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CRISTÃOS SE.M FÉ:
ALGUNS ASPECTOS DA CONVERSÃO
DOS WARI' (PAKAA NOVA)
Aparecida Vilaça•

Os índios mencionados na literatura como Pakaa Nova falam uma língua
da família lingüística Txapakura e habitam o oeste do estado brasileiro
de Rondônia. Serão chamados aqui de Wari' , nome que em sua língua
significa "nós", "gente", e que, apesar de não se tratar de um etnônimo,
é a forma como costumam se referir a si mesmos enquanto grupo e como
gostam de ser reconhecidos pelas pessoas de fora 1 •
Tornaram-se conhecidos no iI_lício deste século por seus ataques a
seringueiros e aos trabalhadores da famosa ferrovia Madeira-Mamoré.
Várias tentativas de pacificação foram feitas pelo Serviço de Proteção ao
Indio (SPI), especialmente a partir do início dos anos 50, quando os conflitos entre índios e brancos recrudesceram. No entanto, somente em
1956, quando o SPI contou com a colaboração dos missionários protestantes da Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB), foi realizado o primeiro
contato pacífico com os índios que habitavam a margem esquerda do rio
Pacaas Novos. Os mesmos missionários participaram ativamente do
processo de contato com os demais grupos Wari' e passaram a viver entre
eles, iniciando o processo de catequese tão logo adquiriram algum conhecimento de sua língua.
Na década de 70 os Wari' diziam-se todos crentes, com exceção de
um pequeno grupo que, a partir de 1965, passou a viver sob a custódia
da Igreja Católica de Guajará-Mirim, na então chamada Colônia Agrícola Sagarana, situada na confluência dos rios Mamoré e Guaporé. Ao se
dizerem crentes os Wari' passaram a ter, aos olhos dos brancos, um comportamento exemplar. Pareciam ter perdido o interesse pelos casamentos
poligâmicos e pelas relações extraconjugais; foram suspensas as brigas
internas com bordunas, as festas em que os convidados bebiam até perder
a consciência e a prática do canibalismo funerário e guerreiro. Nos anos
80, entretanto, os Wari' desistiram em massa do cristianismo, retomando
algumas das antigas práticas abandonadas.
~

~
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O objetivo deste artigo é pensar a relação dos Wari' com o credo
cristão, conforme proposto pelos missionários da MNTB, visando compreender o que significou para eles essa conversão. Pretende, desse
modo, iluminar algumas questões sobre a relação entre a cristianização e
o abandono - temporário ou definitivo, dependendo do caso -. das
práticas rituais tradicionais, mais especificamente do canibalismo
funerário e das festas de chicha.

A chegada dos missionários

Tendo aportado em Guajará-Mirim em 1950, os missionários tinham como
objetivo contatar os grupos arredios da região e "levar a eles a palavra
de Deus". Relatórios da agência governamental SPI mostram que desde
o início contaram com o apoio deste órgão em sua missão. Foram autori...
zados a participar de expedições de contato e, em 1956, tiveram atuação
decisiva no estabelecimento de relações pacíficas com o primeiro subgrupo wari': os OroNao da margem esquerda do rio Pacaas Novos2 . Ainda em 1957, enquanto os outros subgrupos permaneciam arredios e os
OroNao contatados apenas visitavam esporadicamente o posto de
atração, os missionários já começavam seus estudos da língua nativa e,
em 1962, a carta de um missionário a um funcionário graduado do SPI
informava que "cartilhas da língua estão na fase de revisão" 3 .
Em 1961, quando os missionários da MNTB tentavam uma primeira
aproximaç·ão dos subgrupos OroNao, OroEo e OroAt dos rios Negro e
Ocaia, afluentes da margem direita do rio Pacaas Novos, uma expedição
comandada pelo governo federal e subsidiada pela Igreja Católica de
Guajará-Mirim tomou a frente e, com o auxílio de intérpretes wari' do
grupo da margem esquerda do rio Pacaas Novos, entrou em contato com
esses índios4 • Mesmo não tendo participado dessa primeira leva de "pacificadores" entre esses subgrupos, os missionários rapidamente se estabeleceram na área, sendo sua presença registrada já em 1962. Participaram também dos primeiros contatos com os subgrupos OroWaram,
'
OroMon _e OroWaramXijein, dos rios Lage (afluente do Mamoré) e
Ribeirão (afluente do Madeira), ainda no ano de 1961 e, como no caso
anterior, rapidamente se instalaram entre eles. Hoje há um casal ou mais
missionários protestantes da MNTB em cinco dos sete postos da Funai
que abrigam os Wari', atuando como catequistas e professores bilingüess.
A presença dos missionários nesses primeiros tempos foi fundamental para a sobrevivência física dos Wari'. Colocavam à disposição do SPI,
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já na época em dificuldades finaq.ceiras, recursos materiais e humanos.
Em algumas localidades somente eles possuíam embarcações para o
deslocamento de mercadorias e de doentes, o que incluía o pessoal do
SPI. Eram enfermeiros dedicados que se arriscavam a entrar em aldeias
distantes para tratar os inúmeros doentes das epidemias que se seguiram
às primeiras expedições e que dizimaram grande parte da população
wari'6. Acima de tudo eram expedicionários valiosos, pois penetravam
desarmados em áreas hostis para deixar os presentes com que se atraía
os índios, confiantes em que Deus os protegeria das flechas.
De acordo com um dos mais antigos missionários na área, foi
somente em 1968 que os primeiros Wari' começaram a se converter, justamente aqueles - os OroNao' da região do rio Dois Irmãos (afluente da
margem esquerda do rio Pacaas Novos) - que estavam há mais tempo
em relação com os missionários. Entretanto, segundo informantes do rio
Negro, já em 1962, menos de um ano depois do contato naquela região
(e seis anos depois do contato com o primeiro grupo), quando os missionários já sabiam algo da língua wari', procuravam reunir um grupo
sob uma lona armada como uma barraca para "pregar". A conversão
parece ter durado por toda a década de 70. Nesse tempo, dizem os informantes, todos eram crentes. Em meados da década de 80 os Wari' tinham
abandonado em_massa a crença, e hoje são bem poucos os que freqüentam os cultos nas casas dos missionários. Quando cheguei pela primeira
vez no posto Negro-Ocaia, em 1986, raros eram os que se diziam convertidos. Em minha última viagem, em dezembro de 1993, essa cota não
ultrapassava 2 o/o da população do posto (cerca de seis pessoas em quase
400 habitantes)7 .
~

Conversão e consangüinização

Os Wari' buscam, tradicionalmente, viver o seu dia-a-dia como se constituíssem uma comunidade de consangüíneos. Costumam ter um termo de
consangüinidade para se referir a cada pessoa do posto (aldeia) e mesmo
aos habitantes dos outros postos quando em visita a eles, evitando, sem- .
pre que possível, o uso de termos de afinidade como vocativos. Consa.n güíneos são, para eles, aqueles que partilham a mesma substância
corporal. O exemplo máximo disso seria o grupo de germanos, identicamente constituídos por substâncias maternas e paternas. Marido e mulher tornam-se consangüíneos entre si pela troca de fluidos no ato sexual
e também pela forte proximidade física, especialmente durante a noite.
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Os Wari' dizem que aqueles que dormem juntos trocam fluidos corporais
e se consangüinizam8 •
Mas a identidade física que caracteriza a consangüinidade não é
dada somente por uma troca direta de substâncias, sendo fundamental o
papel da alimentação. Aqueles que dividem os alimentos no dia-a-dia e,
em um nível mais amplo, aqueles que partilham a mesma dieta alimentar, ou seja, que comem o mesmo tipo de comida, são concebidos como
pertencendo a um único grupo de substância que, se no primeiro caso se
limita aos familiares mais próximos, no segundo abriga os Wari' como um
todo.
A partilha de alimentos é uma forma importante de consangüinização dos afins, colaborando para dar, no_cotidiano, a impressão de que a
afinidade, relação carregada de tensão, não existe. Os pais e irmãos da
mulher estão sempre atentos ao tratamento a ela dispensado pelo marido, como se houvesse a iminência latente de maus tratos. O ato do casamento é ele mesmo tenso, e separa grupo supostamente consangüíneo
em dois conjuntos, agora afins. Consumado o casámento, o adultério é
uma possibilidade sempre presente; se efetivado, ou mesmo suspeitado,
o marido bate na mulher, seja por acreditá-la culpada, seja por ela tê-lo
acusado de alguma traição. Logo acorrem os parentes consangüíneos da
agredida para castigá-lo com bordunadas, e o agressor é, por sua vez,
socorrido por seus parentes. Assim como no ato do casamento, nas brigas
de borduna a afinidade, cuidadosamente disfarçada, irrompe no seio do
grupo que se diz consangüíneo, dividindo-o. O mesmo ocorre na morte,
quando o cadáver, chorado por todos, consangüíneos e afins, só pode ser
comido pelos últimos. Enquanto o choro e o canto fúnebre - em que o
morto é chamado por todos por termos de consangüinidade - mascaram
a afinidade, a ingestão do cadáver a denuncia.
Por ser uma relação considerada potencialmente perigosa e fonte
das desavenças internas ao grupo, os Wari' deslocam o conteúdo da
afinidade para onde a aliança está ausente. Assim, aqueles com quem se
casam são consangüinizados, sendo classificados como afins - rituais os membros de outros subgrupos, que tradicionalmente habitavam territórios distintos e com quem, na verdade, os Wari' procuram evitar se
casar9. Mas é no mundo póstumo, situado sob as águas, que a afinidade
desaparece por completo, e com ela os males que lhe são decorrentes:
adultério, brigas de borduna, avarezas de todo tipo e roubos.
Vejamos agora a relação entre esse ideal de consangüinidade e a
conversão ao cristianismoto. Os relatos dos Wari' sobre o período em que
eram crentes enfatizam quase que exclusivamente a conduta cristã: tod-os
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se consideravam irmãos e repartiam os alimentos; os males da afinidade
desapareceram.
"Os estrangeiros - Wari' de outros subgrupos - eram chamados irmão mais
novo, irmão mais velho. Os irmãos mais novos são os que se tornaram crentes
mais tarde" (Homem OroNao de cerca de 70 anos, habitante do posto NegroOcaia11).
"Acabaram as brigas de borduna, a cabou a raiva. Não havia Wari' com raiva, todos eram crentes" (Homem OroEo de cerca de 60 anos; habita nte do
posto Negro-Ocaia).

Adulté rio e roubo, que marcam a r elação entre afins , era o que
entendiam por pecado:
"Nós falávamos tudo o que tínhamos feito de errado. o ·pastor nos mandava
levantar. - 'Eu fiz muita coisa errada antes. Peguei mulher escondido, eu
era muito danado. Matei galinha; roubei as coisas dos outros, peguei a s frutas deles. Foi o que eu fiz, meus irmãos!' - 'Por que você está falando tudo
isso?' - 'Vou deixar de agir errado.' - 'E o que será de você?' - 'Se re i
crente.' - 'Crente de verdade ?' - 'Sere i crente de ve rdade. De verdade,
,
,
não serei cre nte de brincadeira.' E assim que todo mundo fazia. E assim que
se fala : - 'Serei crente de ve rdade'" (Homem OroNao de cerca de 70 anos,
habitante do posto Negro-Ocaia).

_Desse modo , o ideal cristão de conduta, conforme proposto pelos
missionários, coincidiu com o ideal wari' de conduta, que tem ·relação
com a supressão da afinidade do seio do grupo. Tudo se passa como·se o
cristianismo lhes tivesse d ado a oportunidade de experimentar, em vida,
o que só conseguiam efetivamente depois da morte: viver em um mundo
de consangüíneos.
Os Wari' insistem em dizer que a conversão n ão foi um processo
lento, no qual as pessoas iam, uma a uma, aderindo ao cristianismo.
Quando os primeiros se converteram, dizem eles - e também os mic;sionários, como veremos adiante -, todos rapidamente se torna ram
cre ntes. Depois, quando alguns começaram a desistir, foram acompanhados pelo grosso da população. Só me foi possível compreende r a
importância d esse ponto ao conversar com um homem OroWaramXijein
do posto Ribeirão, que me contava das saudades q°:e tinha do tempo em
que era crente. Ao partir para uma caçada , pedia a Deus que o ajudasse,
rezando: "Me u pai Deus, você que fez os animais, m e dê caça, para que
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eu possa comer o bastante". E as presas então faziam-se abundantes.
Hoje, não sendo mais crente, o resultado de suas caçadas é, diz ele,
desanimador. Perguntei-lhe por que simplesmente não continuava a proferir a mesma oração, e ele me respondeu que de nada adiantaria rezar.
Sua esposa e seus filhos teriam de ser crentes também. Os cultos de sábado e domingo, nos quais se discursava e cantava, deveriam ser retomados. Aí sim, na segunda-feira, quando fosse caçar, se rezasse antes, haveria caça. A adesão ao cristianismo só se fazia eficaz se fosse partilhada
pela família e pelo grupo como um todo.
Isso ilustra a nossa idéia de que o que estava em jogo para os Wari'
não era exatamente a relação com um credo estrangeiro, mas a relação
com preceitos de sua própria cultura. A vivência em um mundo sem afins
é algo que diz respeito à sociedade e, por isso, só pode acontecer enquanto fenômeno coletivo, partilhado por todos, ou pelo menos pela maioria.
Justamente o oposto de um dos fundamentos do credo protestante: a
relação individual e direta com Deus.
Os motivos individuais que justificam o "deixar de ser crente" que incluem o abandono da religião por parte de um parente próximo são fracos do ponto de vista de um cristão ocidental, e remetem diretamente às relações entre afins: participação em brigas de borduna, morte
de entes queridos e roubos.
{

O Deus e a crença

As observações de um missionário da MNTB - que vive entre os Wari'
desde a "pacificação" - , sobre o tempo áureo da conversão, iluminam
as nossas idéias sobre a lógica cristã wari':
"[ ... ]acabaram os roubos, as infidelidades. Sem saber a natureza da salvação,
só sabendo que a vida das pessoas que aceitaram tinha mudado muito, todo
mundo virou crente, só para imitar os crentes. Por isso deu tanta evasão
depois; não eram convertidos de espírito, mas só de persuasão mental.
Crente para eles era só mudar de vida, e crente é uma relação íntima com
Deus, que eles não tinham conhecido [... ]. Por mais que eu explique que é o
espírito de Cristo que traz a salvação, ainda ligam a salvação à sua conduta.
Quando se ensina parece que estavam entendendo muito, mas, se eles
começam a dizer, é sempre referente à conduta[ ... ]. Não é a conduta que
salva, mas a crença em Cristo é que muda a conduta."
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Tudo se passa como se, de acordo com a concepção cristã de crença,
os Wari' tivessem feito o caminho inverso, ou tivessem dado pouca
importância a uma etapa, justamente a mais importante aos olhos dos
catequistas: a crença em Deus, que fundamenta a fé cristã. Mas essa é
uma questão que, para ser analisada, precisa ser desdobrada em duas
partes. Em primeiro lugar os Wari' não aceitaram esse Deus porque não
existem deuses de qualquer espécie em sua cosmologia, qualquer tipo
de referência em que pudessem situar o discurso dos missionários, diferente~ente dos extintos Tupinambá da costa brasileira, dos quais falaremos adiante. O segundo problema tem relação com o nosso conceito de
crença, que não pode ser facilmente aplicado para se pensar a relação
dos Wari' com aquilo que chamaríamos de "sobrenatural". Comecemos
por ele.
Needham (1972) e Pouillon (1993), ao realizarem estudos sobre a
concepção ocidental de crença, acabaram por concluir que, para nós, crer
significa duvidar: não se crê no que se tem como certo, no que se experimenta; isto se sabe, se conhece. Pouillon comenta que os Dangaleat
acreditam na existência dos gênios como acreditam na existência de si
mesmos, dos animais e das plantas. Eles não crêem nos gênios, porque
estes são fato da experiência. O autor lembra -ainda um comentário análogo de Evans-Pritchard sobre os Azande: para eles a feitiçaria não é algo
sobrenatural, mas natural (Pouillon 1993:33-34).
Da mesma forma, para os Wari', a relação com seus princípios escatológicos e com os seres que povoam o seu universo é do domínio da
·experiência e do saber. No sonho, e principalmente na doença grave, a
alma de uma pessoa pode viajar para o mundo dos mortos e experimentá-lo, da mesma forma que pode ter contato com os espíritos dos animais,
que também estão presentes no dia-a-dia, causando doenças, circundando as casas e acompanhando os xamãs - cujas almas, diferentemente
das de outras pessoas, viajam mesmo durante a vigília e quando o corpo
se encontra saudável - em suas curas. Além disso, esse é o tema e esses
são os personagens de variados mitos, histórias reais que aconteceram
com os antepassados.
Há, na língua wari'', o verbo howa , que pode ser traduzido como
"acreditar", "aceitar", "concordar". Tradicionalmente era usado com o
sentido de "acreditar no que alguém disse", "aceitar ou concordar com o ,
que alguém disse". €om a catequese, esse verbo passou a ser usado como
sinônimo de crença em Deus, significando não só "acreditar no que disse
Deus (na palavra de Deus)", como também na existência mesma desse
Deus. O Wari' crente diz: "howa inon Deus", em que inon significa '!eu a
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ele". A idéia de crença para expressar a relação com o "sobrenatural"
parece-me ser estranha aos Wari'. O verbo tradicionalmente usado por
eles para falar dessa outra dimensão da realidade é "ver", e são os xamãs os mediadores principais dessa relação. Um xamã wari' é aquele
que vê", enquanto um padre católico ou um missionário protestante é
'
aquele que crê", sem experiência objetiva do alvo de sua crença (e de
suas dúvidas).
Os Wari' foram então apresentados, pela voz dos missionários, a esse
Deus que nunca experimentaram e sobre quem jamais haviam falado os
seus antepassados. O que fizeram não foi estabelecer com ele uma
relação de crença/dúvida, mas digeri-lo, incorporá-lo ao seu universo,
despindo-o de seus atributos divinos, humanizando-o e afinizando-o. O
Deus cristão tornou-se um personagem mítico wari'. Se os Wari' o
chamavam de pai em suas orações, o papel que lhe reservaram em sua
cosmologia revisitada foi o de afim, e mau afim 12 • São essas as
impressões de um homem sobre os primeiros tempos da' catequese:
11

11

11

11

"Royal (missionário da MNTB) cantava. Os Wari' se perguntavam: 'o que ele
estará cantando?' Nós só o olhávamos. Ele dizia (Royal falava na língua
wari'): 'foi o nosso pai quem nos fez'. E os Wari' comentavam: 'que história é
essa?'. Os 'OroNao dos brancos' (os primeiros a terem estabelecido contato
pacífico) também não entendiam essa história de Deus. E Royal dizia: 'nosso
pai nos fez. Fez vocês, eu também, minha mulher, as mulheres de vocês, os
peixes, os sapos, as formigas e todos os animais. Deus fez as cobras. Ele fez
nossa garganta e nossa língua para que pudéssemos falar'. E os Wari' continuavam a se perguntar: 'que negócio é esse?' " (Homem OroNao de cerca
de 70 anos, habitante do posto Negro-Ocaia) . .

O espanto que caracteriza essa primeira fase da catequese tem
relação evidente com a ausência absoluta, na cosmologia tradicional, de
figuras divinas, e sobretudo com a inexistência, para os Wari', de algo
como uma cosmogonia. Os seres que povoam o universo, sejam eles de
natureza animada ou inanimada - conjuntos que, diga-se de passagem,
não coincidem com os nossos -, sempre existiram, como se, para a
filosofia wari', o que nos parece um problema fundamental jamais houvesse se constituído como questão. O que escolheram para pensar é a
relação entre essas coisas ou seres, ou o significado delas para a relação
entre os homens. A questão central para os Wari' é a humanidade e não
a divindade. Não que os Wari' recusem a possibilidade da existência de
seres com poderes extraordinários; sua mitologia - como qualquer outra
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- está povoada de personagens e heróis que se transformam em animais,
que se tornam invisíveis, que morrem e ressuscitam etc. Mas, ao classificá-los, escolhem uma em somente duas possibilidades: ou são humanos
ou são animais; escolha complicada pelo fato de não serem, estas, categorias mutuamente excludentes: muitos animais são também humanos, e
homens, animais. Aí está o ·grande problema filosófico wari': a humanidade, efêmera e relativa em sua essência, é algo a ser constantemente
conquistado.
Cabe aqui uma rápida digressão sobre a conversão dos Tupinambá
na época que se seguiu à Conquista. O contraste entre o processo vivido
por eles e pelos Wari' ilumina, de maneira expressiva, alguns pontos
sobre a conversão dos últimos. Em primeiro lugar é notável para os
Tupinambá a rápida adesão à nova religião. Os cronistas comentam sobre
a velocidade com que pareciam aceitar os ensinamentos cristãos, ávidos
que estavam de se tornarem eles mesmos cristãos. Assistiam às missas
em atitude fervorosa; pareciam não ter dúvida sobre a existência desse
.
Deus de que falavam os padres, e aceitavam a estes - os padres - como
mediadores privilegiados no diálogo com a divindade.
É sem dúvida relevante o fato de que tão rápido como .se convertiam, os índios abandonavam a fé (e aqui isso era notado pela volta aos
"maus costum~s", principalmente à guerra); a "inconstância da alma selvagem" (Viveiros de Castro 1992) permite aproximações não só com os
Wari' como tainbém com vários outros grupos das terras baixas sul-americanas, além de com os chineses estudados por Jordan (1993) e os
africanos analisados por Ranger (1993). Mas não me interessa ressaltar
aqui algo como o caráter "superficial" da conversão, ou mesmo a distância entre os processos vividos pelos índios e a crença dos missionários. O
que é interessante notar, para contrastar com os Wari', é que os Tupinambá parecem ter percorrido o caminho inverso destes . Enquanto entre os
Wari' e o credo cristão ocorreu o que poderíamos chamar de um "encontro de sociologias", de práticas, o encontro dos Tupinambá com o cristianismo foi um "encontro de cosmologias". Passemos às explicações.
Para os Tupinambá, os humanos, por terem agido inapropriadamente, foram abandonados pelo demiurgo, que partiu para o céu e os
deixou na terra; estava fundada a condição humana, que se acompanhava da mortalidade (Viveiros de Castro 1992:30-31). Mas essa situação era
vista como provisória:
~

"A religião tupi-guarani, como mostrou H. Clastres, fundava-se na idéia de
que a separação entre o humano e o divino não era uma barreira ontológica
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infinita, mas algo a ser superado: homens e deuses eram consubstanciais e .
comensuráveis; a humanidade e ra uma condição, não uma natureza"
(Viveiros de Castro 1992:31).

Os Tupinambá associaram a chegada dos europeus à volta das divindades, e os padres, que diziam conversar com esse Deus, "foram as.s imilados aos xamãs-profetas tupinambá, os karaiba". Como notou Thevet,
"muito antes de chegarmos, o espírito lhes havia predito a nossa chegada" (Viveiros de Castro 1992:30) 13. Os Tupinambá pareciam ter, diferentemente dos Wari' , um espaço em sua cosmologia para esse Deus criador e poderoso, que já existia antes da chegada dos missionários14.
Entretanto, sua prática social era resistente à prática que lhes queriam
impor os catequistas como decorrência indiscutível da crença: os
Tupinambá eram relutantes em aceitar algumas exigências dos padres
e m relação aos seus costumes (tais como a poliginia e o canibalis:rp.o), e
não ab~am m ão, de forma alguma, da guerra e da vingança. Vale notar,
entretanto, que se esse encontro de cosmologias foi u:m fator importante
na aceitação dos missionários e seu credo, ele não foi o único e nem pode,
como apontou Viveiros de Castro (1992:33), "servir de e xplicação final".
Segundo o autor, por baixo - ou por cima - de tudo estava a abertura
para o exterior, na qual se funda o pensamento e o ato tupmambáts.
Os Wari', ao contrário, não tinham um lugar para esse De us. Em sua
re-elaboração cosmológica ele se tornou um (mau) anfitrião e (mau) afim.
Isto não se evidencia somente na interpretação wari' do inferno cristão,
onde, como veremos adiante, é dado a Deus o papel de um estrangeiro
(membro de outro subgrupo wari' ) nas festas trocadas entre os vivos,
papel este que ele não aceita, recusando a bebida aos sedentos. Convidados e anfitriões relacionam-se nessas festas como afins, e Deus, ao
negar a bebida, nega também a representação da afinidade . No mito de
'
origem do fogo e do canibalismo funerário , o personagem Pinom - q:ue
faz a ponte entre o céu e a terra, e entre o mundo dos vivos e o dos mortos-, ao qual, em análise anterior, atribuí o papel de cunhado tomador
de mulher (Vilaça 1992), é associado a Deus em algumas versões. Um
primeiro olhar sugere que essa associação deriva do fato de Pinom se
constituir, em determinado momento, como um habitante do céu, abmo o
Deus cristão (e o céu ~ari' é completamente despovoado; os seres "sobre:.
naturais" habitam as florestas e o mundo subaquático); mas o verdadeiro
sentido dessa aproximação parece-me residir em outro aspecto do mito,
aquele que caracteriza Pinom como um afim, e um mau afim que, quando os humanos finalmente conseguem o fogo - que antes era posse
~
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exclusiva de uma velha jaguar-, o rouba só ·para si, negando-o a seus
cunhados.
Outra questão de interesse a ser apontada na comparação com os
Tupinambá, no que diz respeito à sua relação com os brancos, refere-se à
classificação destes: divinos, de início; humanos mais tarde, quando puderam ser mortos e comidos. Os Wari' oscilavam também entre dois pólos,
mas distintos: animais, de início, como todos os inimigos o são, e por esta
causa presas legítimas a serem devoradas; humanos - e até consangüíneos - mais tarde, quando não mais podiam fazer guerra com eles e
comê-los.

A const rução do inferno

Não era somente de fraternidade e de paz que falavam os missionários.
Em cu~tos entremeados de músicas ao violão, na língua nativa, liam trechos da Bíblia e ensinavam sobre culpas e castigos. Foi quando os Wari'
ouviram falar do inferno e elaboraram, a partir do discurso dos missionários, uma versão bastante particular desse lugar.
"Deus diz: 'se vocês morrerem, os bons irão para o céu. Quando aqueles de
vocês que são ruins morrerem, irão para o céu e não poderão beber água'.
Chegarão à casa de Deus e pedirão: - 'Dê-me água, estou com sede!' 'Não! Você não vai beber água. Você foi ruim, pegou coisas, pegou galinhas
das pessoas, comeu ilicitamente tudo quanto é comida. Você vai para o fogo'.
Ele chega no fogo e fica lá. Dança sem motivo. - 'Dê-me água, eu tenho
sede!' - 'Não! Fique aí mesmo!' O olho dele fica seco. Ele tem sede. Os vermes chegam no seu corpo. Sua carne está mole, podre. Os restos podres dele
dançam sem porquê. É assim que acontece com os Wari' ruins. Temos medo
de Deus. Quando não éramos crentes, antigamente, pensávamos que Deus
não existia. Ouvimos que era para acreditar em Deus." (Homem OroNao de
cerca de 70 anos, habitante do posto Negro-Ocaia).

O mundo dos mortos parecia extremamente ameaçador para os não
convertidos, bem diferente do mundo subaquático wari', onde todos se
tornam jovens e belos, vão viver nas casas de seus parentes mortos e,
quando querem ver os vivos, sobem à terra na forma de queixadas. Um
olhar mais cuidadoso nos faz ver que o modelo cristão, conforme representado no discurso wari', se caracteriza por uma série de inversões em
relação à escatologia tradicional, que apresento brevemente aqui.
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Mesmo antes da morte, já na doença grave, a alma do moribundo
vai para o mundo subaquático dos mortos. Lá, é oferecida a ele chicha de
núlho azeda por Towira Towira, um habitante desse mundo que se caracteriza por enormes testículos. Os parentes mortos avisam ao recémchegado que ele deve recusar a chicha, pois só assim poderá retornar ao
mundo dos vivos; a aceitação da chicha significa a morte definitiva do
corpo na terra. Neste caso, a alma do morto comporta-se como um convidado em uma festa de chicha, do tipo das que são realizadas, em vida,
entre membros de dois subgrupos wari': deve beber grandes quantidades, vomitar, dançar, beber mais e mais, até a perda temporária da
consciência, estado que os Wari' chamam também de morte. Enquanto
isso, o cadáver, na terra, apodrece, inchando notavelmente. Diz-se que
esta fase corresponde ao embriagamento da alma, já que o excesso de
chicha provoca inchamento análogo, apesar de em menores proporções
(os Wari' deixavam os cadáveres apodrecerem por dois ou três dias antes
de assá-los). Depois de um tempo inconsciente, a almá é banhada pelos
mortos e "ressuscita", rejuvenescida e bela. Esse m0mento corresponde
ao assamento e ingestão do cadáver na terra. Findo o corpo, a alma está
"viva", livre, e passa a viver na casa de seus parentes já mortos. Quando
deseja ver os vivos, transforma-se em queixada e sobe à terra. Morto e
comido o queixada, a alma liberta-se e volta para a água. Para os Wari',
são o assamento e a ingestão, tanto do cadáver quanto das presas animais que possuem uma alma, os responsáveis pela liberação desta, que
seguirá para o mundo dos mortos, no caso dos humanos não-xamãs, ou
para o corpo de outro animal, no caso das presas e dos xamãst6.
Caracteriza ainda esse mundo subaquático a ausência da afinidade:
não há brigas de borduna, assassinatos por feitiçaria, e as festas, que
definem os anfitriões e convidados como afins, passam a ser realizadas
entre vivos e mortos, ou entre os mortos recém-chegados e os antigos.
Como vimos, é justamente esse desaparecimento da afinidade, na forma
de uma consangüinidade generalizada, a principal qualidade do mundo
cristão para os Wari', mas aí do mundo dos vivos.
A primeira inversão evidente que o modelo cristão faz da escatologia tradicional se refere ao pólo marcado no eixo vertical: em lugar de
um mundo dos mortos localizado embaixo de onde vivem - ou pelo
menos se banham - os vivos, temos um céu, localizado acima dos vivos.
,
E interessante que é neste céu que os Wari' situam o inferno, que no discurso dos cristãos ocidentais costuma estar situado debaixo da terra. É
possível que esse deslocamento, além de fornecer um suporte para todas
as outras inversões, tenha relação com uma tentativa de evitar uma con-
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taminação da escatologia wari', que situa o mundo dos mortos abaixo do
dos vivos. Mas, sobretudo, parece-me que o inferno está no alto porque é
lá que está Deus, e sua presença - como antianfitrião e anticanibal - é
fundamental nesse inferno, como veremos adiantet 7 •
Vejamos as outras inversões. Se no inferno celeste o morto sente
sede, a alma, ao chegar no mundo subaquático, sofre o que poderíamos
classificar como o oposto da sede: bebe líquido em excesso (e a ingestão
em excesso é o que difere a chicha fermentada e outras bebidas rituais
das bebidas do dia-a-dia) 18 . Enquanto no inferno celeste a alma dança
sem motivo, no mundo subaquático a alma também dança, mas com motivo, já que está bebendo. No inferno celeste Deus revela-se como um péssimo anfitrião ao negar a mais importante oferenda que se deve a um
convidado: a bebida. Uma última inversão é fundamental. No inferno
celeste temos o que parecem ser corpos e não almas, já que sujeitos à
decomposição, processo que, para os Wari', se restringe ao corpo que jaz
inerte na terra: o cadáver. O mundo subaquático caracteriza-se, ao contrário, pela presença de almas libertas do corpo. Além disso, no inferno o
apodrecimento parece ser causado pelo fogo, enquanto o apodrecimento
do cadáver na terra é interrompido justamente pelo fogo, no momento do
assamento.
/
O sofrimepto no inferno, por suas características, parece estar relacionado à ausência do canibalismo funerário na vida wari' . Se o que
temos no céu são corpos - e por isso suscetíveis ao apodrecimento - é
porque a separação corpo/alma, realizada pelo assamento e ingestão do
corpo, não foi efetivada. Além disso os corpos estão podres, processo só
sustável pelo assamento, que para os Wari' tem como conseqüência lógica a ingestão. O fogo do inferno é um antifogo funerário.
Parece-nos assim que o que o inferno elaborado pelos wari' tem de
mais assustador se refere ,m enos à forma como inverte radicalmente os
valores do mundo paradisíaco dos mortos, e mais à mistura que faz dos
dois mundos: o dos vivos, onde está o cadáver que apodrece, e o dos mortos, onde está a alma que bebe e dança. O canibalismo funerário é justamente o que os separa e, também, justamente, o que passou a faltar no
universo wari'. Por que renunciaram a ele?

O abandono do canibalismo

Na busca de possíveis respostas para o abandono do canibalismo, é preciso que comecemos por examinar os casos de abstenção ao canibalismo
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antes do processo de contato. Os dados de que dispomos são os do trabalho de Conklin (1989), referentes à etnomedicina wari'. Segundo essa
autora (1989:303-304), os Wari' concebem algumas doenças como sendo
passíveis de transmissão pela carne de um cadáver wari', seja por seu
consumo no funeral, seja pela inalação da fumaça exalada durante o assamento. Das pessoas que morriam de doenças caracterizadas por excessivo inchamento do abdômen - freqüentemente acompanhado de vômito
dé sangue - comia-se somente a cabeça (e o resto era queimado), ou
então queimava-se todo o cadáver 19. Também não eram comidos
cadáveres em que se evidenciava a presença de pus nos pulmões, sinal
de que a contaminação havia atingido o coração e se espalhado por todo
o corpo. Evitava-se, ainda, ingerir órgãos do morto que parecessem
machucados, especialmente o fígado (que tem esse aspecto na hepatite);
nesses casos a abstenção podia se estender a todo o cadáver. Estes eram
então totalmente queimados, e evitava-se inalar a fumaça, o que poderia
causar doenças e mesmo a morte de pessoas, considerando que para os
Wari' as vias respiratórias constituem um caminho· privilegiado para a
pe_netração de agentes patológicos. A idéia wari' de contaminação guarda estreita relação com uma concepção específica da fisiologia humana,
onde o coração e os pulmões estão estreitamente relacionados, e controlam a circulação sanguínea, atividade fisiológica à qual estão submetidas
todas as demais.
·Segundo Conklin (1989:91-93), a medicina wari' dá pouca importância à contaminação pelo contato entre indivíduos. Nas décadas de 40 e
50, com a intensificação da presença dos invasores em seu território, e o
conseqüente aumento do contato dos Wari' com suas comidas e roupas
- durante as expedições guerreiras -, algumas doenças começaram a
ser relacionadas aos brancos. Guerreiros adoeciam e morriam ao voltarem
dessas expedições, algumas vezes contaminando vários habitantes das
aldeias; o mesmo acontecia com mulheres raptadas pelos brancos e que
conseguiam escapar. Mas nem por isso se deixava de comê-los quando
mortos, a não ser que os cadáveres apresentassem alguma das características expostas acima. Para os Wari' as causas dessas mortes não eram
novas doenças transmissíveis por processos inusitados, mas venenos
poderosos fabricados pelos brancos, o que tem relação com os pressupostos de sua medicina. Antes do contato intenso com os brancos, mas quando já vitimados por suas doenças, as epidemias eram atribuídas à
feitiçaria ou envenenamento executados por Wari' membros de outros
subgrupos. Com a aproximação dos brancos, as epidemias foram então
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relacionadas a seus venenos, que se espalhavam pelo ar e eram inalados
por todo o grupo.
Antes do contato, eram raros os casos de mortos considerados nãocomestíveis. Com as epidemias que se seguiram às expedições de ''pacificação", esse quadro parece ter mudado. Muitas pessoas vitimadas por
gripe, pneumonia e tuberculose tinham os pulmões contaminados por
pus e, quando mortas, não eram comidas (Conklin 1989:303). Assim,
segundo Conklin (1989:398-399), o último ato de canibalismo funerário
de que se tem notícia na região do rio Dois Irmãos ocorreu em 1958, e nas
regiões dos rios Negro, Ocaia, Lage e Ribeirão, provavelmente por volta
de 1962. Entre um grupo arredio que só foi "pacificado" em 1969, a prática do funeral tradicional deve ter se prolongado um pouco mais. Antes
do início da década de 70, portanto, antes da "conversão " em massa dos
Wari' ao cristianismo, o canibalismo funerário não era mais praticado.
Sobre o abandono do canibalismo, a autora conclui: "Wari' society's
postcontact abandonment of cannibalism resulted not only from pressures and persuation by outsiders, but also from the precepts of Wari' ethnomedicine" (Conklin 1989:304).
Infelizmente não tenho dados sobre as datas em que cada subgrupo
ou segmento populacional deixou de praticar o canibalismo funerário. Os
Wari' contam que as epidemias pós-contato constituíram um sério impedimento, devido à incapacidade física dos sobreviventes, que não tinham
forças para preparar um funeral e abandonavam seus mortos aos jaguares
e urúbus. Registram ainda as críticas que sofriam por parte dos brancos
(funcionários do SPI, missionários católicos e protestantes), dos quais tinham passado a depender intensamente, doentes e famintos que
estavam. Entretanto, pelo menos durante algum tempo depois de já estabelecidos nos postos de atração, insistiam em comer seus mortos, às
escondidas, mesmo sabendo que poderiam ser castigados por isso.
Chegavam a desenterrar cadáveres no meio da noite para comê-los em
segredo. Se descobertos, eram severamente repreendidos. Contou-me
um homem que, certa vez, ao serem flagrados nessa atividade, foram
obrigados - pelo funcionário do SPI responsável pelo posto e pela distribuição de alimentos - a ficar com fome, com a seguinte justificativa:
"já comeram o morto, então não precisam mais comer." Em entrevista ao
,
jornal Ultima Hora (1961 e 1962), o sertanista Gilberto Gama, funcionário
do SPI que participou da expedição de contato aos rios Negro e Ocaia,
conta sobre seus esforços e os do padre Roberto Arruda para dissuadir os
índios de comerem seus mortos:

-
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"Quando a tribo se preparava para o banquete antropofágico de uma menina de 9 meses, vítima de pneumonia, fui informado pelo intérprete. Dirigime aos pais da criança (a família é que faz a distribuição dos pedaços aos
amigos) e disse que era melhor enterrar o corpo, pois entre os civilizados
nunca se comia carne humana. Não aceitaram. Ameacei ir embora e não dar
mais presentes. O Padre Roberto, que fazia parte do grupo, também tentou
convencer os índios a enterrar a criança. Fingiram concordar e foram para o
mato. Duas horas depois um dos membros do grupo veio com a informação
de que os índios estavam comendo a criança. Corri para lá em companhia
do padre e mais dois homens, porém era tarde, a criança estava assada e cortada em pedaços, e eles já em pleno ritual antropófago."
"[ ... ]no dia seguinte morreu um velho. 'Logo após a morte enterramos o corpo. Deixei um vigia na sepultura para que os índios não desenterrassem o
corpo para comê-lo. À noite os homens do grupo se recusaram a permanecer
no local. Pela manhã fui lá com o padre e o corpo havia sido desenterrado e
levado para ser comido. Na ·terceira morte reunimos os índios e o Padre
Roberto pregou, ajudado pelo intérprete, afirmando 4ue eles não deveriam
comer os parentes, pois esses morriam de doenças, e se eles os comiam, iam
ficar doentes também. Daí por diante os índios não comeram mais carne
,
humana"' (Ultima Hora, 27/12/1961, p. 5).
"No dia imediato às cenas de antropofagia, padre Arruda resolveu lutar contra tal hábito. Aliei-me a ele. Quatro dias depois ocorria novo óbito( ... ). O
religioso tomou as necessárias medidas para o sepultamento. A iniciativa
não foi bem recebida pelos selvagens, que a tudo assistiram. Acompanharam
com interesse a abertura da sepultura, ouviram as preces, auxiliaram a cobrir
o corpo com terra e colocaram-se à distância. Durante as 24 horas de cada
dia o local era vigiado, para evitar profanação do túmulo, mas no quarto dia,
pequeno descuido permitiu que a antropofagia se repetisse.
Enquanto isso - continuou - a gripe invadia a maloca e fazia vítimas. Os
Pacaás Novos pediam remédios. Padre Arruda aproveitou a oportunidade
para reiterar-lhes o que já havia dito: morreriam todos se continuassem a
devorar os mortos. A advertência dessa vez foi recebida com mais respeito.
Onze índios pereceram, o que os convenceu de que o missionário estava cer,
to. E solicitaram sepultamento cristão. Era a vitória." (Ultima Hora ,
15/1/1962)
ç

Isso evidencia que mesmo sofrendo pressões de todo tipo por parte
dos brancos - · que se aproveitavam do seu poder de coerção (homens,
provavelmente armados, vigiando os túmulos), da debilidade física dos
Wari' e de seu espanto diante de doenças desconhecidas, que vitimavam
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em escala nunca antes imaginada - os Wari' tentavam comer seus mortos20. Está claro também que eles insistiam em comer mortos que sabiam
terem sido vítimas de doenças relacionadas aos brancos, o que não vai
necessariamente contra os seus pressupostos etiológicos. Logo, mesmo
tendo queimado (por medo de contaminação) e enterrado (por coação)
alguns cadáveres, os Wari' continuaram a praticar seu funeral por um
determinado período. Se nos interessarmos por datas, devemos considerar que o processo de "pacificação" durou muitos anos, ou seja, que os
Wari', vivendo espalhados por pequenas aldeias, foram contatados aos
poucos, e que demoraram a se estabelecer definitivamente junto aos
brancos. Seus depoimentos falam de constantes idas e vindas, de breves
períodos nos postos de atração seguidos de retornos à flore sta, especialmente quando se sentiam doentes. Um .relatório do SPI, datado de setembro de 1964, menciona que haviam sido encontradas, entre os rios Ouro
Preto, Negro e Ocaia, seis famílias wari' que não tinham ainda aceitado o
contato. Outro docume nto do IIlesmo órgão menciona que, em fevereiro
de 1966, havia sido feito o contato com sete índios Wari' que estavam
flechando no rio Ouro Preto. Há ainda o já mencionado caso dos OroMon
arredios, cerca de cinco famílias que fugiram do posto Lage em 1961 , e
só foram encontradas em 1969. Parece-rios lícito suspeitar que a prática
do canibalismo..tenha pe rdurado por praticamente toda a década de 60,
pelo menos entre uma parte da população sobrevivente .
.
Este breve exame dos dados permite-nos concluir que a questão do
abandono do canibalismo, seja em relação a datas, seja no que diz
- ter sido resolvida. Nem só as pressões,
respeito às causas, está longe de
nem só os pressupostos etiológicos. Certamente há mais motivos em jogo,
outras razões que os fizeram reconsiderar a prática, e que estão relacionadas a um posicionamento positivo dos Wari' em relação aos seus
preceitos culturais. Devemos considerar a possibilidade de os Wari' terem
abandonado o canibalismo funerário porque de algum modo decidiram,
e não (só) porque se sentiram pressionados. Não pretendo com isso minimizar o valor do rito aos olhos dos Wari'. A análise do inferno cristão evidencia a importâncià d essa prática como operador lógico ou escatológico. A vida depois da morte estava intrinsecamente relacionada a esse ato,
assim como a definição de grupos ou conjuntos dentro da sociedade, no
momento em que atuavam no ritual. Quero, sim, analisar aqui o que me
parece que também pode ser visto como uma escolha: os Wari' escolheram tornar-se irmãos no lugar de canibais. Mas são necessárias algumas
explicações.
•
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É evidente que modüicações radicais socioeconômicas antecederam

a conversão. A estratégia dos missionários protestantes, como nos lembra
Pollock (1993:192), é duplicar, em uma escala menor, a história do protestantismo europeu, de modo a provocar o tipo de mudança social para a
qual o cristianismo protestante fornece a ideologia racionalizadora. Os
Wari' viram-se doentes e famintos. Os missionários protestantes estavam
entre os principais responsáveis pelos tratamentos médicos, os brancos
que lhes dispensavam cuidados e atenção, e que não queriam matá-los.
É claro que participar da comunidade à qual os missionários os convi.davam era quase que a única saída, senão para a sua sobrevivência física, ao menos para a sobrevivência moral do que restava da sociedade
wari'. Como chama a atenção Hefner (1993a:17), se a conversão não
implica uma profunda reorganização dos signif~cados da vida de uma
pessoa, ela sempre envolve a entrada em uma nova ordem social. Ao
estudar a conversão em Java, esse autor conclui que, quando uma pessoa se diz membro de tal igreja, ela geralmente poucó sabe da doutrina,
mas o dizer-se crente tem conseqüências morais profundas, afetando suas
relações sociais (Hefner 1993b:121). O mesmo afirma Pollock (1993:175)
da conversão dos Krahó e Sirionó da América do Sul: em ambos os casos
a adesão ao cristianismo teve relação com a busca de uma nova identidade social e não com uma tentativa de resolução de problemas cosmológicos surgidos a partir do contato. E ainda Pouillon (1993:24): o que
é racional - ou parece racional - muitas vezes não é o conteúdo da
crença, mas o ato de adesão a ela.
Podemos então relativizar nossa afirmação anterior e dizer que, para
os Wari', a aceitação do cristianismo não pode ser explicada somente
porque eles viram aí a possibilidade de atualizarem um ideal de fraternidade generalizada, mas sim porque atualizar essa possibilidade era
uma solução para a revitalização do grupo, desorganizado e atônito com
a violência do contato; uma forma de inserção de sua cultura na nova
ordem. Se todos os Wari' se tornaram irmãos entre si - ou pelo menos
vivenciaram esse desejo - eles também se tornaram irmãos dos brancos
com os quais haviam passado a conviver de forma pacífica. Com a conversão conseguiram não só viver um ideal autenticamente wari', mas viver com os brancos, aparentemente em condições de igualdade. Se o cristianismo os encantou porque sua prática dizia respeito a algo que conheciam e almejavam, a adesão a ele não pode ser vista simplesmente
como um passo inocente em direção a dias mais alegres; foi também uma
tomada de posição diante da situação de contato.
•
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· Voltando ao canibalismo funerário, tendo sido ele abandonado ou
não antes da conversão em massa dos Wari', a adesão ao cristianismo
parece ter sido uma importante via de "apaziguamento" desse costume.
Não estou supondo que os Wari' comiam - ou tentavam come r - seus
mortos em segredo até que se tornaram crentes. A idéia é que, a partir
do momento em que se converteram - ou do momento em que levamos
em conta a conversão, o abandono do canibalismo não pode ser mais pensado como um sucumbir passivo a pressões, mesmo que isso pudesse realmente ter acontecido. Um problema de outra ordem passara a existir: a
forma como os ·wari' entenderam viver o cristianismo era logicamente
incompatível com a prática do funeral tradicional. Para os Wari', ser
cristão significa, dentre outras coisas, a possibilidade de se viver dentro
de uma grande comunidade de substâ ncia, em um mundo sem a
afinidade e seus m ales . Mas um mundo sem afinidade é também um
mundo sem canibalismo funerário, não só porque consangüíneos (e principalmente irmãos, como se diziam os convertidos) não podem se comer
- tanto no sentido metafórico (sexual) como no literal - , como também
por ser o funeral um dos momentos essenciais para a emergência , no seio
do grupo, de uma afinidade tão cuidadosamente mascarada no dia-a-dia.
Os Wari' optaram pelo cristianismo, se é que as coisas podem se r colocadas nesses t~rmos sem parecer que estou supondo que opções culturais constituam necessariamente processos conscientes.

O abandono temporário das-festas

Intrinsecamente associadas ao funeral e à explicitação da afinidade estão
- como procurei mostrar em outra ocasião (Vilaça 1992) - as festas realizadas entre os subgrupos, que também foram abandonadas - e só
e ntão, nem antes nem depois - no período da conversão. Foram substituídas por grandes refeições coletivas, onde ocorria não mais a devoração
simbólica dos convidados-afins, mas uma comensalidade generalizada
entre germanos. ·
"Quando se acre ditava em Deus, um homem que matava uma presa a assava, cortava em pedaços e ia carregando e m um cesto, distribuindo para todo
mundo( ... ). Todos comiam juntos. Atualmente mata-se caça e se come egoisticamente." (Homem OroAt de cerca de 70 anos, habitante do posto NegroOcaia)
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"Se os OroNao' chegassem aqui nós os convidaríamos para comer ecomeríamos todos juntos com alegria. Cantaríamos as músicas de Deus. Cantaríamos, cantaríamos, até que todos iríamos comer juntos. Se Xijam•·t iyesse
comida, ele chamaria todo mundo para comer na casa dele. Todo mundo
comeria. Comeriam alegres." (Homem OroEo de cerca de 50 anos, habitante
do posto Negro-Ocaia)

A partilha de alimentos substituiu a avareza que, nos períodos de
escassez, caracteriza as relações entre co-residentes não-consangüíneos;
entre não co-residentes afinizados, substituiu a chicha azeda oferecida
nas festas. Mas se o mascaramento da afinidade entre co-residentes 21
dava a tônica do dia-a-dia, os Wari' sempre reservaram as festas, realizadas entre dois grupos estrangeiros, como um lugar para o exercício
da afinidade. Nas festas do tipo hüroroin, que considero as de maior complexidade, convidados e anfitriões, que se concebem no rito como afins,
representam o assassinato, o canibalismo e a predação sexual. Anfitriões
oferecem aos homens convidados enormes quantidades de chicha azeda,
que eles são obrigados a beber e vomitar, para suportar mais e mais.
Depois de um tempo, "morrem", entrando em um estado de rigidez corporal e perda dos· sentidos, que provoca nos anfitriões exclamações do
tipo: "eu o matei". A chicha azeda, bebida de uso restrito ao ritual é, em
mais de um sentido, um antialimento: faz vomitar e é incompatível com a
comida; aqueles que bebem a chicha - e são eles os que dançam e cantam, em oposição aos anfitriões - não ingerem nenhuma outra coisa.
Desse modo pode ser aproximada da carne apodrecida do morto, comida
no funeral, também um antialimento, enquanto o seu próprio oferecimento tem a conotação de uma qevoração simbólica (para outras relações
remeto a Vilaça 1990 e 1992). Esse ponto pode nos ajudar a pensar uma
característica do inferno wari', já apontada acima: a bebida é recusada
aos "convidados". Com isso, o caniqalismo, cuja ausência é constitutiva
desse inferno, pode ser novamente negado.
Nessas refeições coletivas em que se transformaram os encontros
entre estrangeiros, cantavam-se músicas que, em vez de falarem de atos
sexuais ilícitos, atos de avareza e outros motivos que caracterizam a
afinidade e que constituem o tema das músicas dos rituais, falavam de
fraternidade e de paz: "Jesus me leva para a casa do meu pai, onde tudo
é paz e amor. "
A comensalidade, que dava a tônica desses banquetes, é o oposto
lógico do canibalismo, não só porque "comer alguém" e "comer com
alg.uém" são atos que se excluem, mas também porque esses atos -são
I
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praticados com pessoas de categorias distintas: o canibalismo com os afins
e a comensalidade com os consangüíneos.
A cristianização, tornada pelos Wari' corno a possibilidade da eliminação em vida da afinidade tão indesejada, tornou impraticável o canibalismo funerário, e sem sentido as festas, pois não havia mais a "necessidade" de se vivenciar uma afinidade deslocada e um canibalismo simbólico. Longe de se dizerem infelizes quando cristãos - e não-canibais
-, os Wari' lembram com saudades os tempos dessas refeições coletivas,
da ausência das bordunadas e traições conjugais, e das músicas que
falavam do que se acreditava viver: paz e amor. Foram crentes e
gostaram. Mas não puderam permanecer cristãos por muito tempo, e
devemos nos perguntar por quê. Talvez não tenham jamais deixado de
gostar da vida de crente, justamente porque o que estava em jogo eram
os seus próprios pressupostos culturais, mas descoberto que determinados ideais não eram para ser vividos. Com o tempo, acabaram por confirmar o que a vida em sociedade já lhes havia ensinado há muito: os afins
são um mal necessário. Como se tivesse sido preciso que os Wari' abandonassem o canibalismo para se saberem canibais ...
Mas outras coisas também aconteceram na década que durou a conversão. A dependência dos Wari' em relação aos missionários diminuiu
com o início d~ uma atuação mais decisiva da Fundação Nacional do
Índio (Funai), e COI!l a entrada, por intermédio do projeto Polonoroeste,
de grandes quantias de dinheiro para os postos indígenas da região. Outros brancos, não-crentes - o que inclui os antropólogos -, passaram a
fazer parte de suas vidas, demonstrando interesse em relação à sua cultura, dispensando-lhes muitos cuidados que antes eram atividades exclusivas dos missionários. Não podemos deixar de levar em conta esses
aspectos - que poderíamos chamar de materiais, para contrastar com o
que foi discutido acima - ao considerar o abandono do cristianismo a
partir do início da década de 80.
Mas os Wari' não retomaram o canibalismo funerário ao se tornarem
novamente pagãos, e certamente muitas outras coisas mudaram, tanto
objetiva quanto subjetivamente. Só nos r~sta lembrar Sahlins (1981; 19S5)
e dizer que, mesmo que os acontecimentos só sejam considerados como
tais ao passarem pelo crivo cultural, eles têm uma força própria, responsável por muito do que acontece de imprevisível e de novo sempre que a
estrutura se abre à história. Somos ainda levados a reconhecer a maleabilidade da própria estrutura, sempre pronta a se manifestar em novas formas culturais. Os Wari' abandonaram o canibalismo funerário definitivamente, mas não a sua expressão simbólica: voltaram a realizar suas fes-
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tas tão logo "largaram de ser crentes", como costumam dizer. No momento em que retomaram as festas o interno não mais os amedrontou.
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~

Os Wari' dividiam-se , pelo menos desde o início deste século, em oito subgrupos: OroNao, OroEo, OroAt, OroMon, OroWaram, OroWaramXijein, OroJowin
e OroKao'OroWaji. Os dois últimos_, OroJowin e OroKao'OroWaji, não são citados
aqui por já não serem mais representativos na época do contato. Seus remanescentes foram absorvidos pelos outros subgrupos e passaram a se identificar - a
não ser em situações especiais - como membros desses subgrupos. Os OroNao
da margem esquerda do rio Pacaas Novos, por terem sido os primeiros a ter contato com os brancos, ficaram conhecidos como "OroNao dos brancos".
2

As informações sobre a presença dos missionários da MNTB entre os Wari'
baseiam-se em documentos e cartas microfilmados pelo SPI (microfilmes nº 41,
42, 43, 44 e 45), em uma entrevista formal com um missionário que participou do
contato, nos relatos dos Wari' e na observação direta.
3

A relação dos Wari' com os missionários católicos tem feições peculiares e
merece ser examinada em outra ocasião. É preciso adiantar, entretanto, que os
católicos, diversamente dos missionários da MNTB, mantiveram contato estreito
somente com uma pequena fração da população wari', dedicaram-se principalmente a introduzi-los nas artes da civilização e deram pouca ênfase à catequese
religiosa.
4
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s Cerca de cem Wari' vivem, com remanescentes Makurap, Canoé e Aruá,
em Sagarana, aldeia administrada pela Igreja Católica de Guajará-Mirim, nas
margens do rio Guaporé.
Conklin (1989:100) estima uma mortalidade de cerca de 60o/o. A população
teria sido reduzida de aproximadamente 1000, em 1955, para 400, em 1964. Von
Graeve (1989:81) supõe que a taxa de mortalidade no contato esteve entre 65% e
80% .
6

A situação parece ser diferente no posto Sotério, habitado por índios vindos de Tanajura, membros do primeiro subgrupo que foi contatado. Lá os missionários fizeram um forte investimento na catequese, e o número de convertidos,
diz-se, é significativo.
7

Os Wari' dormem em esteiras estendidas sobre um assoalho elevado de
paxiúba. Em um conjunto de esteiras agrupadas dorme um casal e seus filhos .
Esse grupo noturno pode abrigar também outras pessoas, tais como avós viúvos,
tios e irmãos solteiros em visita.
,
8

Para uma análise da ·ocorrência desse fenômeno - o da afinidade sem afins
- nas terras baixas sul-americanas, remeto a Viveiros de Castro (1993:179-182).
9

10

É preciso deixar claro o que entendo por conversão. A idéia de conversão

presente no texto está fundada na possibilidade de se tomar o cristianismo como
um conjunto de aspectos - que inclui rituais, dogmas e mitos - que não funcionam, necessariamente, como um todo coeso, ou seja, que se desmembram e
ganham feições particulares nos diferentes contextos culturais. Quando um Wari'
se diz crente ou convertido ao cristianismo protestante, ele está, antes de tudo,
dizendo-se membro de determinada comunidade. Para isso será preciso que
cumpra determinados rituais, o que não quer dizer que ele tenha compreendido
ou aceitado algo da doutrina cristã, p~lo menos do modo como desejariam os missionários. Hefner (1993a: 16-18) mostra que as doutrinas e os significados formais
podem ter pouco a ver com os motivos das pessoas para adotarem determinada
religião, e que geralmente o conhecimento das doutrinas é restrito aos especialistas. Desse modo, várias religiões funcionam perfeitamente sem haver uma correspondência entre as altas doutrinas e a crença popular. Para os Pitjantjatjara da
Austrália, por exemplo, convertido é aquele que não participa dos rituais de iniciação, e apesar de muitos freqüentarem os cultos dominicais, interessados principalmente na música, a doutrina cristã é incompreensível para eles (Yengoyan
1993:243). Lembro ainda que, dentro do próprio cristianismo, a definição de conversão sofreu mudanças radicais no correr dos séculos. Consideremos a perspectiva da Igreja Católica. Como observa Merrill, para os missionários jesuítas do século XVI, que tentavam catequizar os Tarahumara no México, a conversão era medida pelo conhecimento da doutrina católica. Somente os que pareciam, aos olhos
dos jesuítas, dominar os aspectos principais da doutrina, recebiam a comunhão. A
partir dos anos 60, a teologia da libertação, associada ao Concílio do Vaticano II,
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fez com que os jesuítas passassem a aceitar o catolicismo adaptado pelos nativos
à sua cultura como uma forma legítima (Merrill 1993:148, 156).
11

Esse home m foi m eu principal informante durante todas as fases do trabalho de campo e, como ficará evidente, serã o dele muitas das afirma ções dos
Wari' sobre o cristianismo citadas aqui. Quero deixar claro, entretanto, que suas
idéias são compartilhadas por outros membros do grupo entrevistados por mim.
O discurso dos informantes (como o do homem OroWaramXijein sobre a
oração para o sucesso nas caçadas, citado a cima) e as que ixas dos missionários
revelam que os Wari ' buscavam conseguir benefícios imediatos desse De us
(auxílio nas caçadas, saúde), o que me parece ter rela ção com as contraprestações
ou dívidas da afinidade. Um homem wari' deve favores ao seu sogro e irmãos de
sua esposa; Tradicionalmente confeccionava para eles arcos e flechas, mesmo
antes de tomar a esposa, e ainda hoje deve repartir com eles os seus alimentos.
12

Lévi-Strauss (1991:91) associa a existência de sse "lugar vazio" a ser ocupado pelos brancos - que não se limita à ideologia tupinambá - à organização
dual do pensamento ameríndio que, ao criar o índio, abre automaticamente espaço
para a existência de seu oposto, o branco.
13

14

Essa não é característica exclusiva dos Tupinambá. Jordan (1993:295)
comenta que o conceito de um Deus supremo não e ra problemá tico para os chineses, cujo panteãd admite facilmente uma figura superior.
Essa idéia guarda estreita relação com a característica essencial do pensamento ameríndio apontada por Lévi-Strauss (1991 ): sua ideologia dualista, que
organiza o mundo em pare s de opostos que nunca podem se aproximar, sob p ena
de desmo.ronamento ou paralisaçã-0 desse universo; a diferença surge como um
operador lógico fundamental. Para os Tupinambá a diferença era captada do exterior.
is

16

Um Wari' morto por inimigo - índio de outra etnia - transforma-se em
inimigo; sua alma estará a ssociada ao corpo de um inimigo gené rico, que dificilmente poderá ser identificado enquanto indivíduo. Em alguns casos, entretanto,
diz-se que a alma do morto passa a viver junto de seu matador, ligada fisicamente
a ele.
17

Algumas pessoas associam Towira Towira ao diabo, e imagino - sem ter
ainda uma hipótese mais fundamentada - que isso se relacione ao fato de ele ser
um habitante do mundo de baixo (o que é interessante , porque na verdade o inferno wari' fica no alto), ou por ser de certa forma o "culpado" da morte (ao oferecer
a chicha), e por isso, ruim. O interessante é que , por suas funções - análogas às
de um afim em uma festa - ele está mais próximo da representação que se faz
de Deus do que parece. Como se os Wari' não pudessem separar muito claramente
Deus do diabo.
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ta Há entretanto uma diferença que não pode deixar de ser notada: água e
chicha fermentada não são bebidas facilmente aproximáveis. A primeira os Wari'
evitam beber, a não ser quando realmente sentem sede (mesmo assim dão preferência à chicha não-fermentada). A segunda eles não podem evitar beber, mas o
fazem somente para vomitar depois. São semelhantes não como bebidas, mas
como antibebidas.

O rito tradicional envolvia a ingestão de toda a carne do cadáver. Dos
órgãos, comia-se o coração, o fígado e o cérebro. O resto era queimado e enterrado, juntamente com cabelos e unhas. Os ossos eram torrados, pilados, misturados
com mel e ingeridos. Podiam também ser'simplesmente queimados.
19

O relato do sertanista sugere que, quando as doenças e mortes passaram
·a ser associadas à ingestão da carne dos cadáveres, os Wari' desistiram do canibalismo. No entanto, é preciso esclarecer que essa entrevista ao jornal teve como
objetivo denunciar o sertanista Fernando Cruz, chefe da expedição de contato à
região dos rios Negro e Ocaia, da qual fizeram parte Gilberto Gama e, o padre
Roberto Arruda. Fernando Cruz foi acusado dé ter induzido os índios a comerem
uma criança morta de nove anos de idade, para que pudesse
fotografar o evento
,
e vender as fotos para a imprensa. A matéria do jornal Ultima Hora, de 27/12/1961,
em que se encontra um dos depoimentos de Gilberto Gama citados acima, diz o
"As fotos apresentadas pelo Sr. Fernando Cruz, do Serviço de Proteção
seguinte:
,
ao Indio, de membros dos Pacaás Novos comendo uma criança de cerca de 9 anos,
foram provocadas por ele, estragando dessa maneira um trabalho de seis meses
'
que desenvolvemos para civilizar aquela tribo - disse à reportagem o Sr. Gilberto Gama". Parece-me evidente que os Wari' não precisariam ser induzidos (e nem
poderiam sê-lo) a comer um morto do grupo e que, depois de considerarem o canibalismo extinto, os expedicionários surpreenderam-se com uma prova fotográfica
da continuidade da prática do funeral tradicionaL
20

Habitantes do mesmo posto e, tradicionalmente, membros de um mesmo
subgrupo, que viviam em aldeias próximas.
21
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Resumo

Abstract

Nos anos 70 os índios Pakaa Nova
(Rondônia, Brasil) - também conhecidos como Wari' - converteram-se ao
cristianismo dos missionários protestantes da Missão Novas Tribos do
Brasil. Fizeram uma interpretação bastante particular dos ensinamentos
cristãos, adaptando-os aos seu s códigos
culturais e à sua cosmologia. A adesão
dos Wari' ao cristianismo não pode ser
entendida como um simples processo
de adoção de novos valores e ritos
inusitados por um grupo desorganizado e atordoado pelo contato. O olhar
wari' descobriu, na prática cristã, valores de sua própria cultura, que dizem
respeito a um ideal de consangüinidade generalizada. O abandono do canibalismo funerário e das festas é analisado dentro dessa perspectiva.

During the 1970s, the Pakaa Nova
(Rondôn ia, Brazil), also known as the
Wari', convert ed to the Christianity of
the Protestant missionaries from the
New Tribes Mission in Brazil. They
performed their own particular interpretation of Christian teachings, adapting them to their own cultural codes
and cosmology. The adherence of the
Wari' to Christianity cannot be seen as
a simple process of adopting new values and unusual rites by a disorganized
group, dumbfounded by their contact
with whites. The Wari' discovered in
Christian practice values from their
own culture, relating to an ideal of generalized consanguinity. Their abandonment of funeral cannibalism and chicha
festivals is analyzed a ccording to this
perspective.
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