os · co,nflitos, saques e vendetas.
Realmente, existe casamento entre Kama;yurá e inimigo
(Kamayurá-Suyá), inimigo êste moralizado e humanizado
através de seu contacto com o mundo privilegiado dos Ka..
mayurá. A proximidade espacial entre o Kama;yurá e seu
inimigo acarreta um co·n tágio das qualidades de humanidade
do primeiro ao segundo. Todavia, apesar de humanizado, o
in.imigo nunca conseguirá se identificar totalmente com o Kamayurá por maiores que sejam os seus feitos e as suas qualidades pessoais. Isto porque, embora a teoria da concepção
dos Kama,y urá atribua ao homem o papel mais importante na
reprodução, deixa de ter validade nos casos de casamentos
mistos:
1

>

1

"O casamento intertribal foi comum pelo menos na
geração passada. A maioria dos indivíduos apontados
como membros de outras tribos eram, na realidade,
descendentes de pai ou mãe (grifo meu) Kamaiurá com
um membro de outra tribo, o que foi constatado pelas
genealogias. Assim, de uma mulher que nos apontavam como Mehinaku, pudemos verificar que o pai era
Kamaiurá e a mãe Mehinaku" (Carvalho, Lima e Galvão 1949: 36).
O mundo misto Kamayurá-estrangeiro possui peculiaridades próp·r ias que se expressam pela igualdade de importância
de ambos os sexos em relação à prociação.
Além disso, êste mundo "intermediário" parece ressaltar
a importância dos parentes matrilaterais em contraposição à
importância dos parentes patrilaterais do mundo exclusivamente tribal:
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"Common to both the Trumai and Kamayurá was
the travelling partnership of a man and his sister's son"
. . . (Murphy and Quain 1955: 54).
Quanto à adoção de representantes de aldeias inimigas,
vide II, 3.
Tanto entre tribos amigas quanto entre tribos inimigas,
os casamentos são propiciados pelo sistema intertribal de relações sexuais extramaritais na medida em que (1) a sedução
sexual de uma mulher indica a intenção de um homem de
.casar-se com ela (cf. Murphy and Quain 1955: 88); (2) as
relações dêste tipo ocorrem predominantemente entre indivíduos que podem casar-se entre si ( cf. Carneiro 1956/ 58: 138).
Esta rêde latente de relações sexuais extramatrimoniais
corresponde a uma rêde de suspeitas intertribais:
''Quando dois grupos (tribais) se acham acampados em local próximo (por ocasião das cerimônias intertribais), os líderes manifestam sua rivalidade em
longos discursos, em que se acusam mutuamente de
roubo ou de sedução de mulheres" (Galvão 1953: 22).
As relações sexuais extramatrimoniais entre tribos dife-

rentes tendem a ser associados aos homens mais jovens e às
mulheres:
"O adultério assume características mais graves
quando se trata de indivíduos pertencentes a tribos diferentes. Por duas vêzes, assistimos a violenta troca
de discursos entre os capitães Trumai e Kamayurá,
motivado por acusações e suspeitas mútuas de que ·a s
suas mulheres eram seduzidas pelos camara da tribo
antagonista Os homens de uma tribo desaprovam relações sexuais passageiras entre suas mulheres e indivíduos de outra tribo. . . Os jovens, embora partilhem
êsse ponto-de-vista, e reajam com manifestações de desagrado, quando se trata de mulheres de sua tribo,
aproveitam, entretanto, qualquer oportunidade propícia
a essas reuniões" (Galvão 1953: 32).
Isto porque, de modo geral, os jovens não conseguem
obter esposas Kam~yurá dada a primazia do casamento entre
mulheres de sua própria geração com homens de primeira geração ascendente sendo, de certo modo, impelidos para casamentos menos valorizados. Além disso, a tendência poligíni-
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ca dos homens de prestígio (em geral, homens mais velhos)
constitui fator que contribui para a carência de mulheres para os mais jovens.
Portanto, para o Kamayurá, o mundo inimigo representa a possibilidade de um relaxamento de certas exigências
éticas tais como ás ligadas a um contrôle constante e intenso
de sua vida sexual no âmbito da aldeia. A desvalorização
ética das tribos inimigas se fundamenta, em parte, sôbre o
fato de elas oferecerem ao jovem Kamayurá possibilidades
para o estabelecimento relativamente livre de relações sexuais
intertribais na medida em que há uma ausência total de restrições decorrentes do sistema de parentesco e na medida em
que as esposas cativas podem ser obtidas sem qualquer contra-prestação (presentes ao sogro, serviço de noiva, etc.) .
. Desta forma, o desprestígio das tribos inimigas paraleliza
com o desprestígio social dos Kama,yurá que com elas entram
em contacto (jovens, mulheres e crianças) . De~ fato, o jovem,
não podendo, na maioria das vêzes, chegar à posição de chefia, e a mulher, não podendo desempenhar papéis rituais de
relevância, nem ser iniciada para as atividades xamanísticas,
gozam de pouco prestígio no âmbito da aldeia. Assim, o
Kamayurá de pouco prestígio deve procurar a sua afirmação
individual no mundo "de fora" (amigo - por meio das lutas
esportivas; inimigo - por meio das incursões, amigo e inimigo - por meio do casamento).
Os conflitos entre Kama,yurá e "amigos" manifestam-se
sob forma do funcionamento de um sistema de feitiçaria baseado numa associação dêstes últimos com sêres extra-humanos, ou seja, com certas entidades sobrenaturais cujas atribuições e atividades representam uma inversão das atribuições
e atividades humanas (Cf. Winter 1963).
As entidades sobrenaturais Kama,yurá podem assumir formas diversas, podendo ser representadas por símbolos abstratos, por animais, pelos elementos da natureza, objetos materiais, por entidades antropomórficas e pelo tabaco (cf. Oberg
1953: 28-38-57-60).
Analisando-se os mama'e antropomórficos <11), nota-se que
êstes possuem certos atributos físicos que constituem a inversão dos atributos físicos humanos:
(11) ~stes mama'e estão associados à doença e à morte estritamente vinculadas às tribos amigas através de uma complexa rêde de
feitiçaria intertribal.
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Atributos dos mama'e

-

- anoes
sao
possuem cabelos ·brancos
possu em barbas pretas

Atributos dos homens K amayurá

possuem alta estatura
possuem cabelos pretos
arrancam os pêlos da barba
(cf. v. d . Steinen 1940: 217).

inversão destas características físicas corresponde uma
inversão das prescrições e proibições sociais, conforme se
pode depreender de uma descrição de Mavutsiné, de Noitu e
dos ancestrais tribais fornecida por Oberg (1953: 50):
À

Sêres mitológicos

Sêres humanos (Kamayurá)

Mavutsiné pode assumir muitas
formas fisicas

O Kamayurá só pode assumir uma
única forma física

Mavutsiné pode ser Çlesprovido de
polegares

O Kamayurá sempre possui polegares

Mavutsiné n ão tinha pai nem mãe

O Kamayurâ só pode existir pela
identificação social de seus pais

Mavutsiné criou sua própria espôsa, isto é, casou com sua filha
Noitu

A mulher Kamayurá não pode casar com seu pai

Noitu t eve relações incestuosas
com os ancestrais feitos, como ela,
de madeira, isto é , teve relações
sexuais com os filhos de seu pai
<== seus irmães).

A mulher não pode casar nem
manter relações sexuais com seus
irmãos consangüineos.

Os mama'e vivem preponderantemente no ar e na floresta (cf. Oberg 1953: 33). Isto se reflete nos rituais de
cura nos quais um dos momentos é constituído pela procura
simbólica dos mama'e na floresta (cf. Carvalho, Lima e Galvão 1949) e na proibição de as mulheres e crianças, indefesas aos ataques dos mama'e, se afastarem das imediações
da aldeia (cf. Oberg 1953).
Estas entidades vivem de preferência na periferia do território da aldeia, havendo, assim, uma associação entre o
mundo "de fora" e a existência de sêres cujas qualidades constituem a inversão das qualidades humanas.
Em suma, enquanto os representantes das tribos "amigas"
estão associados aos marn.a~e, entidades sobrenaturais utilizadas
pelos feiticeiros, os representantes das tribos "inimigas" mantêm com os Kamayurá um padrão de relações predatórias
semelhantes ao desenvolvido entre as próprias entidades sobrenaturais.
•
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SEGUNDA PARTE

A Superação do Nível Doméstico
pela Rêde de Relações com o Sobrenatural,
e a Integração da Tribo Kamayurá
na Área do Alto Xingu
. . . the maturation of the individual and his
proper passage through the life cycle is of
paramount concern to society at large. This is
shown in the wide spread occurrence of institutionalized
procedures for legitimizing each step in it ...
Initiation, puberty and nubility ceremonies are the
most dramatic instances of such procedures ...
ln theses ceremonies the domestic group's task of
social reproduction is terminated. Having bred, reared
a11d educated the child, it hands over the finished
product to the total society. It is a transaction
in which the power and authority of the politico-jural
order as the final arbi ter over the human and social
capital of society are asserted (Fortes 1958: 10-11).
1 -

BENEFíCIOS, PROSPERIDADE E
VIDA CERIMONIAL

Introdução

1)

As relações entre o domínio doméstico e a tribo se expressam por um sistema cerimonial bastante complexo, que
representa um movimento entre as duas esferas. É principalmente através das diversas cerimônias ligadas à iniciação
pubertária e xamanística que a tribo Kamayurá pode se infíltrar no âmbito do mundo doméstico e se apoderar de seus
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homens e mulheres socialmente maduros, capacitados para
substituir a geração dos genitores em suas atividades produtivas e reprodutivas, garantindo, desta forma, a continuidade
da vida tribal.
,

Mas não é só isto. Os grupos domésticos representam
as próprias unidades oorrx>radas constitutivas da estrutura política, de maneira que é possível focalizar a forma sistemática
pela qual êles se coordenam na estrutura trib1al em momentos determinados, configurando esta estrutura que, nos outros
momentos, jaz latente; alimentada apenas pelo funcionamento
de seus elementos componentes, no nível em que êles podem
se bastar dentro da sua auto-suficiência.
Outrossim, pode-se acompanhar a trajetória de vida do
Kamayurá, iniciada sôbre o chão de sua casa, bem debaixo
da rêde de sua mãe, dinamizando-se pela atuação de fôrças
advindas da sociedade mais ampla: após abandonar a rêde
materna que a recebeu ao nascer, a criança passa a ocupar
um espaço autônomo no interior da casa, fato que se manifesta pela reclusão pubertária, que aí tem lugar; ao mesmo
tempo em que lhe é concedido o direito de passar ritualmente
por certas áreas do pátio da aldeia (vide "O ciclo da iniciaç.ã o pubertária") . Nas grandes lutas e cerimônias de que
possa p·a rticipar, o jovem realiza diversas atividades rituais
no espaço central do pátio da aldeia. Co·n tudo, a sua permanência nesta área sagrada é esporádica e cerimonialmente condicionada, pois a casa é o espaço que serve de cenário aos
principais momentos de sua vida: os rituais de nascimento
do primeiro filho, o tratamento· de doenças e a iniciação mais
sistemática nas relações com o mundo sobrenatural. A posse
definitiva de um lugar no solo, como Kamayurá, lhe advém da
morte, quando êle conquista, para o seu corpo, o direito de
ocupar para sempre um espaço determinado e definitivo dêsse
lugar sagrado, que é o pátio da aldeia.
Tomado individualmente, o Kamayurá realiza o seu próprio ciclo-de-vida: nasce, desenvolve-se, transforma-se em ser
adulto pleno, imbuído das atribuições ligadas ao seu sexo, e,
finalmente, morre. Esta trajetória se concretiza, de um lado,
por transformações em suas relações sociais - que se ampliam em cada fase cerimonial de seu desenvolvimento, trazendo para o cenário de sua vida novos personagens com os
quais deve interagir, até passar para o além, transformado
em elemento do "nós coletivo" que engloba um mundo menos
mas nem por isso menos concreto; de outro,
personalizado,
.

,
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por sucessivas transformações do conteúdo de suas ações que,
atribuído parceladamente a ocupantes de status diferentes,
configuram, na sua totalidade, a sabedoria tribal, os recursos
adaptativos e integrativos com que os Kamayurá se adaptam
ao seu meio natural, humano e sobrenatural.
E, sintomàticamente, após êste movimento centrífugo que
pode ser acompanhado desde o momento de sua emergência no
mundo dos vivos, no chão de sua casa, até aquêle em que,
particip ando na qualidade de guerreiro ou de lutador de incursões a terras "estranhas", que marcam o limite de sua
expansão pessoal e do âmbito espacial de sua vida, vo1ta, num
movimento centrípeto, para o chão do p·á tio de sua aldeia onde
é enterrado na qualidade de um representante de sua tribo.
1

2)

O ciclo de iniciação pubertária

O ponto-de-partida dos ritos de iniciação pubertária de
um Kamayurá é representado pela cerimônia coletiva da perfuração dos lóbulos das orelhas:
"The perforation of the ear lobes was a distinct
and separate part of the cycle of puberty rites, and
the only in which the boys went through a prescribed
phas~ as a gro up" (Murphy and Quain 1955: 85).
1

"At the age of 8 or 9 the chief p ierces the ear
lobes of the boys. This is done with a f ang of the
dogfish, and the act of piercing the ears is known as
hakutúk. After the earpiercing act the parents of the .
bQys give a ceremony during which food is passed out
among the guests and the okutúk dance is performed
. . . Generally a number of boys go through the ceremon.y together" (Oberg 1953: 64).
1

Outro momento do processo de iniciação pubertária é
representado pela reclusão pubertária:
"Os jovens são recolhidos logo que atinjam maturidade, considerada pelos pais indicativa de virilidade.
Em contraste com a reclusão das môças, a dos rap·azes
não é contínua. Sucedem-se períodos de recolhimento
durante dois a três meses a outros tantos de li herdade.
O local de reclusão é a própria residência, onde se improvisa, a t1m canto, uma tapagem com estei,ras, f ôlhas de palmeiras ou canas de ubá . . . O primeiro mês
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de reclusão é especialmente severo: rapazes e môças
não podem tomar outro alimento, além de uma mistura
de água.e massa de mandioca (kauin). Peixe de qualquer variedade é proibido. Essas restrições são relaxadas após a primeira lua. Mantém-se, porém, a de
o indivíduo não se poder ausentar do retiro senão à
noite, para satisfazer as necessidades . . . (0 período
de reclusão) dos rapazes se caracteriza como um período de aprendizagem: os pais lhes ensinam a manufatura de artigos como flechas, arcos, pentes, etc. e
também a técnica do desporto preferido - a luta
corporal ... " (Galvão 1953: 31; cf. também Oberg
1953).
O fim de reclusão corresponde ao momento em que o jovem (homem ou mulher) chegou a desempenhar satisfatoriamente certas atividades associadas ao seu sexo, definindo-se,
por isso, como homem ou mulher "adultos". Ora, as atribuições diferenciais decorrentes do sexo funcionam não só
no nível das atividades reprodutivas como também ·n o das
atividades produtivas.
O complexo cerimonial ligado à iniciação pubertária é,
portanto, essencial na atribuição das qualidades masculinas ou
femininas que constituem o eixo-de-referência básico no funcionamento de um grupo doméstico. l!:stes rituais desembocam, em seu desenvolvimento final, na cerimônia intertribal
do k100rup, momento em que se verifica a saída definitiva
da reclusão pubertária e são celebrados os casamentos "puros" :
"Os Kamaiurá estavam então empenhados nos preparativos de uma grande festa a realizar-se na época
da desova da tartaruga tracajá, ou seja, em setembro.
Para tal festa reservava-se a tapioca depositada numa
espécie de silo, construído no centro da aldeia . . . essa
festa seria o término do período de reclusão dos jovens
... " (Carvalho, Lima e Galvão 1949: 43).
"Genuine Cama,yurá marriages, that is, marriages
not involving capture or marriage outside the tribe,
are solemnized during the kwarup ceremon,y. The young
people come out of puberty seclusion during this ceremony, and the young man cuts the hair of his future
wife and the young woman tonsures her future husband. This act, publicly performed, unites them in
marriage (Oberg 1953: 66; cf. também Carvalho, Lima e Galvão 1949: 36).
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O cerimonial ligado à iniciação expressa· a solidariedade
ritual de diversos grupos:
(a)

A família-de-orientação do iniciando:
"A água para o banho, que tomam diàriamente, e
os alimentos são-lhes trazidos pela mãe, irmã ou um
parente feminino próximo ... " (Galvão 1953: 31).

(b) O grupo doméstico do iniciando, na medida em que
êste pro·v ê a produção do alimento (mandioca e peixe) consumido pelo iniciando durante o seu período de reclusão no
interior da casa (cf. Carvalho, Lima e Galvão 1949: 35).
(e) A tribo do iniciando, na medida em que, havendo
a coincidência do fim da reclusão pubertária com a realização do kwarup, impõem-se determinadas formas de cooperação tribal para a obtenção do alimento ritual consumido na
cer1mon1a:
e

A

•

'

"Os visitantes sºe rão presenteados com piqui, farinha, beiju, batata e peixe pelos Kamaiurá" (Carvalho,
Lima e Galvão 1949: 44).
(d) O grupo de representantes de outras tribos que particip,a m da cerimônia de perfuração dos lóbulos das orelhas
dos meninos e da cerimônia do kwarup:
. . . "ficando um pequeno número de índios Kama;yurá a fim de presenciar a cerimônia da iniciação
dos cinco jovens (Waurá)" (Myazaki 1964: 214).
"Desta vez haverá a perfuração dos lóbulos de dois
meninos Kamayurá e um menino Mehinaku . . . O chef e Mehinaku perfura os lóbulos do primeiro por meio
de um pedaço de arame, colocando dois pedacinhos de
madeira em ambos os orifícios. Faz o mesmo com os
outros dois iniciandos" (Wustmann 1959: 162 - trad.).
"Dizem os informantes Kamaiurá que participarão
dessa festa ou cerimônia do kwaryp as tribos Auety,
Waurá, Mehinaku, Trumai e Kuikuro ... " (Carvalho,
Lima e Galvão 1949: 44).
Uma vez iniciado, o jovem possui autonomia no que diz
respeito à reprodução, mas não no que diz respeito à produção. Isto porque um homem deve obediência a seu pai:
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"Even after the husband has gained complete rights
over his wife, he is still under the control of his father
so long as the father lives. It is only the father dies
that the husband is the complete master of himself,
his wife, and his children, this control being limited,
however, by his membership in the house group and
the tribe" (Oberg 1953: 47).
Esta dependência econômica, jurídica e ritual dos filhos
em relação ao· pai consangüíneo tem a sua expressão espacial
no fato de um filho viver de preferência na casa do pai, mesmo depois do casamento. Portanto, a dispersão espacial dos
"siblings" só pode se dar após a morte do pai:
"The autonomy which middle-aged men have over
their f amilies extends particularly to their children
and the freedom of movement in visiting" (Oberg 1953:
47).
Contudo, a liberdade de mo·v imento e a autoridade do
pai sôbre os filhos não significa auto-suficiência da família
nuclear nas atividades de produção; a maioria dos homens,
na medida em que não serão "capitães", têm de se engajar
em um grupo doméstico a fim de participar e desfrutar das
principais atividades ligadas à subsistência. Portanto, a liberdade do homem comum significa, na verdade, liberdad.e de engajamento, juntamente com sua família-de-procriação, no grupo doméstico de um parente consangüíneo, classificatório 0 u
afim, e de dêle se afastar, mesmo sem a permissão do respectivo chefe:
"Residence in a special ho·use, hawever, is not obligatory. A man, his wife, and children may move to
another house occupied QY his classificatory brothers.
. . . He (o chefe da casa) is master of his 0 wn family
only. While others have to ask his permission to live
in the house, he has no power to prevent families from
leaving the house temporarily or permanently" (Oberg
1953: 45-46).
1

1

Por 0 utro lado, cabe ao pai o direito não só de proceder
à escolha dos cônjuges de seus filhos e filhas, como o de
determinar a ocasião propícia para a realização dos casamentos.
1

Portanto, o pai de família tem em suas mãos o direito
de dispor tanto da capacidade produtiva como da reprodutiva
de seus filhos, embora isto signifique apenas, em ambos os

I
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casos, o poder de "investir" essas capacidades, à base de um
sistema de alianças em que êle atua como chefe de um grupo
corporado a família nuclear - que dá e recebe em têrmos
da sua mediação.
3)

O kwarup

Esta cerimônia, apesar de constituir a etapa final da
iniciação pubertária, deve ser estudada à parte. Todos os
autores são unânimes em reconhecer a sua grande importância, malgrado ela permaneça uma incógnita para a.quêles que
se interessem pela identificação social de seus personagens.
O material bibliográfico mais consistente que possuímos <1:2> poderia ser disposto intercaladamente, de maneira a
fornecer um quadro mais completo na sua formulação, mesmo
porque achamos que não lhe estaremos alterando a lógica
interna nesta ordenação:
"Não há época para a realização de um kivarüp;
entre um e outro intercala-se às vêzes um período de
vários anos."
"In addition to being the general name for the
ritual period lasting several da.ys, the kwarup is a
special dance in commemoration of the dead. "
"Os preparativos processam-se com vários dias de
' antecedência. É durante êste período que os guerreiros pintam o corpo com urucum (côr vermelha) e carvão resinoso (côr preta). Alguns dêles usam também
vários enfeites. As lutas (ruka-ruka), características
das tribos do Xingu, são realizadas todos os dias e servem de treino aos guerreiros que irão lutar no dia da
festa, como também de ensinamentos para os meninos.
O capitão e os guerreiros da tribo fazem as demonstrações . . Os ensaios dos tocadores de flauta (uruá) também são feitos com alguns dias de antecedência ...
Outro preparativo muito importante, essencial para a
realização da festa, é a pesca do timbó. "Partem para
o timbó", como êles dizem, todos os guerreiros da tribo, enquanto as mulheres ficam na aldeia, preparando
(12) O texto português é de Lhullier dos Santos 1956: 111-115, e
o inglês, de Oberg 1953: 56-59.
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os beijus, que são feitos em grande quantidade para o
dia da festa. . . A volta dos que foram para a pescaria do timbó é esperada com muita ansiedade: logo
após marca-se a data, geralmente para daí a uns três
dias, para haver tempo de se enviarem os mensageiros
(pariá) às outras tribos e se esperar a chegada destas.
Um grupo de guerreiros parte para o mato a fim de
cortar os troncos cerimoniais . . . Na manhã da festa,
pintam os troncos, cerimônia a que as mulheres não
podem assistir . . . cada kuarüp representa um indivíduo que morreu e vai ser comemorado, na festa. O
respectivo kuarüp é preparado pela família do morto.. "
"All those who have died during the ,y ear are represented b,y wooden posts cut from camiuva tree.
These posts are about 3 feet lo·n g and lô inches in
diameter ·w ith vertical lines of triangles painted on
them in black and white. The· posts representing men
have faces carved on them and are ctecorated with
cotton belts, f eather headdresses and , designs p·a inted
·with genipapo and urucu. These posts, called k·warup,
are prepared in the woods and are brought into the
village just before dawn 0 n the shoulders of the men.
While the posts are underway all the women and
children must remain hidden in the houses béhirid closed doors <·13 >, and visitors from neighboring villages
must rem.a in outside the village. As the men enter
the village thgy walk slo'wl:y and stiffly singing a song
while the leader shaikes the sacred rattle (yokaká).
The posts are then set into the ground in a row in
the center of the plaza. A special messenger, called
pariá, then goes out and brings in the visitors, leading
them ·with a burning brand. The women and children
come out of the houses ... "
1

"Os '[Xlriá enviados às outras aldeias p·a rtem. . . Ao
chegarem à aldeia que vai ser co·n vidada, o cacique
lhes pede que se sentem no terreiro, oferece-lhes piqui
e beiju, e recebe o convite. Após uma troca de presentes,
os pariá voltam e a tribo começa a preparar-se p·a ra
ir ao local da festa."
(13) "Permaneciam (os troncos) escondidos sob uma cobertura de
galhos e fôlhas tirados das árvores próximas, longe das vistas das mulheres em geral e dos rapazes que se encontravam em período de reclusão" (Junqueira de B. Lima 1967: 15).
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"No dia da festa dá-se a tirada do luto. Um índio
lava o outro com um pouco d'água, simbolizando que
está livre do, luto que vinha mantendo por um morto
da família. A viúva cujo marido morto deve ser comemorado põe-se a lamentá-lo. Alguns índios, inclusive muJheres e crianças, fazem escoriações no corpo ...
A tarde tôda se passa com os preparativos: tirada do
luto, chôro, escoriações e pintura do corpo."
"Os p·a jés ornarnentados vêm com dois maracás e
começam a cantar. Pulam de uma perna p·a ra a outra,
sempre acompanhando a mesma cantilena. As outras
tribos se aproximam dando pequenos gritos. Mandam
na frente os pariá e os pajés, que tomam assent o no
terreiro, defronte dos troncos que estão cobertos por
um estrado de sapé. Aí a tribo hospedeira lhes oferece
charutos . . . e deixa-os sozinhos. Assim, cada tribo
vem até o terreiro . .. Cada grupo, formado pelos pajés e p·a riá, fica isolado num canto."
... "and ever:yone gathers around the posts and
begins to sing. Customarily there are f our leading male
singers. ln the origin myth these f our singers were two
cotias and two frogs. This is also the occasion during
·w hich all the boys and girls who have been in pube'rty seclusio·n come out and dance around the posts,
the girls with their long hair pulled down over their
faces. One of these girls offers the village chief and
the visiting chiefs a little of last ,y ear's piqui from a
gourd vessel. Later these girls have their hair cut,
put on their uluri, and are considered mature marria- ·
geable women. ln f act . . . the grooms cut their brides'
hair and the brides tonsure their husbands!"
"Mais tarde aproxima-se a tribo, só os homens,
que vêm pintados e com todos os apetrechos . . . Pulam e dançam, cantando uma canção guerreira. Fazem algumas evoluções, tendo como centro do círculo
o terreiro, onde estão plantados os troncos e, para finalizar, dirigem-se para o centro, brandindo as armas;
dispersam-se logo em seguida, encaminhando-se cada
qual para o lugar em que se encontra a sua tribo acampada. Nos acampamentos, a mais ou menos um quilômetro do terreiro, pois não podem aproximar-se mais,
estão as mulheres e as crianças das tribos visitantes,
que não tomam parte na festa.
1

'
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"No dia seguinte, quando· o sol já está alto·, co·m eça
o ruka-ruka, que é uma luta esportiva, em que tomam
parte todos os guerreiros das tribos componentes da
festa. - Chegam as tribos com os apetrechos. . . instalando-se cada qual num canto do terreiro. Na frente
senta-se o cacique e atrás dêle as mulheres co,m as
crianças formando a assistência. A tribo· hospedeira
espera os visitantes no centro do terreiro <14 ) . ' '
"When the kwarup is finished the posts. are thrown
into the river . . . Without hesitations he (um índio
Kamayurá) named the first four (dos troncos) as
Kanarava.r i) Kanara;t i) Yananama and Vanivani .. . the
four o.r igin ancestors. He then mentioned two names
which I took to be the names of impprtant men who
died in the past and three posts he called simpl,y
kwarup. ·. . I concluded that these three represented
members of the tribe who had died during the year
... the Camayurá say that if they do not perform
the kwarup the tribe would die out. . . the public ceremonies like the Kwarup and the Yawari in which the
neighboring tribes participate, are not restricted to·
"Foram guiados pelo pariat que lhes levara o convite e
encaminhados ao pátio central da aldeia. Os tocadores de uruâ iniciaram sua música enquanto os demais Kamaiurá circulavam aos gritos
pelo pâtio, portando machados, paus e armas de fogo, que eventualmente possuíam. Os grupos visitantes repetiram a mesma cena. Depois dessas demonstrações, um dos donos da festa iniciou a chamada
dos lutadores Kamaiurâ de huka-huka. O líder de outro. grupo convocou os seus lutadores e teve início a parte mais alegre da festa: os
lutadores se postaram, um defronte ao outro e, com o corpo curvado,
foram descrevendo círculos. Com uma das mãos fortemente prêsa à
mão do adversârio, os competidores se ajoelharam, agarrando-se mutuamente. O jôgo de fôrça se intensificou, procurando cada um alcançar
a parte posterior da coxa do outro para se consagrar vencedor. A rigor, o lutador no momento em que alcança con1 a mão a parte posterior da coxa de seu adversârio deve, em. seguida, derrubá-lo. Na prática, entretanto, a maioria dos lutadores dá por encerrada a luta após
tocar a coxa do parceiro. As meninas que haviam alcançado a puberdade alguns meses antes da festa do kwarup e que estavai:n em reclusão
dentro de suas respectivas casas, deixaram suas celas e, acompanhadas
pelo "dono da festa" vieram ter ao pátio da aldeia. Ali ofertaram castanhas de piqui aos líderes dos grupos visitantes e posteriormente acompanhavam os tocadores de flauta uruá que percorriam as casas da aldeia,
dando por encerrada a grande festa. Os visitantes aos poucos se retiraram e finalmente os postes do kwarup foram desenterrados para serem
jogados às águas da lagoa" (Junqueira de B. Lima 1967: 16-17).
(14)

.. .
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dances alone. These public gatherings afford opportunity for trading (rVíOITARA), for wrestling and
f east1ng".

.
O kwarupJ do qual acabamos de dar a descrição, representa uma síntese de diversos ritos de passagem:
(a) a passagem dos jovens reclusos para o status de
"adulto":
"This is. also the occasion during which all the bo:ys
and girls 'Vvho have been in puberty seclusion co·m e out
and dance around the posts . . . When a ,y oung man or
woman comes out of puberty seclusion he or she is a
mature individl-1al equipped with the knawledge, beliefs,
and values that bis culture provides" (Oberg 1953:
56-66).
(b) a passagem dos adultos "solteiros" para o status
de "casados":
"Ao terminar o período de reclusão é feita a tonsura nos rapazes; as. môças então têm o cabelo co·r tado
pouco· acima dos olhos; e na maioria das vêzes, já lhes
sendo conhecida o futuro· marido, é êste quem os corta"
(Carvalho, Lima e Galvão 1949: 36) .
"Genuine Cama.yurá marriages, that is, marriages
not involving capture or marriage outside the tribe,
are solemnized àuring the IC'warup ceremo·n y" ( Oberg
1953: 66).
(c) a volta dos parentes enlutados a uma vida norma.l,
•
após um banl10 ritual:
"Ao morrer o espôso, cumpre a seu irmão, após
determinado período de luto, cortar os cabelos da viúva, banhá-la no pátio da aldeia e então casar-se" (Galvão 1953 : 29-30) .
1

"After deat h the immediate relatives· of the dead
cut their hair, scarify their heads and arms, and wail
in a loud voice and try to jump into the grave, but
are prevented f rom doing this b,y the villagers. The
mourning period lasts until the 11ext kwarup. . . at
·w hich time the chief appoints a ·wo1nan to wash the
heads of the n1ourners '\Vith water" (Oberg 1953: 68).
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a aquisição do status de chefe pelo irmão ou filho
do líder cuja morte imp·ôs a realização da cerimônia: <15 )
(d)

"Feito o kuarup, que tem por ensejo a morte de um
chefe influente .. : Como os troncos são individuais, o
número de pessoas influentes é sempre reduzido. Os
indivíduos de status inferior . . . não possuem kuarup,
podendo, no entanto, ser cultuados durante a festa"
(Lhullier dos Santos 1956: 115).
(e) a ascensão ou descensão dos jovens lutadores na
escala de prestígio, em conseqüência de suas atuações esportivas no huka-huka, que acompanha o kwarup.
Portanto, o sistema de relações com o sobrenatural, expresso no kwarup, integra e reafirma os grupos de parentesco,
(15) O têrmo "capitão", apesar de ter sido empregado com bastante freqü ência por autores como Galvão e Oberg, é demasiado vago,
havendo necessidade de um levantamento mais detalhado do seu emprêgo. Assim, Galvão mesmo afirma:
O filho do capitão desaparecido é ainda uma criança e, embora
chamado de "capitãozinho" ... (Galvão 1953: 26).
Isto nos leva a supor que o têrmo "capitão" seja estendido aos membros masculinos da família-de-procriação de um chefe de uma casa ou
da aldeia, podendo referir-se eventualmente ao neto dêste:
... chegaram para convidar os Kamayurá para um grande kwarup
na aldeia dos .K uicuru porque tinha morrido um capitão· de sua tribo ...
Capitão é membro de uma familia de linhagem nobre ... Na aldeia dos
Kuicuru morreu o neto de um capitão e, por isso, houve Kwarup
(Marão, reportagem em "O Cruzeiro" 1953: 86).
A morte de um "capitão" provoca, de fato, um grande distúrbio,
trazendo a necessidade de redefinição e de reaglutinação das diversas
fôrças políticas. A participação cerimonial de outras tribos garante,
de certo modo, a sobrevivência do sistema tribal, impedindo a sua
desintegração pelo fraccionamento temporário do conselho tribal e pela
·acefalia de uma casa. Os próprios preparativos cerimoniais (a pesca
coletiva com timbó, a grande produção de beiju) contrabalançam a
emersão provável destas fôrças centrífugas já que a realização adequada
do kwarup não pode dispensar a cooperação econômica e ritual da
maioria dos membros da aldeia. O próprio ideal de fornecimento abundante do alimento ritual aos participantes de outras tribos vizinhas
exige esta cooperação entre os diversas grupos domésticos da aldeia.
A fase que precede ao kwarup r epresenta, portanto, uma fase de gestação política e de escolha de um nôvo líder que substitua o morto.
Êste processo de redefinição só pode ser re~lizado n o complexo sistema
de preparativos cerimoniais (rituais de entrada), que culmina com a
realização do kwarup, cerimônia que reafirma as relações mais amplas
da comunidade Kamayurá com outras (as tribos vizinhas), com a natureza (pela exacerbação da produção econômica coletiva) e com o mundo
sobrenatural (pela participação simbólica de certas entidades sobrenaturais e dos espíritos dos mortos).
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de sexo, de idade e de prestígio. Ao mesmo tempo, põe em
destaque a homogeneidade ritual de todos os membros da
tribo ao representá-la, simbólicamente, pela madeira sagrada da qual, segundo o mito, os Kamayurá se originaram. (Cf.
Oberg 1953: 50.)
O caráter de um cerimonial de síntese que o kwarup
apresenta se prende à constância temática dos próprios ritos-de-passagem: morte e renascimento. Realmente, vista dêsse ângulo, esta cerimônia pode ser decomposta: quanto ao
adolescente, morte do imaturo e seu renascimento na forma
adulta; quanto ao cadáver, morte terrena e emergência no
mundo dos ancestrais, configurado segundo os parâmetros da
vida da aldeia; <1'6 ) quanto à sua lógica, numa relação entre
vida "tout court" e morte "tout court" expressa na intercalação do próprio kwarup com o huka-huka ; e assim por
diante.
Do ponto-de-vist a da personalidade Kamayurá, o morto
não é simplesmente alguém que deixou de existir, mas alguém
que passou a outro status, definido e perpetuado na memória
dos homens. Donde o reconhecimento· cultural da semelhança, expresso no caráter uno e múltiplo do kwarup.
Sintomàticamente, há durante o kwarup o consumo ritual do piqui (cf. Oberg 1953: 56), que está associado à fertilidade humana e, conseqüentemente, à vida:
"Men state that turtle eggs and piqui fruit are
conductive to increase sexual intercourse and increase the chances of bringing about pregnancy" (Oberg
1953: 61).
Além disso, a própria cerimônia é marcada de modo a
coincidir com a época da desova da tartaruga tracajá ( cf.
Carvalho, Lima e Galvão 1949: 36), também associada à fertilidade, segundo Oberg.
O material b.ibliográfico relativo às várias cerimônias Kamayurá revela que existe em diversas delas uma mesma coreografia ritual: um mo·v imento ordenado de pajés, chefes
(16) São significativa s, a r espeito, as seguintes passagens : "O hom em
é enterrado com a rco e flechas, a mulher leva uma esteira tran çada
com malha de peneir a., fuso e vaso de barro. A divisão terrena do
trabalho continua também no outro mundo" (von den Steinen 1940 : 436).
"After death the ghost goes t o the abode of the dead, KARAKAPI,
where th e ancest ors dwell" (Oberg 1963 : 68).
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cerimoniais ou outros representantes rituais no sentido de
transportar determinados objetos sagrados (propulsores, troncos, bonecos, folhagens, alimento, etc.) do, mundo "de fora,,
para 'o mundo "de dentro". No caso do kwarwp e do javari,
o mundo "de fora" corresponde espacialmente à floresta que
circunda a aldeia e o mtindo "de dentro", ao· pátio da aldeia:
"The posts, called Kwarup, are prepared in. the
woods and are lYrought int.o the vilZage just before dawn
on the shoulders of the men. . . The posts are then
set into the ground in a row in the center of the plaza"
(Oberg 1953: 56) (O grifo é meu).
Galvão, ilustrando um treino de javari, diz:
"Para os lados do pôrto, fora da aldeia, estava um
grupo de jovens, armados de propulsores e dardos, que
anunciavam sua presença com gritos agudos e prolongados. Êstes gritos eram respondidos por um outro
grupo de homens mais velhos e meninos que no pátio
da aldeia estavam formados 2 a 2 e também armados
de propulsores." (O grifo é meu.)
E, apresentando a própria cerimônia, prossegue:
.. ·. "a chegada dos Auety (convidados. para o javari).
Os 3 pareát. . . foram os únicos a. adiantar-se até o
pôrto para recebê-los. Algum tempo após., 2 dêles retornaram à aldeia para buscar prese·n tes de farinha e
beijus que levaram de volta para os Auety. Panelas
de cauim e muitos beijus foram transportados por um
grupo de mulheres para uma clareira próxima onde os
Aue~y seriam recebidos formalmente" (Galvão 1950:
356-360).
Já no caso das cerimônias de cura e de perfuração do8
lómik>s da8 oreUui.s d-06 meninos, o mundo "de fora" é representado pela floresta e pelo pátio da aldeia, enquanto o
"de dentro" corresponde, espacialmente, ao interior da casa:
"A canção foi interrompida com a retirada de quatro dos paié que se dirigiram tpara o mato. Ao cabo
de algum tempo, voltaram anunciando-se por uma canção. Caminhavam em fila, carregando o da frente,
além de um ramo de f ôlhas, um boneco de envira.
Quando atravessaram o pátio da aldeia, os que aí estavam voltaram as costas para o cortejo ... um dos
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pai é (que haviam permanecido na casa) conduziu-os
até a rêde da doetnte, sôbre a qual foi depositado o
ramo de fôlhas, o boneco de envira e um maracá" ( Carvalho, Lima e Galvão, 1949: 42; o grifo é meu) .
"Os meninos aguardavam, sentados diante da Ca·
sa-dos-Ho,m ens ... "
"Os homens, juntamente com os meninos, dançaram
e cantaram, movimentando-se entre o oentro da praça
e a casa do· oap·itão, dirigi-dos por êstes . . . (furados os
lóbulos). Os adultos que os amparavam levaram-nos,
dependurados pelas costas, para o interior da ha.bitação onde ficaram reclt1sos. Em tôdas as rêdes, onde
ficaram, haviam colocado em ambos os lados, · na cabeceira e nos pés, galhos de uma árvore e aí os jovens
ficaram deitados imóveis, com a haste de madeira segura pelos lábios" (Myazaki 1964: 216; o grifo é meu).
Por conseguinte, esta coreografia ritual integra mundos
de amplitudes e naturezas diversas: o mundo doméstico, o
mundo tribal e o mundo intertribal. Por outro lado·, integra
também mundos da mesma amplitude e natureza, como no
caso da d;ança do uruá, em que os tocadores de flauta vão
visitando, um~ por uma, as diversas casas da aldeia (cf.
Lhullier dos Santos 1956: 112; Oberg 1953: 59), quando se
repete a coreo.g rafia do transporte ritmado das flautas sagradas "de fora'' para "dentro" · e "de· dentro" para "fora" ·
·d as casas.
1

Portanto, definindo os rituais como momentos de transação entre o domínio doméstico, o tribal e intertribal, nota-se que êstes se manifestam nitidamente no plano espacial,
constituindo temas de constante elaboração coreográfica nos
diversos rituais Kamayurá.
4)

.
A iniciação xamani,stica: os rituais de cura

A iniciação xamanística, associada aos rituais de cura
de um doente do sexo masculino,, depende, portanto, da incidência da doença, mas com um detalhe importante: a p·r ópria
moléstia é oonditio s·in,e qua non da existência de um iniciando, porquanto êle e o doente são uma mesma pessoa. Resulta daí que a iniciação xamanística implique na presença e
colaboração de pessoas diferentemente categorizadas:
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(a) o pai ou outro representante da geração ascendente de
Ego:
"When a young man becomes seriously ill, his
father or some other old man (provàvelmente um pai
classificatório co-residente) iniciate him . . . Simple
cures appear to be performed solely ·w ith the aid of
tobbacco" (Oberg 1953: 60).
"Inheritance of sJ;iamanism power ·w as nominaII:y·
patrilineal" (Murph·y. and Quain 1955: 60).
(b) o grupo doméstico do· iniciando: dado o fato de que,
em têrmos da residência virilocal, o pai de Ego masculino
tenha ~ido iniciado ritualmente pelo pai (avô paterno de Ego)
na mesma casa em que Ego é iniciado por seu pai, pode-se
concluir que a iniciação xamanística constitua uma expressão
ritual do grupo proprietário do esp·a ço físico representado pela casa: o grupo doméstico do iniciando. Além disso, <J fornecimento do alimento ritual consumido nestas ocasiões depende da cooperação dêste mesmo grupo.
A

(c)

o grupo. do pajés da aldeia:
... "não tivemos oportunidade de assistir a outras
atividades xamanísticas além da cura de uma doente, em
que participaram todos os paié da aldeia, em número
de nove" (Carvalho, .L ima e Galvão 1949: 42) .
"ln more serious cases of illness, in which sorcery
is always suspected, a much more complex curing ceremon.Y is required. Severa! shamans act together under the guidance of the one who has been asked to
effect the cure" (Oberg 1953 : 60) .

( d) o grupo de pajés "estrangeiros", convidados para os
grandes rituais de cura:
"One d~y Juruna described his siakness anda cure
in which a number of shamans participated ... When
the sun was in the middle of the s.k y I began to· shiver
and I sent for Kantú, the Jiwalapetí shaman, that night
Kantú and six other shamans went into the woods
and brought back a mama'e ... " (Oberg 1953: 61).
O fato de a iniciação xamanística se processar na casa
do doente não a converte num assunto de âmbito doméstico;
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momentâneamente, o mundo comunitário, através de seus representantes autorizados, se transfere para os limites restritos da casa.
Transformar-se em pajé (o que não é dado a todos mas
apenas a alguns homens da tribo) significa transformar-se
em mediador e controlador de f ôrças sobrenaturais, com tôdas
as implicações de ambivalência que isto suscita, porquanto o
ato de curar não é mais característico· das atribuições de um
pajé do que o de atuar na produção do mal, f acêtas que são
de um poder unificado que o mi to pôs em destaque ao associar feitiçaria (produção do mal) e cura (eliminação do mal),
muito embora comumente, na vida real, seu emprêgo se oriente para o "out group" e o "in group", respectivamente:
"The art of so·rcer:y and healing, the Camayurá
say, was taught to the ancestor QY the bem-te-vi . ..
Other birds, such as the jacobemba and the ,y apurí,
are also shamans) and, like the bem-te-vi are feared
by the Camayurá) for they are believed to oause illness
when angry. None of theses birds are kilZed by them))

(Oberg 1953: 59; grifo meu).
II 1)

INFORTúNIOS, MALEFíCIOS E FEITIÇARIA
A feitiçaria e seus agentes

A iniciação xamanística possibilita a inserção de determinados Kamayurá numa rêde intrincada de relações de feitiçaria. Esta parece visar principalmente à produção de malefícios
a outra tribo (aldeia) :
.. . "como é que se originaram a doença e a morteapesar do bom médico-feiticeiro da própria aldeia, que
envida todos os esforços para combater o co·l ega mau
da aldeia estranha?" (von den Steinen 1940: 440).
"As dores indicam ao doente que há alguém que 0>
está atacando. Na aldeia não se vê ninguém que o
esteja fazendo. Por conseguinte o inimigo. está fora'"
(idem: 442).
''Assistimos à morte de uma velha Kamaiurá, víti-·
ma de pneumonia. . . Uma de suas irmãs, em voz·
alta, queixava-se de feitiçaria dos Auety, que teria pro-
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vocado o mal. Apenas aumentaram os murmúrios de
feitiçaria, mais tarde atribuída aos Auety em visita à
aldeia" (Carvalho, Lima e Galvão 1949: 36-37).
"All the individuais whom they (os Kama.y urá)
accused of having caused illness through witchcraft
turned out to be members of other tribes ... " (Oberg
1953: 51).
"Witchcraft ... is not practiced against enemy
tribes man" (Idem: 52) .
"Despite this peaceful interaction among the up·p er
Xingu villages. there was considerable mutual f ear and
hostility between them which was expressed in witchcraft ... " (Murp·h y and Quain 1955: 10).
Todavia, existem elementos na b·i bliografia que sugerem
.a existência de suspeitas de feitiçaria no âmbito da própria
.aldeia (tribo):
"Os irmãos Vilas Boas testemunharam entre os
Kalapalo o assassinato de um pajé, suspeito de ter morto
por feitiçaria um dos chefes dessa tribo . . . Segundo
informaram, o pajé foi abati<;lo a golpes de facão por
bom número de seus companheiros de tribo, dias após
a mo,r te do chefe" (Carvalho, Lima e Galvão 1949 : 43) .
''Uma acusação freqüente aos membros de outros
grupos familiares (grupos domésticos) é a de prática
de feitiçaria" (Galvão 1953: 36).
Cumpre notar, porém, que as práticas de feitiçaria estão
~condicionadas, na sua expressão em moléstia e morte, à pre:sença de uma condição que as torne efetivas: a má vontade
ou negligência do rnama'e (espírito protetor) da pessoa vi.sada:
"Although the Cam~yurá recognize that men may
die at the hand of human enemies from other tribes,
and other accidents, as well as from the effects of
sorce~y, the.y still believe that death is al·ways due to
anger of mama'e who have forsaken them or who have
neglected to help them. Death, manó, is thus a condition of evil from '\Vhich the imediate relatives must
be s.aved ... " (Oberg 1953: 67).
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A feitiçaria intertribal
a)

Relações com tribos hostis: ausência de feitiçaria

A feitiçaria não aparece nas relações en~re os Kamayurá
e as tribos por êles consideradas "hostis" ou "bravas": os
Juruna, Suyá, Chicão, Xikarramãe, Kawahyd, Kayabi e Kayapó (cf. Galvão 1950: 364; 1952: 472-473; 1953: 37; von den
Steinen 1940: 224-264; Murph,y and Quain 1955: 11-97).
As relações entre Kamayurá e tribos hostis ou inimigas

regem-se por padrões que negam certos princípios básicos de
ética tribal e daquela que fundamenta as relações co·m tribos
"amigas" : a vendeta, o rapto de mulheres e crianças, o saque das aldeias e os incêndios.
"Informantes Kamayurá lembram-se de que, há
muitos anos atrás, sua aldeia foi visitada por um grupo
de oito Juruna, os quais possuíam rifles de repetição.
Os Kamayurá decidiram apossar-se das armas e prepararam uma emboscada em que foram mortos os visitantes. Os Juruna não revidaram imediatamente mas,
há cêrca de cinco ou seis anos, um pequeno grupo que
se infiltrou até próximo à aldeia Kamayurá, surpreendeu e matou o capitão desta tribo" (Galvão 1952:· 472-473).
"ln 1938 the Trumaí could not have successfully
withstood a strong Suyá or Yuruna raid, nor could
they have launched an attack upon the S~yá for ·wo.m en,
as did the more vigorous Kamayurá ... " (Murphy and
Quain 1955 : 97) .
"De um ataque à aldeia Suiá, trouxeram os Kamayurá, além dos cativos Suiá, dois Juruna que aí
viviam cativos desde a infância ... " (Galvão 1953: 37).
"The upper Xingu peoples were not alwa.y s passive
towards the Suyá. A revenge attack vias once launched by the combined forces of the Kamayurá, Waurá
and Trumaí. Their flotilla of t\venty canoes assaulted
and burned a Su,y á village, starting another cycle of
attacks and counter-attacks" (Murph·y and Quain: 1955:
11).
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Ora, tirar a vida, a mulher, os filhos e as propriedades
de um inimigo significa romper com tôdas as regras sociais
que fundamentam a vida humana: as regras que se relacionam com as f ôrças sobrenaturais que controlam a vida e a
morte; as que se relacionam com obtenção de uma espôsa
e direito de gerar filhos; as que estabelecem um sistema de
reciprocidade econômica.
Assim, no âmbito das relações entre Kamayurá e tribos
hostis, chega-se ·a uma verdadeira desumanização· das relações sociais e a uma anulação do código ético que caracteriza
as relações entre "homens" (membros da própria t ribo) e
seus "amigos" (= membros de outras tribos = "quase homens" na medida em que, realizando práticas de feitiçaria
contra os Kamayurá, compartilham da ambigüidade dos mama'e, entidades que possibilitam o funcionamento destas práticas).
Esta desumanização total acarreta a concepção destas
relações com tribos hostis como algo incontrolável e imprevisível e contrasta com a desumanização apenas parcial das
relações com tribos amigas, na medida em que, neste último
caso, existem práticas culturais de contrafeitiçaria que constituem formas de um relativo contrôle e de certa previsibilidade.
Se, por um lado, as relações entre Kama.yurá e tribos
amigas se caracterizam por um equilíbrio dinâmico co·nseguido através de um ciclo cerimonial r ecorrente que não
só dá ritmo às relações intertribais como às que se processam
no interior de cada tribo, por outro lado, as relações entre
Kamayurá e seus inimigos constituem uma história irreversível de vinganças, saques, seqüestros de homens, mulheres e
crianças, impossível de ser repetida. <11 )
As relações com tribos hostis constituem, de certo modo,
uma dinamização do quadro das próprias relações com tribos
amigas, podendo, inclusive, acarretar modificações demográ ..
ficas e geográficas no quadro destas tribos amigas: os ata..
ques dos Suyá aos Trumai provocaram uma gr ande mobili ..
dade espacial dêstes últimos e a sua dependência econômica
temporária não só em relação aos Kamayurá, como também
em relação aos Mehinaku ( cf. Krause 1937: 3) .
(17) Essa história deve ter sido influenciada pela presença do
branco no Baixo e Médio Xingu por volta do inicio do século XX ( Cf.
Galvão 1952: 471-472).
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Assim, malgrado uma sincronia momentânea, <18 ) cada
tribo ocupa uma posição específica em relação a estas ameaças externas, desenvolvendo·, portanto, uma história autônoma
;de vendetas tribais.
Os padrões bastante flexíveis que regem as relações entre
tribos inimigas contrastam com os padrões altamente forma1izados da etiquêta intertribal que regem as relações entre
tribos amigas (cf. Carvalho, Lima e Galvão, 1949: 45; Gal·vão 1950: 364; Murphy and Quain 1955: 15; Oberg 1953: 27).
b)

Reku;ões com tribos ami gas: presença de f eitiçaria

A feitiçaria permeia o sistema de relações intertribais
:amistosas, sendo que um dos problemas básicos a ela relacionados diz. respeito à identificação de certas tribos co·m o as
responsáveis pelos infortúnios que pesam sôbre ·a trilx> Ka·mayurá.
Em tempos passados, os Kamayurá estiveram em más
.relações com os Bakairi e dêles suspeitavam como possíveis
,feiticeiros:
"(Entre os Bakairi) Recusaram-se sem mais aquela a me seguir à região dos camaiurás. Alegavam que
os camaiurás não estavam bem com os bacairis, desde
o tempo em que aquêles guiaram brancos através dos
seus campos durante as expedições passadas, tirando
os proveitos que tais oportunidades davam direito a
êles, bacairis, donos da região . .. " (Schmidt 1942: 53).

t

(o autor, perguntando a Antônio, informante Bakairi) "Algum dia você viu um dêsses homens (senhores do veneno == feiticeiros)?" - "Não entre os Bakiri ... " - "Mas entre os Kamayurá ?" "Pode ser"
( von den Steinen 1940: 442) .
"Os médicos-feiticeiros são classificados em bons
e maus. Segundo a infarmação de Antônio existem
'poucos entre os Bakairi e Auetõ, mais entre os Nahuquá muitos entre os Mehinaku e um número demasiado entre os Kamayurá"' (von den Steinen 1940: 440).

(18) Parece que só houve um momento de coincidência em tôda
:a história de vendetas do Alto Xingu: o da confederação de Kamayurá,
.Mehinaku, Waurá e Trumai contra os Suyá.
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"Relationship with friendly tribes, on the other
hand, are characterized by trade, intermarriages· and
jo1nt particip.a tion in ceremonies. While the relationships are friendly they are tense. . . The elerrient of
competition in ceremonies and trade give rise to suspicio·n s and in some cases to ill feeling. These enmities are believed to be the causes of witchraft" (Oberg
1953: 52).
Segundo os diversos autores, as tribos "amigas" são co·n stituídas pelos Kuikuru, Trumai, Aueti, Waurá, Mehinaku, Na-.
huquá, Kalapalo, · Yaulapiti, tôdas· dc;t área do Alto Xingu.
Êste levantamento é bastante indiscriminado, pois as relações intertribais entre Kama.y urá e estas aldeias assumem
graus de densidade diferentes acarretados pela maior ou me-.
nor proximidade geográfica, pelas contingências históricas decorrentes da presença do civilizado, pela presença ou ausência
de laços de parentesco intertribal e por outros fatôres.
Assim, pareee haver menos densidade nas relações ·Kamayurá-Kalapalo e Kama,y urá-Nahuquá, uma relativa densidade nas relações Kama.yurá-Kuikuru, Kama.y urá-W~urá, Kama.yurá-Mehinaku e Kamayurá-Yaulapiti, e uma grande densidade nas relações Karnayurá-Aueti e Kama,y urá-Trumai. As
relações Kamayurá-Baikairi deixaram de existir por contingências históricas, já que esta tribo se isolou do resto das
tribos alto-xinguanas em conseqüência da atuação do civili-·
zado (cf. Murphy and Quain 195·5 : 8-9-11-14-16-58-64-82-92; ,
Carvalho, Lima e Galvão 1949: 43-45; Galvão· 1950: 363-365;
Galvão 1953: 11; Lhullier dos Santos 1956: 114; Baer e Fuerst
1963: 27; Oberg 1953: 57).
Estas diferenças quanto à i11tensidade dos contactos en-·
tre Kamayurá e tribos amigas poder-se-iam refletir numa
diferenciação do prestígio de cada uma delas aos olhos dos
Kamayurá. Todavia, não parece seja êste o caso, pois os
Trumai são bastante menosprezados pelos Kamayurá, enquan.to os Waurá, desfrutam de grande consideração, principalmente quando se trata do status social de seus descendentes diretos, nascidos na aldeia Kamayurá (cf. Oberg 1953: 15-17 e
Murphy and Quain 1955: 17).
Apesar das diferenças na densidade de contactos intertribais e no prestígio intertribal, os Kamayurá temem tanto
a feitiçaria Trumai quanto a de qualquer outra tribo amiga.
Talvez pudéssemos afirmàr que o mêdo· de feitiçaria é maior
com relação aos Trumai pelo fato de se tratar de uma tribo
1
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pobre e pouco numerosa. A riqueza e o bem-estar Kamayurá poderiam provocar inveja dos Trumai de preferência à
de outra tribo igualmente rica e numerosa (como os Waurá,
por. exemplo) , em se considerando que o prestígio de uma
aldeia aos olhos de outra depende da abundância de alimento
servida por ocasião das cerimônias que integram o ciclo ritual
anual e das visitas intertribais extracerimoniais. Todavia, esta
hipótese nos parece bastante frágil na medida em ·que os
Kamayurá também temem a feitiçaria Kuikuru, tribo que,
em têrmos econômicos e demográficos, não se caracteriza pela
pobreza (cf. Oberg 1953: 61).
O escasso material bibliográfico referente ao prestígio
relativo de cada tribo frente às outras, não nos fornece meios
para explicar o fato de os Kam<l;yurá temerem mais a agressão por feitiçaria por parte de certas tribos do que de outras.
Mesmo que pudéssemos obter informações mais detalhadas
sôbre as condições de bem-estar econômico e demográfico de
cada uma destas tribos, o problema ainda estaria mal colocado.
Ao nosso ver, a atribuição de feitiçaria ora aos Aueti,
ora aos Kuikuru, ora aos Trumai, refletem momentos históricos
de um mesmo processo de relações básicas entre a tribo Kamayurá e o "mundo de fora". A atribuição de feitiçaria a
tribos diferentes em momentos diferentes p·a rece-nos circunstancial e não essencial a êste processo básico que, ao nosso
ver, para o seu funcio·n amento e a sua continuidade, requer
a existência de uma outra tribo na "oposição", qualquer que
seja essa tribo, porquanto:
,/
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" ... They (os Kam<l;yurá) say that blood relatives
do not practice withchcraft against one another. All
the individuals whom they accused of having caused
illness through withchcraft turned out to be members
of other tribes or men who had married into the tribe"
(Oberg 1953: 51-52). <19 >
Segundo Murphy e Quain, os laços de parentesco podem
levar' à atribuição de qualidades positivas a determinada tribo
por parte de outra:
(19) Malgrado esta canalização da suspeita para os "out-groups",
Galvão informa que, na realidade, hã freqüentes acusações da prática
dé feitiçaria "aos m embros de outros grupos familiares" (Galvão 1953:
36). Todavia, esta informação de Galvão, a única sôbre feitiçaria intratribal, é bastante vaga. Desconhecem-se os laços de parentesco entre
o feiticeiro e a vitima.
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"Kinship ties were probably responsible for the
preference shown by certain Trumai men for p·a rticular
tribes. While most men said that the Kamayurá were
"bad", a few claimed that they were really "good"
and that the other tribes were the ones to be feared"
(Murphy and Quain 1955: 16).

'

Todavia, mesmo esta visão fa.v orável, resultante da proximidade criada pelo parentesco, não exclui a desconfiança.
Os casamentos intertribais provocam suspeitas de feitiçaria na medida em que implicam em residência uxorilocal
temporária ou definitiva, trazendo para dentro do âmbito da
aldeia alguém que escapa às vinculações sobrenaturais definidas de maneira positiva como contrôle de ação. Neste caso, as acusações recaem sempre em indivíduos do sexo masculino e nunca nos do sexo feminino (Oberg 1953: 60), porquanto sómente os homens são iniciados no trato com o
sobrenatural.
e)

Casamentos intertribais, marginal'i;jação <k> estrangeiro
e acusações de feitiçaria

Os casamentos intertribais provàvelmente sejam realizados de acôrdo com certas preferências por algumas tribos
em detrimento de outras (:zo) , mas a bibliografia n.ã o nos fornece elementos suficientes a r espeito.
Segundo Murphy, os T r umai casaram-se principalmente com
K a mayurã e Mehinaku. Ignoram-se as razões desta preferência inicial (cf. Mur phy and Quain 1955: 16 ) . Von den Stein en t estemunha explicita m en te a existência de liga ções m a trimoniais entre Kamayurã e
Aueti, b em como entre Kamayurá e Mehinaku, por ocasião de sua
estada n a área (cf. von den Steinen 1940: 426).
Desconhecemos os critérios que fundamentaram a seleção de espôsas estrangeir as pertencentes a tribos a migas (como os Waurá, Mehinaku, Kuikuru, Yaulapiti e Aueti. Cf. Ober g 1953: 15; Carvalho, Lima
e Galvão. 1949: R esumo do levantamento a ntropométrico) e inimigas
(com o os Suyã e os Juruna - cf. Galvão 1952: 471-472-473). Dizér que
os casam entos intertribais são r ealizados preferen cialm ente entre aldeias
(tribos) de maior proximidade geogrãfica n ão n os levar ia a nada,
pois se êste critério fôsse o mais importan t e, n ão se explicaria a
r ealização de casamentos entre Kamayurá e Mehinaku, tribo que, até
época r elativamente recente, se localizava em região mais afastada em
r elação à aldeia Kamayurá do que, por exemplo, os Kalapalo, tribo
que ·n ão forneceu espôsas a homens Kamayurá (cf. Oberg 1953: 5-mapa
2; P edro de Lima: mapa; Murphy and Quain 1955 : mapa; von den
Steinen 1940: mapa).
(20)
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Talvez se pudesse dizer que os Kamayurá ma.n têm relações matrimoniais de preferência com as tribos Aruak (Waurá, Mehinaku e Yaulapiti), Aueti e Trumai em detrimento do
bloco das tribos Carib (Baikairi, Kalapalo, Nahuquá e Kuikuru), muito embora, além dessas tribos amigas, os Kamayurá também tenham se casado com representantes de tribos
hostis, tais como os Juruna e os Suyá.
A possibilidade do exercício, por parte do indivíduo, de
atividades vinculadas ao sobrenatural está sujeita a uma cooperação sócio-ritual entre êle e determinado grupo de parentes agnáticos próximos, entre os quais se ·d estaca, pela sua
importância sócio-ritual, o pai de Ego.
O Kama,yurá, antes de nascer, depende de observâncias
rituais de seu pai e de s.u a mãe
reais, observâncias essas que
•
se manifestam inclusive em interdições sexuais e alimentares
(cf. Oberg 1953: 61; Carvalho, Lima e Galvão 1949: 35).
Por ocasião de seu nascimento, seu pai observa a couvade (cf.
von den Steinen 1940: 430-435; Oberg 1953: 61). Quando da
perfuração dos lóbulos das orelhas, cabe ao pai e às mulheres
da casa dêste (entre as quais, a própria mãe de Ego) , oferecer a comida cerimonial (cf. Oberg 1953: 64). Parece que,
para a perfuração, os meninos são reunidos em grupos, havendo a participação de elementos de prestígio pertencentes
a outras aldeias (cf. Murphy and Quain 1955: 85; Wustman
1959: 162),Jcabendo os principais' papéis rituais1ao pai, e, eventualmente, ao irmão mais velho do iniciando (cf. Myazaki
1964: 214). Na reclusão pubertária, o rapaz depende do pai,
de outros indivíduos mais velhos, provàvelmente pertencentes
à mesma casa, do irmão (cf. Oberg 1953: 65), da mãe ou um
parente feminino próximo (cf. Galvão 1953: 31). À saída da
reclusão correspondem rituais realizados na presença de outras
tribos, envolvendo a participação ritual de todos os membros
da tribo, inclusive de elementos "cativos" por ela adotados
(cf. Oberg 1953: 56; Carvalho, Lima e Galvão 1949: 36; Galvão 1952: 472-473). Para o seu casamento, o jovem Kamayurá tem de contar com os presentes que recebe de seu
pai para oferecer ao pai da noiva (cf. von den Steinen 1940:
427).
Por outro lado, é apenas através dos rituais de nascimento de seu primeiro filho que o homem Kama,yurá realiza
atividades religiosas autônomas sem a cooperação ritual direta de seu pai ou de outros parentes masculinos mais velhos
(cf. Myazaki 1964: 210). Todavia, só com a iniciação nas
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atividades relativas ao sobrenatural é que o Kamayurá atinge
maior autonomia social e ritual, e, mesmo neste passo, êle
necessita, mais uma vez, de seu pai consangüíneo ou classificató,r io· ( cf. Oberg 1953: 67).
Por ocasião de sua morte, quando um Kamayurá pertence à linhagem do chefe da aldeia ou é o próprio chefe, existe
uma colaboração ritual entre tôda a tribo e diversas tribos
"amigas", além de formas especiais de sepultamento (cf. Carvalho, Lima e Galvão 1949: 37; Oberg 1953: 67-68; von den
Steinen 1940: 436). · No caso de o Kamayurá ser um homem
comum (um "camara", segundo Galvão) parece predominar,
no entêrro, a cooperação dos membros de sua família-de-orientação e de seus descendentes diretos em detrimento do
cônjuge, que deve participar apenas das, lamentações e passar
por um período de recolhimento até que se realize o próximo kwarup ( cf. Carvalho, Lima e Galvão 1949: 37; Galvão
1953: 29-30; von den Steinen 1940: 436; Magalhães 1947: 19-20) .

Infelizmente, a exploração do material relativo aos ritos·
de passagem Kamayurá tem de ficar neste nível superficial,
uma vez que a bibliografia é bastante falha não só em relação à descrição minuciosa destas cerimônias, como também
em relação à identificação social dos personagens nelas envolvidos.
De qualquer modo, podemos concluir que há uma grande
importância da solidariedade ritual pai-filho e, de um modo
geral, dos laços de solidariedade ritual entre um Kamayurá e
os membros de sua família-de-procriação (cf. Warner 1957:
52 nota 1). Por conseguinte, as atividades de um homem
relacionadas ao sobrenatural são em parte resultante das atividades rituais realizadas por êstes parentes e, em especial,
das realizadas por seu pai real (cf. Oberg 1953: 47).
Assim sendo, aos olhos dos Kamayurá, apesar da transferência espacial de "estrangeiros" para a sua aldeia, em virtude de casamentos intertribais, no plano ideal êstes homens
continuam mantendo os seus laços rituais mais importantes
com parentes agnáticos próximos, espacialmente distantes.
Esta solidariedade ritual com a parentela geogràficamente
afastada é considerada como algo "natural" e viável pelo Kama,yurá, uma vez que um bom.e m, em suas qualidades rituais,
é fruto de ativida.d es rituais desenvolvidas principalmente pelos mem~ros de seu grupo de origem.
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Por isso, as acusações de feitiçaria são dirigidas preferencialmente a estrangeiros radicados na aldeia, pois a transferência espacial dêstes acarreta, necessàriamente, (1) sua
marginalização em relação às atividades rituais desempenhadas por seu grupo de origem (seus parentes "de sangue") e
(2) sua marginalização em relação às atividades rituais desempenhadas pelo grupo de sua mulher (seus parentes afins).
A um homem "de fora" só é dado estabelecer-se na aldeia
Kama,yurá de modo definitivo se vier a integrar a casa de um
chefe de grande prestígio. Realmente, o chefe de prestígio,
pode, através do casamento de suas filhas, atrair também estrangeiros. Nestes casos, a residência uxorilocal tende a ser
definitiva ( cf. Galvão, 1953: 28) e o genro passa a ser um
elemento de contínuo apoio na realização de atividades econômico-rituais desenvolvidas pelo grupo doméstico do so.g ro.
Residindo na casa do sogro, o estrangeiro alheia-se da
competição pela chefia política desta, porquanto essa competição se trava entre determinadós parentes agnáticos do chefe (seu filho e seu irmão consangüíneo,) que moram n.a mesma casa, da qual estão excluídos também os filhos de casamentos não-puros.
1

Mesmo assim, o estrangeiro pode vir a desfrutar de prestígio no âmbito da aldeia Kamayurá como decorrência da realização adequada de certas atividades que dependem menos de
atribuições de parentesco e mais de qualidades pessoais (o
huka-huka, que depende do vigor físico e senso de oportunidade individuais de cada lutador; as atividades econômicas,
que dependem de adestramento e da resistência física de cada
trabalhador) (cf. Oberg 1953: 46).
Dada a grande valorização do contrôle físico, isto é, a
grande elaboração cultural do tema dos sofrimentos corporais e das restrições dos prazeres do corpo (alimentar e sexual <21 >, o sucesso do estrangeiro· na luta contra os homens
e na luta contra a natureza são vistos como manifestações de
sua excelência física e de sua perfeição· moral.
(21) Para atingir posições de destaque social, a cultura preconiza o treino da capacidade de suportar grandes sofrimentos físicos.
Todavia, êstes são indispensáveis não só para alcançar o status de
grande lutador (na m edida em que as atividades lúdicas valorizam o
vigor físico) e de grande payé (na medida em que a iniciação e o
treino nas atividades xamanísticas têm como leitmotiv a doença do
corpo humano), como também o ser humano adulto (a escarificação,
as restrições alimentares por ocasião da iniciação pubertária). Há, por-

•

100

RENAT E BRIGITTE VIERiT LER

Neste sentido, quando se trata de homens de prestígio,
diluem-se as atribuições tribais e cristalizam-se as atribuições
supra ou intertribais. Conseqüentemente, o sistema de prestígio rompe~ em certas circunstâncias, com os compromissos
presos ao sistema de parentesco (consangüíneo e classificatório) que constituem os fundamentos de tôda a organização
tribal dos Kamayurá.
Dada esta identificação intertribal entre homem de prestígio Kamayurá e homens de prestígio estrangeiros (radicados ou não-radicados na aldeia), sugerimos que as acusações de feitiçaria sejam mais nítidas em relação aos estrangeiros que não se destaquem por suas realizações pessoais,
não conseguindo superar a sua marginalidade virtual por
feitos individuais valorizados pela cultura Kamayurá e que
o transformam, idealmente, num "ser semelhante".
3)

Feitiçaria intertribal x solidariedade tribal

Por que as acusações de feitiçaria tendem a recair principalmente em homens estrangeiros radicados, temporária ou
definitivamente, na aldeia Kamayurá em virtude de casament os intertribais ?
A r êde de relações intertribais, r enovada ciclicamente
por contatos intertribais diretos por ocasião das grandes cerimônias intertribais e pela história dos encontros extracerimoniais, intencionais ou não, de cada grupo ou indivíduo com
grupos ou indivíduos de tribos amigas, fornece uma base empírica suficiente para fundamentar as suspeitas e acusações
de feitiçaria.
tanto, uma elaboração cultural das formas de sofrimento fisico como
condição sine qua da aquisição de status, expressa não só em formas
de flagelação intencional do corpo, como também em formas severas
de abstinência sexual e alimentar :
"But at puberty both boys and gir ls a r e subj ected to repeated
scarification with the yay ãp, scraper , until they ca n endure the pain
without flinching . .. " (Oberg 1953 : 66) .
"Cada qual se pode fazer m édico-f eiticeiro . . . Dura nte quatro meses deve-se beber unicamente caldo de amido . . . n ão é também permitido entregar-se ao sono (forma de bem-est ar corporal) , mas necessário
bater continuamente sôbre a ca beça com os punhos fechados . . . arranhar os braços e o peito até que corra sangue, etc . . . . " (von den Steinen
1940 : 440) [o parêntesis no texto é m eu ] .
"O período de reclusão. . . dos rapazes se ca r a cteriza por um per iodo de aprendizagem: os pais lhes ensinam . . . a técnica do desporto
preferido - a luta corporal" (Galvão 1953: 31).
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Estas acusações devem recair nos "out-groups" a fim de
não comprometerem o padrão ideal de solidariedade entre os
membros da tribo, os "parentes de sangue" (cf. Oberg 1953).
Segundo Oberg, Juruna (índio da aldeia Kamayurá) ao ver
o Moan (objeto extraído pelo pajé e que foi causador de sua
doença) sabia que fôra introduzido pelo mama'e de um Kuikuru (cf. Oberg 1953: 61).
A própria recorrência destas acusações deve ser entendida como índice da funcionalidade dêste sistema de suspeitas
para a organização social da tribo. Sugerimos que as acusações intertribais. correspondam a uma projeção, para o "out-group" (integrado pelas tribos vizinhas "amigas"), de antagonismos potenciais inerentes à própria estrutura social, representando uma canalização de conflitos velados entre membros da aldeia, que chegam à consciência na forma disfarçada
de ameaças vindas de fora.
As suspeitas intratribais parecem ocorrer entre os diver-

sos grupos domésticos (cf. Galvão), caracterizando-se por seu
caráter difuso. De maneira geral, os conflitos entre os diversos grupos domésticos têm origem numa oposição entre o
sistema de atribuições ligadas à co-residência e o sistema de
atribuições ligadas ao parentesco. Enquanto o sistema de co-residência integra, hierarquizando, os membros da casa em
têrmos de um crescente prestígio social (imaturos - mulheres - homens jovens - homens velhos - chefe da casa) , o
sistema de parentesco integra, nivelando, os membros das diversas casas em têrmos de sua ascendência comum.
Os conflitos intratribais advindos da oposição parentesco/ co-residência são, necessàriamente, difusos e velados; caso
contrário, comprometeriam aquêle mínimo de solidariedade
real entre os parentes "de sangue" nas atividades ligadas à
produção e à reprodução, mínimo êsse que representa um pré-requisito para a integração dos Kama,yurá na rêde mais ampla de relações intertribais. Essa integração se processa através da oposição da tribo, como grupo, aos diversos outros grupos tribais, graças a um complexo sistema de relações com
o sobrenatural. Essa integração por oposição também se evidencia, no âmbito tribal, por ocasião (1) da cerimônia de jakuí ikatu na qual se dá a integração em nível tribal do grupo
constituído pelas mulheres através de sua exclusão da cerimônia da qual só os homens participam e (2) da dança do uruá,
na qual a união ritual das diversas casas através da música
das flautas sagradas e da dança de homens e mulheres não
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oculta uma separação nítida entre elas, separação esta expressa pela própria coreografia da dança, e baseada numa diferenciação em têrmos de prestígio social < ~> .
2

Por outro lado, as oposições homem/mulher, prestígio/ desprestígio, vida/ morte são constituídas a partir das relações
com o mundo "de fora" na medida em que as cerimônias pubertárias, as cerimônias funerárias e as principais fontes de
aquisição de prestígio social dependem da presença (concreta
ou abstrata) de tribos amigas. Conforme já se disse, .a dicotomia prestígio/desprestf,gio, que pode ser desdobrada nas
oposições velho/ jovem, capitão/ homem com.um e inicinik>/nã.o-iniciado, constitui o eixo da diferenciação social dos membros do grupo doméstico.
Dado que a iniciação xamanística constitui uma prerrogativa ritual do grupo doméstico, e dado que ser um grande
pajé significa prestar bons serviços ao chefe de uma casa,
porquanto a doença vem sempre em conseqüêncla da feitiçaria feita por algum "amigo" (estrangeiro) a feitiçaria e a
contra-feitiçaria constituem fatôres de coesão tribal. Real(22) Eis uma râpida descrição do jakui segundo Oberg: "Associated
with the change in the season and in economic pursuits they hold a
series of rites connected with the mama'e of fish, known collectively
as jakuyép. These masked jakui· dances are performed by men only,
either in the flute house or in the plaza. During the performances
woman and children must remain secluded in the houses.
. . . They admitted, however, that one of the most important of
these masked dances was the jakuí ikatu · {the good or great jakuí).
ln most of these dances rattles are used and, in some cases, as in the
jakuí ikatu, the flute jakuí is played" (Oberg 1953: 57).
Durante a cerimônia são tocadas ao mesmo tempo três flautas jakuf
por três tocadores, sentados um perto do outro (cf. Oberg 1953: 54).
Quanto à dança do uruâ, temos:
"Os ensaios dos tocadores de flauta (uruâ) também são feitos com
alguns dias de antecedência... O movimento que fazem é o seguinte:
dois índios, um ao lado do outro, começam a tocar ... O compasso é
dado pela batida do pé direito, com mais fôrça que o esquerdo. Principiam a andar, sempre batendo com o pé, para marcar o ritmo. Dirigem-se para uma das casas e ai fazem três movimentos, fazendo
menção de entrar, mas só entram no terceiro. Dentro da casa, fazem
três evoluções, cruzando-se um com o outro, e saem novamente, um
atrás do outro (por ser a abertura da casa muito estreita). Quando
entr~m numa das casas, convidam duas môças para segui-los e se o
aceitam elas os acompanham, seguindo-os uma de cada lado, com o
braço direito no ombro do homem, e o outro fazendo um movimento
rítmico de encontro ao peito, que serve para marcar o compasso.
Pedem, ao entrar em cada casa, ao espírito mau que permaneça afastado, e que dentro da casa reine a alegria" (Lhullier dos Santos 1956: '
112).
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mente, desgraça maior que a mort e não há. Portanto, é através da oposição vida/ morte que as diversas casas da aldeia
se configuram como uma totalidade de parentes "de sangue",
inofensivos ent re si.
Resumindo: as oposições decorrentes de uma diferenciação vinculada às formas de vida social concreta (ao sexo, ao
prestígio) e de uma diferenciação. vinculada à forma de vida
social abstrata (vidéi;/ morte) só podem ser resolvidas pela
presença de uma outra tribo. A resolução das oposições se
faz pela mediação de um sistema cerimonial e de um sistema
de feitiçaria, ambos de natureza intertribal.
III

CONCLUSÕES:

O sist ema de feitiçaria transpõe para o "out -group" os
conflitos difusos inerentes à · própria organização tribal.
Contudo, o fato de haver membros de outras tribos na
aldeia Kamayurá não implica em que qualquer infortúnio seja atribuído automàticamente a práticas de feitiçaria por part e dêstes.
As t écnicas de feitiçaria correspondem, grosso modo, a
procedimentos dificilmente verificáveis. Assim, os Bakairi,
na época de von den Steinen, atribuíram aos I{améi;yurá, espacialmente mais afastados, um maior número de feiticeiros
do que aos Aueti, tribo espacialment e mais próxima de sua
aldeia (cf. von den Steinen 1940: 440-442) . Por conseguinte,
há a "impossibilidade ideal'' de feitiçaria ent re parentes "de
sangue" uma vez que êstes habitam t erritórios e áreas preferencialmente contíguas, e maior probabilidade de atribuir
a feitiçaria a homens espacialmente mais afastados.
As sanções contr a os presumíveis feit iceiros existem apenas no plano ideal. Em tôda a bibliografia só r egistramos
um caso de assassinato de um feiticeiro (entre os Kalapalo,
cf. Car valho, Lima e Galvão 1949: 43). Malgr ado o fato de
Galvão afirmar que "os pajés de quem se acredita t enham
causado muitas mortes, são invariàvelmente assassinados pelos par entes de uma das vítimas" (Galvão 1953 : 36 nota 62) ,
achamos que esta afirmação se refere a casos "ideais" que
pouco ocorrem na vida intertribal concreta. Isto é corroborado por Oberg:
•
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"If it were believed that someone caused the death

of a person through witchcraft, such a person could
be killed b,y the brothers of the victim either by direct
force or QY counterwitchcraft. Ho·w ever, no cases of
this kind were discovered ... " ( Oberg 1953: 52).
Mesmo que haja homem estrangeiro na aldeia Kama·y urá,
as suas qualidades negativas decorrem principalmente de suas
vinculações tribais originárias, já que, aos olhos do Kama,y urá,
a fôrça sobrenatural de um indivíduo lhe advém da solidariedade ritual com o seu grupo nativo. E, no caso de malefícios
provocados por êsses estrangeiros, a única contra-reação consiste nos rituais de cura, na medida em que a tribo à qual
é atribuída a feitiçaria é associada a entidades sobrenaturais
{os mama'e), de outra forma incontroláveis.
Os rituais de cura, exclusivamente tribais, constituem um
'refôrço da solidariedade interna do grupo e representam veridadeiros cerimoniais de ataque so·b renatural a ,,outras tribos. ,
Demais, o próprio caráter sigiloso e o complexo de interdições relacionadas com os rituais de cura (cf. Carvalho, Lima e Galvão 1949: 42) parecem impedir uma r adicalização
de antagonismo intertribais, porquanto todos os procedimentos ligados à identificação da doença e de sua origem são secretos e permanecem fora do alcance da maioria dos membros
da tribo e das tribos vizinhas.
Êste caráter sigiloso dos rituais de cura t em con10 função latente a criação de condições que evitam a radicalização
de antagonismos intertribais que poderiam comprometer a
convivência pacífica das diversas tribos amigas e levar à ruptura das relações entre elas. Na medida em que esta ruptura
é sustada, continua a funcionar a rêde das suspeitas mútuas
entre as diversas tribos.
Por vêzes, os rituais coletivos de cura não· surtem efeito:
"Não tivemos oportunidade de assistir a outras atividades xamanísticas além da cura de uma doente, em
que participaram todos os PAIÉ da aldeia, em número
de 9 . . . O tratamento, entretanto, não teve sucesso"
(Carvalho, Lima e Galvão· 1949: 42).
Neste caso, o fracasso só poderia ser explicado em têrmos
de uma derrota dos mama/e dos diversos pajés que participaram da cura, infligida pelos mama'e agressores do mundo "de
fora".
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Os rituais de cura representam não apenas um meio de
contrôle de fôrças sobrenaturais negativas associadas ao mundo "de fora", como também uma forma de interpret ação da
realidade concreta vivida no cotidiano. Enquanto a mitologia tribal desvenda as grandes verdades da existência huma·na em abstrato, a feitiçaria explica o "porquê" de certa desgraça e determinado infortúnio num dado local e momento
da vida de um Kamayurá concreto. Em outras palavras, a
feitiçaria desvenda pequenas verdades pessoais e traz para
o domínio do cotidiano acontecido as representações abstratas referentes à atuação de fôrças sobrenaturais, manipuláveis
pelo homem. Malgrado tratar-se, em cada caso, de um Kama,y urá real - o doente, ou seja, a vítima - o pano-de-fundo
das suspeitas de feitiçaria é constituído pela r êde de contactos, competições e conflitos intertribais, embora traduzidos,
na consciência pessoal, por ressentimentos e malquerenças individualizados, que dão conteúdo específico a cada caso.
As medidas de contra-ataque de feitiçaria homogeinizam,
por assim dizer, a tribo como totalidade, uma vez que se traduzem por rituais xamanísticos uniformemente aplicados, através dos quais se procura restabelecer a saúde de todos os
membros da tribo indistintamente, como se, na condição de
doentes, êles ficassem numa espécie de "vazio de status", se
nos fór permitida a expressão.
Configura-se, assim, no plano interno e mais palpável,
aquela "definição de Kama:yurá", de um "Kamayurá generalizado", que já se esboçara na atribuição dos malefícios ao
mundo extratribal. Diluem-se, de fato, nos rituais xamanísticos, os pares de oposição homem/ mulher, jovem/velho,
iniciado/ não-iniciado, capitão/ camara.
1

Passemos agora a outro as.pecto do pro blema que apont amos na Introdução e referente à função integr ativa (interna e externa) do cerimonial intertribal, focalizando a cerimônia do Kwarup.
1

A cerimónia do kwarup, realizada por ocasião da morte
dos homens importantes de Ipavu (a aldeia Kama;yurá) constitui um ponto de convergência entre dois eixos-de-referência :
a feitiçaria, na medida em que a morte de um homem depende
de atividades realizadas por feiticeiros de outras aldeias; o
prestígio, na medida em que a cerimónia tem como pretexto
a ocorrência da morte de um capitã,o. Neste sentido, o kwa-
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rup rep resenta a consagração ritual da oposição vidil/nwrte,
e, no que concerne à vida da oposição '[Yf'estf,gi.o/desprestígio,
dando conteúdo concreto às formas de vida social.
1

Um capitão quase não se diferencia dos outros homens
da aldeia no tocante à indumentária, à habitação e à maioria
das atividades cotidianas, salvo em certas ocasiões, como as
cerimónias de hospitalidade <2:n , quando êle representa a tribo como um todo.
(23)

As r egras de hospitalidade:

As regras de hospitalidade da tribo Kamayurá visam

a pôr ao
alcance do visitante, índio ou civilizado, as suas possessões mais preciosas, os próprios elementos básicos de sua vida comum.
(a) Sua língua - meio dl) comunicação com outros sêres humanos. Par a um Kamayurá, os sêres podem ser mais ou menos humanos.
Assim, os sêres dotados das mais altas qualidades humanas (éticas)
são representados por seus companheiros de tribo. O pólo oposto seria
representado pelas tribos inimigas e, em seguida, estariam as tribos
"amigas" do Alto Xingu. Falar a lingua Kamayurá torna-se, pois,
uma forma de autoconsciência e auto-afirmação grupal bem como uma
maneira de destacar-se, aos olhos dos outros, como totalidade:
"Os discursos intermináveis eram pronunciados em toada
de ladainha e interrompidos por pausas bastante longas e desagradáv eis ... " (von den Steinen 1940: 149).

~

"Algu mas vêzes as mulheres fazem discursos, especialmente
quando chegam visitan tes. Nessas ocasiões, h ospeiros e recémchegaàos falam sua língua própria, não demonstrando o objetivo
de se fazerem entender, antes de aproveitar a oportunidade para
afirmar suas qualidades individuais ou as da tribo" (Galvão
1953: 22).
(b) Seu alimento-síntese de um sistema de comunicação e permuta entre o h omem e as fôrças naturais. A maior ou men or abundância do alimento por ocasião dos contatos intertribais evidencia uma
maior ou menor eficiência da tribo em t êrmos de atividades econômico-rituais decisivas à subsistência humana, e um maior domínio da cult ura sôbre a natureza.
(c) Seu tabaco m eio de comunicação entre o homem e as
fôrças sobrenaturais:
"Afinal ofereceram-nos bebidas e charutos . . . " (von den
Steinen 1940: 148) .
"Ai a tribo hospedeira lhes ofer ece charutos (de fumo selvagem) e deixa-os sozinhos" (Lhullier dos Santos 1956: 114).
Êstes b en s (língua, alimentos e tabaco), são ofertados ao visitante
por altos represen tantes de ambos os sexos: o chefe tribal, a sua
mulher e outras mulheres e h om en s de grande prestígio (cf. Oberg
1953: 18/ 59; Galvão 1950: 360; Magalhães 1947: 1819). O emprêgo da
língua Kamayurá por ambos os sexos, a preparação e o oferecimento
ritual do alimento, associados ao sexo feminino, e o preparo e oferecimento ritual do tabaco, associado aos "velhos" do sexo masculino,
representam altas atribuiçõés vin culadas principalmente à família nuclear do capitão da aldeia (ou então de um chefe cerimonial desta,
como parece ser o caso do javari, descrito por Galvão 1950).
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Todavia, é por ocasião de sua morte que êle se destaca
do homem comum, fato êsse que se pode depreender da estética mortuária (cf. Oberg 1953 : 63; · von den Steinen 1940:
436; Galvão 1953: 20 nota 41) e das solenidades fúnebres que,
no seu caso, vão desembocar no kwarup.
Vários aspectos poderiam ser destacados para análise nesta cerimônia mortuária. Todavia, no, momento, só nos interessa ressaltar um: a superação da . oposição vida/ morte.
Realmente, é por ocasião da morte de um capitão Kamayurá
que se acelera a pulsação da comunidade e ela se exibe em
tôda a sua plenitude ritual. A cerimônia do k warup se converte, assim, de uma consagração da morte numa propiciação da vida. Através dela, a aldeia Kama.yurá reafirma a
sua posição na área, apresentando-se coesa. Nem lhe falta,
nesse momento, uma condição de sua realidade: a presença
de outras tribos, que vêm participar da cerimônia.
Assim sendo, cremos não ser exagêro dizer que a personalidade social do chefe Kamayurá -, de certa forma, "do"
Kama.yurá generalizado e idealizado, que êle encarna - atinge a sua significação coletiva máxima na morte quando, "passando" para o mundo dos antepassados, êle desencadeia um
cerimonial que, sintomàticamente, simboliza outras "passagens", presas a status ligados aos vivos, pondo aos olhos da
comunidade, dramàticamente, os seus valores mais caros.

I
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