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ORGA.NIZAÇÃO DUAL E IMAGEM DO MUNDO
ENTRE 1NDIOS BRASILEIROS
OTTO ZER.RIES ( *)

Desde o aparecimento do estudo de Josef Haekel "Zweiklassensystem, Mannerhaus und Totemismus in Südamerika", 1938, fundamental na época, a ocorrência de organizações duais na constituição social dos índios sul-americanos tem sido objeto de sucessivas
discussões - em especial por Lévi-Strauss ( 1944, 1952, 1956), que
teve ensejo também de estudar in loco, entre os Borôro do rio Vermelho, um dos sistemas mais complexos ·no gênero (Lévi-Strauss,
1936) .
Todavia, foi justamente este exemplo que, mais tarde, o levou
a pôr em dúvida a primitiva existência de organizações duais (LéviStrauss, 1956) , fazendo-o supor, precisamente em . tribos do Centro
e do Leste brasileiros, uma tripartição, muito mais fundamental, da
comunidade (Lévi-Strauss, 1952: 310). Com isto, atraiu a crítica
de Maybury-Lewis (1960a), que em ..grande parte invalidou essa
tese. O autor do presente · trabalho pende para o lado de MayburyLewis, mas não deseja aqui entrar na discussão dos múltiplos problemas teóricos relativos à organização dual. Por outro lado, convém proceder a novo levantamento dos dados - já que o de Haekel
data de mais de três décadas - , a fim de se criar uma base mais
ampla para estudos futuros e realçar os aspectos que nessas dicotomias dizem respeito à imagem do .mundo. Cumpre, aliás, notar
que, salvo pouquíssimas exceções, os relatos sobre a organização
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dual em povos primitivos sul-americanos se referem a tribos
brasileiras.
Podem ser encontrados um ou mais exemplos na maioria das
onze áreas culturais indígena~ ainda existentes no Brasil e há poucos
anos estabelecidas por Galvão ( 1960); aliás, a estrutura social de
algumas áreas é, por assim dizer, determinad·a diretamente pelo pensamento dual. Comecemos a nossa sinopse pela ~~a XI, o Nordeste 1
brasileiro, onde vivem ainda &.T.YP.Ql. ~manescentes dos chamados
povo~_TapÚY.il· Lá, segundo relatório preliminar ~e- (1952),
W. Hohenthal verificou em 1947-1949, entre os~e Aguas
Belas (Pernambuco), uma organização dual quase genu1na documentada por metades este-oeste, inclusive cinco clãs patrilineares, cuja
origem é explicada num mito de criação. Essa organização tem
papel importante na vida social dos Fulniô e controla, de maneira
impressionante, suas atividades cerimoniais e religiosas. Lamentavelmente, não se publicou ainda a monografia sobre os Fulniô. anunciada por Hohenthal, que forneceria mais detalhes. Dispomos, porém,
de outra monografia, de Estêvão Pinto ( 1956), que trata pormenorizadamente, da constituição social ( op. cit., 116 ss.). É verdade
que aí estão em primeiro plano os cinco grupos tribais patrilineares,
matrilocais e exógamos, que regulam os casamentos segundo complicado esquema. Apenas no mito da origem desses grupos há vestígios de uma organização dual ( op. cit., 119 ss.), que poderiam ser
relacionados com dois desses cinco grupos, a saber, de um lado, o
clã dos porcos (Waledaktoá) e, de outro, o dos patos (Faledaktoá),
cujos ·membros se consideram, mutuamente, irmãos. Isto remonta à
crença de que, em tempo! remotos, o Criador (Sewliholdá) teria
tido dois filhos, Faledato e Waledato (op. cit., 179 ss.). Ao primeiro, o Criador atribuiu todas as coisas ruins, a f orne, a guerra, a
seca; ao segundo, as coisas boas, a saciedade, paz, a chuva. Faledato, o mau espírito, queria governar o mundo e, lançando mão dos
meios a seu dispor, tentou matar o irmão Waledato, durante um
passeio; mas não o conseguiu. Faledato teve de reconhecer a superioridade de Waledato, fato expresso até hoje na posição do . clã
dos porcos, tidos como os "avós" do clã dos patos. Estabelecida
a hierarquia, os dois irmãos resolveram voltar do passeio; Faledato
seguiu em direção norte e Waledato em direção sul, ambos espalhando pelo caminho os elementos, bôns ou maus, que lhes eram
particulares. Por fim, escolheram de comum acordo um- local entre
o calor e o frio, o "lugar santo" Yatilya (Aguas Belas). A suposição
de que, com isso, coube ao clã dos patos o norte e ao dos porcos o
sul (op. cit., 119 ss.), contradiz a divisão leste-oeste das metades,
vigente entre os Fulniô segundo o relato de Hohenthal. - Deparamos aqui pela primeira vez a parelha de ipnãos míticos, de tanta
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pro1eçao na mitologia dos índios sul-americanos e, freqüentemente,
protagonistas_das-metades-tribais.
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1951 e 1952, Hohenthal ( 1954) estudo~ ainda, os índios
Xukuru na Sçrra de Ararobá (Pernambuco). Pelos resultados já
con ecidos desses estudos, os Xukurú conservam a lembrança de
antiga organização dual. São divididos numa espécie de metades,
"Sol" e "Lua" (op. cit., 125 ss.), orientadas para leste e oeste. Hoje,
esses grupos são agâmicos, não se podendo mais determinar se antigamente controlavam os casamentos. O xamã é ligado ao Sol, o
cacique à Lua. O calor, a· seca, as doenças e a guerra se relacionam
com o Sol; a água, o trovão, a fartura e a saúde, com a Lua. Há,
pois, um dualismo "bom-mau", similar ao dos Fulniô, mas, ao contrário destes, os Xukurú já não possuem nenhum mito importante
relativo a tal concepção. Além dessa divisão em metades, os
Xukurú têm ainda vestígios de uma antiga constituição de clãs patrilineares, que, talvez, em tempos idos, representassem unidades exógamas. Em todo caso, há ainda, dentro da divisão por metades,
quatro subgrupos, orientados pelas direções do céu. A metade do
Sol é controlada pelo grupo oriental, a da Lua, pelo ocidental; à
primeira pertence, ainda, o grupo sul; à segunda, o grupo noite.
Portanto, em teoria, o cacique deveria ser membro do grupo oeste;
o xamã, do grupo leste; na realidade, porém, a ordem social dos
Xukurú está ·muito decadente.
Em 1938, Nimuendajg só encontrou cerca de uma dúzia de
sobreviventes da tribo dos(_Kamakàl) viviam com os remanescentes de
outros grupos numa reserva, na proximidade de suas antigas terras,
ao norte do rio Pardo (Métraux-Nimuendajú, 1946: 548). Deles
soube que, nas corridas de toras, competiam dois grupos, os W adyé
e os Waná, distintos pela pintura do corpo (loc. cit., 550). Mas
essas metades não eram exógamas, nem era, de qualquer forma,
hereditária a· filiação; cabia à mãe determinar a que metade a
criança, quando adulta, deveria pertencer. Também aí um dos
mitos mais importantes é o dos dois irmãos desiguais, Sol e Lua,
mas nada se pode afirmar quanto a uma possível relação com as
metades, já que desconhecemos o significado de seus nomes (Wadyé
e Waná) .
.
A área x (Tietê-Uruguai) é ocupada por diversos grupos duma
tribo j~ meridiQ.!la,4, osc..Kaingán8:J quase todos divididos em metades
patrilineares exógamas. Os elementos foram coordenados por Her~
bert Baldus (1955: 376 ss.) após o seu estudo da horda Kaingáng
de Guarita (Rio Grande do Sul). Vê-se por aí que as metades levam sempre os nomes Kamé e Kanyerukré, ou seja, apenas Kanyerú,
pela supressão do sufixo kré, que significa descendente. O indivíduo
89

Fig. 3 - Distribuição da orgamzaçao dual nas áreas culturais brasileiras
e no resto da América do Sul. 1 - XI, ver o texto; 1-23, ver· o . número
correspondente na tabela. Distribuição nas regiões andinas, segundo Haekel
(1939:453).
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nasce na metade do pai e cas·a com um membro da metade da mãe.
São preferenciais os casamentos entre filhos da irmã do pai e do
irmão da mãe, isto é, entre primos cruzados.
A divisão da tribo em -duas metades não se manifesta na disposição das cabanas, como em outros povos jê, mas acontece, como
entre os Kaingáng de Guarita, que os mortos da metade Kamé são
enterrados na parte oeste e os dos Kanyerukré na parte leste do cemitério. Outrossim, antigamente, entre as hordas de Nonoai (Rio
Grande do Sul) e do Ivaí (Paraná), os Kamé acampavam ao redor
dum fogo a oeste e os Kanyerukré a leste da praça de danças. A
relação dos Kanyerukré com o lesce se reflete no céu;. para dançar,
eles vêm do leste, a exemplo do Sol, seu antepassado, que se levanta
no leste; pois, segundo os Kaingáng de Guarita, o Sol foi outrora
um Kanyerukré e a Lua um Kamé. Ambos viviam entre os primeiros homens, que, no ~Htanto, não suportavam o calor do Sol e
o mandaram embora, para o leste; também a Lua, com sua claridade, perturbava os homens de noite, quando queriam dormir, que
então o deixaram ir para o oeste. Antes de partir, o Sol disse a
seus filhos: "Você.s são Kanyerukré e podem casar-se somente com
Kamé". O Sol e a Lua ensinaram aos seus filhos a ordem de casamento e os nomes pessoais, pertencentes respectivamente a Kanye- ·
rukré e Kamé. Esses nomes provêm em sua maioria da flora e da
fauna, todavia Baldus · não encontrou confirmação para o que Nimuendajú ( 1914: 37 4) afirma ter ouvido entre os Kaingáng da re- ·
gão do Ivaí, ou seja, que toda a natureza se divide nas duas metades
exógamas. Em Guarita, disseram-lhe, ao contrário, que os animais
e plantas não podem ser Kamé ou Kanyerukré. Ademais, Nimuendajú (loc. cit., 375) informa que' Kaiíerú pertence à metade da Lua
e Kamé à do Sol. Nisto há engano, pois, segundo o próprio
Nimuendajú, os Kaingáng óo Ivaí consideram Kaíierú como fogoso
e de decisões rápidas, mas instável, de corpo esbelto e leve, ao
passo que Kamé é tido como pesado de corpo e de espírito, ·mas
persistente, qualidades mais condizentes com Kaíierú = Sol e Kamé
Lua. Evidentemente, Kanyerukre, e, com isto, o Sol, tem, para
os Kaingáng, posição superior à de Kamé, ou seja, da Lua, como
já o demonstra o mito de criação dos Kaingáng, registrado por Telêmaco Borba (1904, v. Nimuendajú, 1914 e Métraux, 1946: 473-474).
Nesse mito, dois irmãos, Kamé e Kayurukré, se defrontam com
certo antagonismo como exponentes dos grupos homônimos: Kayurukré cria os animais úteis e Kamé os que são hostis ao homem.: o plano
de ambos .de matar as onças perigosas falha devido ao medo e à falta
de habilidade de Kamé. Segundo Baldus ( 1955), o Sol está ligado
aos seus descendentes na Terra por sua forma sempre redonda e a
Lua pela sua forma alongada de foice, pois a pintut-a do corpo dos
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Kanyerukré consiste em pequenos discos ou pontos e a d9S Kamé
em listas, o que, aliás, é confirmado também por Nimuendajú ( 1914).
Até as crianças pequenas levam no rosto a pintura da metade a que
pertencem, quando, por exemplo, entram numa casa em que há
um morto, isto para se protegerem contra o espírito do defunto.
Outrossim, em todos os enterros dos Kaingáng de Guarita, a divisão
em metades manifesta-se no fato de a parte posterior do caixão ser
segurada por um indivíduo da metade a que pertenceu o defunto e a
anterior por um da outra.
Além das metades tribais, Nimuendajú ( v. Métraux, 1947: 149)
descobriu entre os Kaingáng do Paraná ainda outra divisão, segundo
três, originariamente até quatro classes, em que se subdivide cada uma
das metades. · A cada classe corresponde uma pintura do corpo que é
uma variação da pintura da respectiva metade. Aos membros se
atrieuem determinadas qualidades, em parte divergentes, segundo as
quais o pai escolhe a classe a que deverá pertencer o filho e que lhe
julga adequada. O xamã lhe confere então um nome condizente.
Subdivisão semelhante das metades foi encontrada por Baldus
( 1937: 44 ss.) entre os Kaingáng de Palmas, onde a inclusão do indivíduo num dos quatro subgrupos se dá por ocasião duma cerimônia
fúnebre. Aí, sem dúvida, os Kaiíerú e os Kamé se defrontam como
os grupos líderes das metades, às quais não correspondem denominações próprias, mas apenas uma designação que significa "amigo" e
"dois".
Na ~~rea VI (Tocantins-Xingu)i residem principalmente as tribos
jê centrais_i dq_~oroe.ste, das quais quase todas conhecem organizações duais.
Assim, Nimuendajú ( 1942: 16 ss.) encontrou entre os Xerénte
tribo jê central, a divisão em uma metade norte e outra sul, S a · a
e Siptato, que, reproduzida na planta da aldeia, se relaciona com a
Lua e com o Sol, sem que, por isto, os membros das metades liguem
sua origem aos respectivos astros. Nos eclipses solares é a fratria dos
Siptato que "canta", nos lunares, a dos Sdakra. Durante o dia, o
Sol se revela, em visões, aos membros de sua metade, pelos planetas
Júpiter e Vênus; de noite, a Lua, aos membros de sua metade, mediante Marte e as Plêiades. Na mitologia da tribo, o Sol e a Lua
formam uma parelha masculina.
As fratrias dos Xerénte são exógamas, patrilineares e patrilocais;
além disto, cada uma possui quatro (antigamente, três) clãs, de modo
que o total é de oito (respectivamente, seis) clãs. Cada clã considera
como o seu narkwa, isto é, como o grupo social com qu~ mantém relação recíproca na vida cerimonial, o clã da fratria complementar,
cujas moradas ficam opostas às suas, em direção norte-sul, na aldeia
construída em forma de ferradura. Por exemplo, em caso de morte,
1
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o sepul~amento é feito pelos membros do seu clã narkwa. Da mesma
forma, a relação entre as metades como tais é, em grande parte, de
natureza recíproca. Após a caça que se segue à festa de Wakedi,
os Sdakra depositam sua presa ao lado esquerdo, os Siptato do lado
direito, para então iniciarem a troca cerimonial (Nimuendajú,
1942: 19).
Os membros da fratria dos Sdakra pintam os dois lados do corpo
com fileiras verticais de linhas curtas horizontais, pretas, ao passo
que os Siptato se pintam com fileiras de círculos pretos (loc. cit.,
17). Segundo Oliveira ( 1913: 392), em dias de festa, os membros
do grupo Sidakran ( =Sdakra) aplicam no rosto um sinal em forma de
grampo, que, em minha opinião, representa a meia-lua.
Há, entre os Xerénte, quatro associações masculinas e uma feminina (Nimuendajú, 1942: 59 ss.), hoje em dia mais importantes
do que as fratrias e os clãs. Mas nelas também se manifesta o pensamento dual: nas corridas de toras, cada associação é dividida em
duas equipes opostas. A filiação à equipe é vitalícia. Cada ass~
ciação tem, além disso, dois capitães e dois serventes de cada "metade". E sempre que, na vida cerimonial, aparecem pessoas formando uma parelha, uma delas é da metade dos Siptato e a outra da
dos Sdakra. Nas realizações coletivas a precedência cabe à fratria
dos Siptato.
,
Segundo Oliveira ( 1913 : 392), porém, a metade Sidakran tem a
primazia sobre a metade Siptato; a primeira é considerada a mais
antiga e distinta, a segunda mais nova e numerosa (em membros)
( loc. cit., 54'6) . Esta contradição poderia ser explicada pelo fato de
Oliveira (loc. cit., 542) caracterizar os S'dakró (ou Sidakró, Sedakró) como "luz ou calor do Sol", de modo que essa fratria, assim
ligada com o Sol, seria a superior; não obStante, nem Oliveira (ibidem) nem Nimuendajú ( 1929: 127-128) estabelecem uma relação
entre s'dakró ou stakró ( calor do Sol) com o nome da metade,
Sidakran ou Sdakra, para a qual nenhum dos autores oferece ·explicação. Segundo Nimu.endajú (ibidem), Siptato pode, talvez, significar "aquele que sustenta". No que se refere à metade Sdakra, Maybury-Lewis (1958: 131), que nos anos de 1955-56 trabalhou entre
os Xerénte, confirma sua ligação com a Lua, pois, segundo ele,
Sdakra é sinônimo de Wairi, nome do herói lunar, de forma humana,
da ·mitologia Xerénte. Para explicar o desacordo entre os relatos de
Oliveira e Nimuendajú ·quanto à primazia das fratrias, resta ainda a
possibilidade, embora fraca, de ter ocorrido inversão no período entre
as pesquisas de campo realizadas por Oliveira e Nimuendajú (de 1896
a 1937) (v. adiante Borôro).
Aliás, ~~xbury-Lewis critica o relato de Nimuendajú sobre ~
estrutura social dos Xerénte (ver Maybury-Lewis; 1958: 123 ss., 132
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ss.; 1960: 203-204); refere-se, porém, principalmente, à terminologia
de parentesco, de que não trataremos aqui.
Sobre a sociologia dos '(\kwên-XavánteD da região do rio das
Mortes e parentes próximos dos Xerente, Maybury-Lewis ( 1964) escreveu uma obra baseada em trabalho de campo. No tocante ao
nosso tema pode-se dela extrair o seguinte resumo (Zerries, 1968) :
Já no estudo da menor unidade social dos Xavánte, o grupo
doméstico, Maybury-Lewis depara - na orientação patrilinear, porém com residência uxorilocal da família, reduzindo o marido, por
muitos anos, a um marginal na casa da mulher, - a tendência para
a formação dual de partidos, que rege toda a vida dos Xavánte. Ela
se manifesta aí na oposição entre "parentes" e "afins", relação caracterizada por um lado pela mútua agressividade dos homens e, por
outro, pela relação sexual entre os casados. Entre os Xavánte
orientais, o casamento é regulado pela instituição de três clãs exógamos patrilineares, cujos membros se distinguem por diferente pin.tura do rosto. Cada cJã é composto de vários grupos de parentesco
patrilineares ("lineages"). Os companheiros de clã são waniwiha, ou
seja, "gente de minha gente·" ; todos os de outro clã são wasirewa,
isto é, "outros" ou "gente separada".
Tal tendência dualista está em certo desacordo com a divisão
tríplice em clãs. Entre os Xavánte orientais soluciona-se o problema,
às vezes, fazendo cada um dos dois partidos opostos abrangerem um
clã e distribuindo as duas linhagens do terceiro clã entre os dois
partidos. Por seu turno, os Xavánte ocidentais
possuem
genuínas
...
.
metades exógamas, com dois clãs de um lado e o terceiro do outro.
O princípio dualístico manifesta-se também no sistema das classes
de idade, no qual, entretanto, nem sempre surge a relação amigo-inimigo, waniwiha-wasirewa. Assim, por ocasião das corridas de toras,
realizadas pelos Xavánte como por. todos os outros Jê em grandes
ocasiões cerimoniais, defrontam-se de um e de outro lado, como
equipes esportivas sem designação específica quatro classes de idade
organizadas em metades. Com seu ingresso na cabana d_os solteiros,
os noviços passam a usar o estojo peniano como sinal de sua puberdade. Segundo interpretação de Maybury-Lewis, constituem sinal de
sua virilidade ainda latente clavas leves, umra, pintadas de vermelho,
com que se batem em duelo numa cerimônia de preparo físico chamada oi'ó. Parà tanto, dos dois confins da aldeia, avançam uns contra
os outros, em dois partidos, designados como Waniwiha e Wasirewa.
No princípio da iniciação propriamente dita, marco final da vida de
solteiros, os noivos são mergulhados ritualmente no rio, segundo
modelo mítico, e perfura-se-lhes o lóbulo da orelha, onde se insere u.m a
cavilha que aumenta progressivamente de tamanho - outra alusão
simbólica à sua qualidade de casadouros. Na fase sub~eqüente da
~-
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iniciação, os candidatos demonstram sua velocidade numa série de
competições de corrida, nas quais se manifesta mais uma vez a dicotomia entre os partidos mencionados. No último dia da iniciação,
aparecem as wamfzõrõ, máscaras de dança finamente tecidas de fibra
de buriti, feitas por homens adultos .e apresentadas por uma classe de
idade de homens mais jovens; são ligadas com os wazepariwa, categoria de espíritos terríveis. Diz-se . que as más·caras devem tornar
adultos os noviços. Os Xavánte dão a todo o complexo da iniciação
também o nome de "confecção das wamiíõrõ.
A principal cerimônia dos Xavánte, wai'á, celebra-se em três
ocasiões diferentes, sendo que a wai'á das máscaras, que se liga
à iniciação, é a mais importante. Dela se excluem rigorosamente as
mulheres e crianças; os homens iniciados devem submeter-se a uma
série de preparativos, inclusive jejum. Os rapazes são repartidos antecipadamente p~las duas metades cerimoniais, cada uma das quais
tem mais ou menos igual número de membros e que só funcionam
durante o ritual wai'á, chamando-se, respectivamente, escultores de .
madeira (Udeheriwa) e gente de cabaça (Umretdewa)._ Os primeiros ·riscam três, os segundos somente duas listas claras na pintura escura
das coxas; quando os dois grupos dançam um ao encontro do outró~
os rapazes Udeheri levam clavas umra, os rapazes Umre, maracás.
Sobremodo característiça é, ademais, a dança de bate-pé dos homens, em atitude agressiva contra os iniciandos. Durante danças
subseqüentes, estes, um após outro, caem ao chão, sem sentidos, sendo reanimados pelos parentes, que lhes dão banho e comida, para
então levá-los ao lugar de reunião dos homens, no mato. A cerimônia wai'á propriamente dita compõe-se de dois rituais; um deles é a
"matança de Simihepãri", um ser mítico feroz, tido como exímio
caçador, muito rápido, que abate muita caça. :S preciso muita coragem para enfrentá-lo. No ritual, representa-o certo número de homens, pintados de preto com listas brancas, o que lhes dá asp~ctO
de fantasmas. Primeiro dois homens de cada metade recebem deles
determinadas armas: os da metade Umre, flechas cerimoniais (ti-pe),
e os da metade Udeheri, clavas de guerra (tsi-uibro), cujo caráter
fálico foi expressamente confirmado a Maybury-Lewis, de modo que
este autor reconhece nos dois símbolos, flecha e clava, uma oposição
entre poder destruidor e gerador. Aliás, durante a cerimônia wai'á
várias mulheres são de fato violadas institucionalmente pelos participantes. Numa luta simulada, afinal Simihepãri, gritando a altos brados, é abatido e "morto". O outro ritual da cerimônia wai'á põe
os participantes em contacto com os belicosos espíritos piu, por sµa
vez representados por homens pintados de preto, que atiram flechas
cerimoniais contra os demais participantes, a fim de, como julga o
autor, transmitir-lhes a sua força agressiva.
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Além das três espécies de espíritos perigosos ou, pelo menos,
ambivalentes, wazipariwa, simihepãri e piu, há, como quarta categoria, as almas benévolas, da hieba, dos parentes mortos; a elas se
recorre sobretudo em casos de doença, embora não se possa dizer que
os Xavánte tenham propriamente culto aos mortos ou veneração dos
antepassados. Maybury-Lewis incluiu esses bons espíritos dos mortos
e os temidos wazipariwa, ligados às máscaras, na série de antíteses
em que se exprime a representação dual dos Xavánte. Assim, a oposição social wasirewa-waniwihã não se prolonga, no plano da ideologia, ap~nas entre as almas dos mortos e os wazipariwa, mas também no confronto de "benévolo" e "maligno", de dar e receber, de
consolar e amedrontar, de princípio e fim, de leste e oeste, e, em
última análise, também de vida e morte, como cautelosamente conclui Maybury-Lewis.
Com o exposto acima ficou esboçado em linhas gerais o pensamento dual elaborado pelo autor como concepção básica da estrutura social dos Xavánte, ao qual, de fato, corresponde em grande
parte o comportamento real: entre os dois partidos, um dos quais
sempre tem o predomínio na respectiva aldeia, irrompem não raro
brigas violentas, levando à morte de adversários, que são acusados,
em especial, de feitiçaria. Nisto, como não podia deixar de ser,
cada metade se considera a si própria waniwihã e à outra wasirewa.
_ ___.~s tribos jê norte-ocidentais mais~ importantes são os chamados
Timbíra, dos quais se separou um grupo a oeste, os Apinayé.!.. O
grupo riental se compõe de 15 pequenas tribos, três aas quais~ os
Ramkókamekra, Apányekra e Kenkatéye, mais estreitamente ligadas
entre si, são reunidas pelos neobrasileiros sob a denominação de Canelas. Nimuendajú ( 1946) escreveu sobre eles uma extensa monografia.
A tribo dos Canelas é dividida primeiramente em metades
matrilineares, teorica nte exógamas, de igual categoria, Ko'ikateye
e Harakateye (Nimuendajú, 1946: 79 ss.). De acordo com as direleste e hara
oeste,
ções do céu, expressas nos dois nomes, koi
as duas metades ocupam as partes oriental e ocidental da aldeia, de
planta circular. Não há nenhuma superioridade de uma sobre a
outra. Salvo no que se refere às regras de casamento, as ~uas metades são de pouca importância. Atualmente, até se observa cada
vez menos a regra da exogamia, apesar da reprovação por parte dos
velhos.
·
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De importância incomparavelmente maior é uma segunda espécie de organização dual dos Canelas. Dela resultam metades que,
em virtude de sua peculiar orientação temporal, são chamadas fratrias da época das chuvas ( op. cit., 84 ss.). Os Canelas dividem o
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ano em duas estações, a da seca e a das chuvas. Embora a primeira
seja a estação cerimonial por excelência, as fratrias Ka' e Atuk,
exclusivamente cerimoniais, entram em cena somente na época das
::huvas, quando dominam a vida ritual, em que, durante a seca,
desempenham papel secundário. A organização Ka'-Atuk a
tradução dos nomes não dá sentido inteligível - atualmente não
tem nada a ver com as duas fratrias exógamas; a filiação a uma ou
outra das duas organizações decorre dos nomes dados ao menino
por um parente do lado materno, ou à menina por um parente do
lado paterno. Ka' e Atuk incluem, pois, indivíduos de ambos os
sexos. As duas fratrias da época das chuvas opõem-se uma à
outra como metades complementares, principalmente nas corridas
de toras e nas caçadas cerimoniais coletivas. Os Ka'makra, ou seja,
os membros da fratria Ka', usam então pintura de corpo em vermelho, toras pintadas de .vermelho, etc.; os Atukmakra, por sua vez,
pintura preta e toras pintadas de preto. Já aparece aí, nos dois grupos, o dualismo que preside à divisão de toda a natureza num esquema grandioso e amplo: tudo o que existe no mundo pertence ou aos
Ka'makra ou aos Atukmakra. A relação dos fenômenos mais imJOrtantes, concebidos como antitéticos, elucida a essência dessa organ:zação dual: Ka'makra: Sol, dia, estiagem, fogo, terra, vermelho,
plantas e animais vermelhos, milho, mandioca; Atukmakra: Lua,
noite, estação das chuvas, lenha, água, preto, plantas e animais pretos, batata-doce, abóbora.
·
Nimuendajú supõe que, originariamente, as fratria·s da estação
chuvosa tenham coincidido com as metades exógamas da tribo e
admite que, outrora, a imagem do mundo socialmente determinada,
dos Kaingáng (do Ivaí), segundo a qual cada metade do Universo
se liga a uma das duas fratrias exógamas, era válida também para
os Canelas. Os Ka'makra, provavelmente, identificavam-se com a
fratria matrimonial de leste, e os Atukmakra com a de oeste, sendo
que a primeira deve ter predominado na estiagem, e a segund~ na
estação chuvosa. Nimuendajú opina que a importância crescente
da organização das classes de idade, ligadas à estação da seca, teria
deslocado afinal a fratria oriental dos Ka'makra para a estação das
chuvas, à qual já correspondia o domínio dos Atukmakra.
·No próprio sistema das classes de i4ade, que tem relação com
as cerimônias de iniciação, o dualismo leste-oeste, dominante em
toda a vida dos Canelas, deu origem a uma terceira organização dual.
Na estiagem, os dois pares ativos das classes de idade defrontam-se
em competições, sendo que duas classes têm sua posição definida
no lado leste e outras duas no lado oeste da praça da aldeia, que é
ao mesmo tempo a praça de festas. Esta relaÇão leste-oeste expri97

me-se também nos nomes dos dois pares: são exatament~ iguais aos
das metades exógamas, orientadas para leste e oe~te na planta da
aldeia, isto é, Koi-Kateje e Hara-Kateje. Não obstante, em nível
pessoal, essas duas formas de organização dual não coincidem entre
os Canelas. pois cada classe de idade possui membros de ambas
as metades exógamas. Isto se prende ao princípio das classes de
idade, segundo o qual constituem uma comunidade coesa, pela vida
afora, todos os que tenham passado conjuntamente pela iniciação.
Assim sendo. toda a população masculina da tribo, a única sujeita
à iniciação, é dividida em camadas de idade.
Por fim, há ainda uma quarta organij.ação dual, por sua vez
restrita aos homens, que se manifesta principalmente durante as
duas fases da iniciação, ketuayé e pepyé; são as f ratrias da praça de
festas, totalmente independentes das outras ( op. cit., 87 ss.). Tra~a-se de dois grupos, os Koi'rumenkaka e os Hara-rumenkaka, cujos
nomes, uma vez mais, exprimem desde logo as relações antitéticas de
_ leste e oeste. As funções das duas fratrias da praça de festas são
pe ordem purámente cerimonial e referem-se em grande parte às
duas fases da iniciação, ketuayé e pepyé. Assim, por exemplo, na
iniciação ketuayé, de caráter religioso, e em que se visa principalmente a pôr .os iniciandos em contacto com as almas dos mortos,
quase todos os cargos são duplos, sendo exercidos por um representante de cada uma das fratrias da praça de festas, a de leste e a
de oeste.
-·
Outrossim, na tepyarkwa, a grande festa entre as duas fases
de iniciação, os .membros das duas fratrias da praça de festas são
aoversários na corrida de toras.
Em confronto com as organizações duais dos Canelas anteriormente descritas, a divisão nas duas fratrias da praça de festas
tem como elemento novo a subdivisão de uma e outra, ..em três
subgrupos que, com uma e:x.ceção apenas, levam nomes de animais.
Na segunda fase de iniciação (pepyé), de caráter predominantemente social, os seis grupos da praça de festas distinguem-se um do
outro pela pintura do corpo.
Segundo Nimuendajú, nos atuais subgrupos emergem vestígios
de antigos clãs totê.micos em que outrora se teriam subdividido as
fratrias exógamas dos Canelas. A uma antiga localização dos clãs
no interior do círculo da aldeia, isto é, de sua planta arquitetônica,
·corresponde a atual disposição das diversas casas de reunião de cada
um dos seis grupos da praça na periferia da aldeia, que, por sua
vez? coincide aproximadamente com a posição dos seis grupos na
praça de festas, três a leste, com os nomes de jibóia, morcego e
urubu, e três a oeste, chamados tatu, periquito e "tribo estranha".
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Segundo Nimuendajú, esses antigos .clãs totêmicos teriam perdido o caráter genealógico, conservando apenas as funções cerimoniais: tal como se dá com as fratrias da época das chuvas, a filiação
a um dos seis grupos depende da obtenção de d~terminados nomes
(pessoais). Assim como cada nome na tribo é ou da organização Ka',
ou da Atuk, todo nome masculino pertence, além disso, a um dos
seis grupos da praça de festas.
Ademais, o nome pessoal do grupo da praça de festas determina a filiação a duas sociedades masculinas, à dos Gaviões e das
Onças ou à dos Patos e das Cutias ( op. cit., 77). Os m·embros dessas
confrarias masculinas que se defrontam na cerimônia final da época de festas são os dançarinos do grupo da Onça e da Cutia, ao
passo que em outra festa (pepkahak) a corrida de toras se realiza
entre os Gaviões e os Patos.
Osr Apinayé-1-se dividem em metades matrilineares e matrilocais,
fratrias dos Kol(o)ti e Kol(o)re (Nimuendajú, 1939: 21-28). Esses
nomes são os de duas espécies de castanha, a sapucaia (Lecythis
ollaria) e a castanha-do-pará ( Bertholletia excelsa). Antigamente,
a primeira das duas fratrias era loçalizada na metade norte e a segunda na metade sul da aldeia. Os Apinayé falam também, freqüentemente, em Kolti e Kolre como nas aldeias "de cima" e "de
baixo", ainda que isto esteja em desacordo com as reais condições
topográficas. Refere o mito que a fratria dos Kolti foi criada pelo
Sol e a dos Kolre pela Lua. O Sol e a Lua teriam feito também
a divisão local das fratrias. Segundo um dos informantes, as aldeias
apinayé - com suas casas dispostas em círculo, a praça de festas
no .centro e os caminhos radiais - representam o Sol. Correspondendo ao predomínio do Sol, que tem papel maior na vida religiosa,
os chefes da aldeia ·sempre pertencem à fratria dos Kolti. A esta
cabe igualmente a primazia no cerimoníal. Nessas ocasiões, os
membros da fratria Kolti são caracterizados por. pintura vermelha do
corpo, ·õs da fratria Kolre por pintura preta. Defrontam-se como
competidores nas tradicionais corridas de toras, nos jogos e esportes.
Os Kolti e Kolre são organizações puramente cerimoniais; a
filiação a uma ou a outra ~é determinada por nomes "pequenos" ou
"grandes", transmitidos por via matrilinear. São conferidos em cerimônia especial e obrigam o portador a certos ritos.
As fratrias dos Apinayé não são unidades exógamas; segundo
Nimuendajú ( 1939: 29 ss.), pelo menos hoje em dia nada têm
a ver com o casamento. Este se regeria por um sistema, in,teiramente diverso e independente, de quatro classes matrimoniais exógamas e bilaterais, as chamadas kiyé,· nelas os filhos seguem a linha
paterna, as filhas a materna. Mais recentemente, Maybury-Lewis
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(1960b: 191 ss.) verificou que, por razões estatísticas - em 1937,
os Apinayé contavam apenas 160 indivíduos e tinham estrita proibição de casamento entre parentes de prjmeiro e segundo grau em
linha ascendente e descendente - teria sido impossível o sistema kiyé
reger os casamentos dos Apinayé na época da visita de Nimuendajú
e da maneira por ele descrita ( 1939: 29 ss. ), o que não cabe discutir
aqui. Na opinião de Maybury-Lewis, ao contrário, também aqui a
análise da terminologia de parentesco faz supor a existência de duas
classes matrimoniais exógamas.
Segundo Nimuendajú (a ud Lowie, 1943: 633 ss.;· 1946: 490) ,
os Pau-d'Arco, horda do
ayapo etentrionais, de filiação Jê, que
derivam seu nome de um tn , ano da margem esquerda do Araguaia, possuem metades exógamas matrilineares e matrilocais, localizadas nas partes leste e oeste da aldeia circular e ao mesmo tempo
designadas como metade superior e inferior.
Em outra horda kayapó, o Gorotíre ainda hoje bem mais numerosos, do médio Xingu, Banner
1: 17-18) afirma não haver ,
encontrado divisão em metades, ao passo que Nimuendajú ( apud
Lowie, 1943: 634) obteve de um prisioneiro dessa horda informações sobre o assunto coincidentes com as recebidas dos Pau-d'Arco.
De acordo com recentes pesquisas entre os Kayapó do Norte,. as
metades não regem (ou deixaram de reger?) os casamentos, cabendo-1lhes funções predominantemente econômicas e cerimoniais; ·
A . Lukesch ( 1968: 123-4) fornece os seguintes dados sobre a
, constituição dual por ele encontrada na aldeia kayapó de(!{ubenkrãn~
~ onde os Kayapó ainda vivem quase inteiramente segundo suas
primitivas tradições: a comunidade da aldeia (homens, mulheres,
crianças) possui duas metades, cada uma com seu chefe. No centro
da aldeia circular ergue-se, numa grande praça, a casa dos homens.
Ao redor da praça estão dispostas as cabanas, uma atrás · da outra,
f armando fileiras e com as entradas dirigidas para a praça. As casas
dos dois chefes situam-se, uma em frente da outra, no meio do semicírculo mais central de sua metade da aldeia. Ao tempo da pesquisa
de Lukesch (1953-1958), uma das metades da aldeia se chamava
Atóro-o-ngro, folha seca de imbaúba, a outra Me-krã-grãgrã, isto é,
gente de cabeça verde, ou seja, uma espécie de "monstros". Os primeiros habitam o oeste, os segundos o leste da aldeia. A divisão desta em
duas metades se manifesta sobretudo pelos dois 'chefes, detentores
de grande autoridade e muitas competências. As informações de
S. Dreyfus (1963:77-82) sobre a organização dual da aldeia Kubenkrãnkê, coincidem no fundo com as de Lukesch. Essa autora
nega por sua vez uma eventual exogamia das metades. Tal como
Lukesch, tampouco, encontra explicação para os extravagantes no100

mes das metades da aldeia. Ao que parece, um homem adulto, pai
de família, se decide livremente por uma das metades, à qual fica
então pertencendo pelo resto da vida. A divisão da aldeia em metades é, portanto, uma instituição primariamente masculina; as mulheres se ligam a ela secundariamente, por intermédio dos maridos.
Nimuendajú (apud Lowie, 1943:634-5) fala na existência de
dois chefes também entre os Pau-d'Ar.éo, que, além disso, possuem
duas casas de homens, uma no semicírculo leste e. outra no semicírculo oeste da aldeia. Segundo Banner ( 1961 : 17), igualmente
a aldeia gorotíre pode possuir duas casas de hom·ens. O fato de haver
dois chefes e, por vezes, duas casas de homens entre os Kayapó
condiz com a tradição mítica, segundo a qual, em tempos remotos,
dois irmãos instituíram a organização social e construíram a casa
dos homens (Banner, 1957:54; Lukesch, 1969:67). Resta saber até
que ponto esses dois irmãos se relacionam com outra parelha d.e
figuras míticas, o Sol e a Lua.
Entre a tribo jê ocidental dos~'i:i~ que, a rigor, já perteru:em à
área v ( A!!_o _Xingu), onde, no en
o, constituem exceção justamente no que se refere ao nosso tema, H. Schultz (1962a: 125;
1962b: 5) encontrou por sua vez a divisão da aldeia em dois grupos,
cada qual---eom seu chefe.
.
Mais para o leste vivem os <.íiorô!<?) de língua isolada, culturalmente afins aos povos jê; antigamente habitavam vastas áreas
do Mato Grosso central, e até hoje ocupam terras ao longo dos tributários do alto Paraguai e do Araguaia. Enquanto os Borôro Ocidentais em grande parte continuam desconhecidos, os Borôro Orientais ou Orarimugudóge têm sido objeto de sucessivas pesquisas científicas, por exemplo, o grupo do rio Vermelho por Lévi-Stiauss ( 1936)
e o do rio das Garças pelos missionários salesianos Colbacchini e
Albisetti (1925, 1942). A aldeia borôro Kejara, no rio Vermelho,
se divide em duas metades matrilineares ex6gamas, Tugare e Cera.
Lévi-Strauss (loc. cit.) não conseguiu elucidar o sentido desses dois
nomes; cumpre notar que no rio das Garças as fratrias são denominadas Tugarege e Ecerae ( Colbacchini, 1925) . Do ponto de vista
lingüístico, coincidem, pois, as denominações em Kejara e no rio
das Garças. Segundo definição mais recente (Albisetti, 1953:630),
Tugarege quer dizer "dono das flechas" e Ecerae, "dono dos cantos"; a interpretação anterior como "forte" e "fraco" não procede,
em absoluto~ segundo Albisetti e Venturelli ( 1962: 444). As fratrias
exógamas prescrevem, de forma geral, a escolha dos cônjuges, tendo
determinados clãs de uma fratria relação preferencial com determinados clãs da outra. Além disso, as metades exógamas são ligadas por compromissos cerimoniais recíprocos. Assim, em Kejara
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os preparativos para a iniciação ficam a cargo dos homens da fratria oposta à dos iniciandos. A ~ntrada da casa dos homens situada
defronte dos Tugare se chama Cera e vice-versa. Acima de tudo,
porém, cabe aos homens da fratria Tugare a direção das"cerimônias
fúnebres por ocasião da morte de um membro da fratria Cera e viceversa; todavia, a fratria do morto sempre se faz presente, para funcionar como parceira. Trata-se, principalmente, da cerimônia do
mariddo, corrida com feixes, em forma de roda, de hastes de folhas
de palmeira, que corresponde inteiramente à corrida de toras dos
povos Je.
A organização social dos Borôro · Orientais reflete-se, de forma
direta, na planta e na estrutura da própria aldeia. Em Kejara, as
casas estão dispostas em amplo círculo. em torno da casa dos homens. Uma linha leste-oeste divide a aldeia em partes quase iguais;
a meridional é f~rmada pelas casas da fratria Tugare, a setentrional
pelas da fratria Cera; da mesma forma, no rio das Garças, a fratria
Tugarege habita a metade sul e a fratria Ecerae 1 parte norte da
aldcia.
~
Além da divisão geográfica da aldeia de Kejara em uma metade norte e outra sul; segundo as fratrias exógamas, Lévi-Strauss
(1'936:271-272) pensou have.r encontrado lá uma segunda bipartição'. Um segundo eixo, norte-sul, ou -seja, perpendicularmente ao
rio Vermelho, dividiria todos os habitantes em outros dois grupos,
a saber~ nos que moram a oeste, rio abaixo, e nos que moram para
leste, rio acima. Segundo Colbacchini ( 1925), sistema dual análogo,
em sentido perpendicular ao primeiro, parecia existir também entre
os Borôro do rio das Garças, dividindo a aldeia em uma metade
superior, a leste, . e outra, inferior, a oeste. Da publicação mais recente de Colbacchini e Albisetti ( 1942: 31 ss.) depreende-se, porém,
que a bipartição "em cima-embaixo" se refere aos clãs individuais
ein que se dividem as duas fratrias exógamas, tal como em Kejara,
no rio Vermelho. Em artigo posterior, Albisetti ( 1953: 628-629)
corrige Lévi-Strauss, esclarecendo que "em cima" e "embaixo" não
representam ·conceitos geográficos na planta da aldeia, no sentido de
rio acima e rio abaixo <Kejara) ou montanha acima e montanha
abaixo (rio das Garças) , mas que se referem a leste e oeste e que,
dentro do núcleo residencial do clã, os dois grupos moram nas
respectivas direções. A Maybury-Lewis ( 1960a: 23) cabe o mé)
rito de haver ressaltado mais uma vez o engano de Léyj:filrauss
\ quanto à suposta divisão leste-oeste da aldeia de Kejara, mantido
• por esse autor ainda em seu livro Tristes Tropiques ( cf. Lévi-Strauss,
1955: 231, 247).
Em todo caso, cumpre mencionar a existência, entre os Borôro,
de um segundo sistema dual, que, é verdade, se refere ao clã,
•A
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unidade sosial menor, e não à aldeia toda, como no caso das fratrias
Tugare e Cera. Além disso, este segundo dualismo não se resume
nas contraposições em cima-embaixo e leste-oeste. Assim, dos quatro clãs da fratria Tugare, em Kejara, três são divididos em um
subclã vermelho e outro preto de um mesmo epônimo. Em seis
dos sete clãs da fratria Tugarege, no rio das Garças, trata-se, igualmente, de três pares preto-vermelho, sendo que "vermelho" corresponde a "em cima" e "preto" a "embaixo". Ademais, entre os
Borôro Orientais, o dualismo "em cima-embaixo" etc., se liga
a um sistema de dois . chefes. No rio das Garças há uma dignidade
de chefe hereditário na parte inferior e outra na parte superior do
clã dos chefes Badageba, "construtores da aldeia", da fratria F.Cerae.
Também em Kejara, é provável ter havido primitivamente dois clãs
de ·Chefes, que eram denominados de "em cima" e "embaixo" Os
dois chefes no rio das Garças são ·os representantes terrestres dos
heróis Bakororo, que mora a oeste, isto é "embaixo" e Itubore,
que mora a leste, istp é, "em cima". Bakororo aparece como o mais
velho e poderoso dos dois; por isso, o seu representante na Terra
ocupa também posição mais elevada. Os heróis ligados a "em
cima" e "embaixo", ou seja, a leste . e oeste, são considerados como
parelha de irmãos e, segundo Colbacchini ( 1925: 189), parecem ter
relação com o Sol e a Lua. A alma do morto, de acordo com a
metade .superior ou inferior do clã a que seu portador tenha pertencido em vida, ou vai para junto de Itubore, no leste, ou para
junto de Bakororo, no oeste, a um país destinado aos mortos.
Da mais recente publicação dos missionários salesianos (Albisetti-Venturelli, 1962:435, 436, 443) deduz-se que a ligação de
leste com "em cima" provém da representação borôro do país dos
mortos, onde os · rios correm sempre de leste para oeste; portanto,
o leste deve, invariavelmente, ficar em posição -mais elevada. Neste
contexto lê-se a observação notável de que a aldeia dos vivos seria
cópia fiel das aldeias dos mortos, no Além.
Hoje em dia, em Kejara, a fratria Cera, por fomecer os chefes,
ocupa posição privilegiada, o que se manifesta. entre outras coisas,
no privilégio de confeccionar os zunidores. Outrora, porém, entre
os Borôro do rio das Garças, os dois chefes teriam provindo de
dois clãs da fratria Tugarege, um deles orientado para oeste e outro
para leste. Encarnavam, igualmente, Bakororo e Itubore ( Colbacchini e Albisetti, 1942: 136) Não se dá motivo plausível para a
substituição No que se refere à origem das metades exógamas,
entre os Borôro Orientais, existe a possibilidade de uma superposição étnica. Por outro lado, uma antiga tradição borôro fala de
uma guerra civil outrora havida entre os Tugarege e os Ecerae.
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Lévi-Strauss ( 1955 :253-254) compreende o antagonismo entre as
duas fratrias menos como processo históri,co-dinâmico. mas antes
como posição àntitética consciente, de ordem ideológico-filosófica.
A este respeito, lembra haver vários indícios que sugerem uma primitiva ligação do xamã e curador com a metade Tugare e do sacetdote
dos mortos ou "senhor dos caminhos da alma" com a fratria Cera,
suposição que eu também já manifestara (Zerries, 1953:300).
A respeito dos Karajá, outra tribo de língua isolada dessa
mesma área, que vivem na grande ilha de Bananal, no rio Araguaia,
incorreu-se no erro, quando da redação dos resultados da pesquisa
de Lipkind ( 1948: 186), de atribuir-lhes duas metades patrilineares
cerimon1a1s. Dietschy, que entre eles fez estudos sociológicos nos
anos de 1954-55 (Dietschy, 1957, carta de 4/8/57), corrigiu o
engano e verificou não haver. aí divisão em metades, mas em três
grupos endógamos masculinos. Não se trata, pois, de um caso a
ser discutido neste artigo.
Por outra parte, Wagley e Galvão ( 1948: 171) . informam sobre
metades cerimoniais patrilineares da população masculina dos Tapirapé, os vizinhos tupí dos Karajá. Cada uma dessas fratrias se
divide, por sua vez. em três grupos de idade. Portanto, entre os
Tapirapé existem seis grupos de moços, de guerreiros e de homens
idosos. Cada grupo tem o nome de um pássaro; além disto usam
o termo pássaro ( wira) como sua denominação comum. Wagley
( 1940, nota 11 ) menciona dois nomes de grupos, o de uma espécie
de periquitos e o de uma ~spécie de pássaros aquáticos brancos.
Segundo o autor, os chamados grupos de aves derivam de çategorias
análogas no mundo das aves. onde outrora viveu o herói civilizador
Anchopateri. Um mito dos Tapirapé conta que este herói - -esposo
da Lua, irmã do Sol (concebido como varão) - dividiu todas as
aves em dois grupos. Após a segunda destruição do mundo, por
um incêndio, sobreviveram apenas quatro antepassados dos atuais
Tapirapé, em forma de pássaros, a saber, dois jacus (Penelope sp.. ),
um periquito (Pyrrhura vitlata) , e um mutum (Crax alector). Os
dois primeiros, que eram varões, casaram-se com as duas últimas,
que eram mulheres (cf. Baldus, 1937:207, 219). Não me parece
haver dúvida de que esses dois pares são os primitivos representantes das duas fratrias; no entanto, deixa de revelar-se algo que pudéssemos conceber como nítido dualismo animal.
A cada fratria pertence uma metade da casa dos homens, que,
por sua vez, é dividida em três secções para os grupos de idade.
Em diversas cerimônias, os grupos dançam uns em d~reção aos
outros, oferecendo comida. Mas funcionam também como unidades
na caça e na preparação das roças; Baldus (1937:96) denomina-os,
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por isso, grupos de trabalho. Todavia, a~ metades tribais cJos Tapirapé não têm função reguladora dos casamentos; estes . se realizam
no interior de oito grupos endógamos de festas. Por .essa razão, os
grupos de "aves" também não representam ligações vitalícias; quando
muito velho para a vida cerimonial e econômica, o homem abandona
o seu grupo de aves -e deixa de . ser aparentado com ele.
Da pequena área vn ( Pindaré-Gurupi), que abrange mais algumas tribos tupí, só temos a informação verbal de C. Estêvão de
Oliveira (apud Nimuendajú, 1946:82) de que os Tembé do rio
Acará possuiam metades patrilineares, localizadas em direção
leste-oeste.
Entre as tribos tupí centrais da área IV (Tapajós-Madeira),
a organização dual é bem acentuada. Os Mundurukú do Tapajós
dividem-se em duas fratrias rigorosamente exógamas e patrilineares,
os "vermelhos" (Pakpekáne), descendentes do Sol, e os "brancos,,
.(Riritáne), descendentes da Lua (Kruse, 1934; 1952: 194 ss.). Uma
terceira fratria, dos "pretos'', de que fala Barbosa Rodrigues (cf.
Schaden, 1958: 138, nota 12) jamais existiu, segundo Kruse (1952:
1O14) . - A metade vermelha está subdividida em 15 ou 14 clãs
(= riwat), e a branca em 19, com nomes tirados de animais e
plantas, sem que aí transpareça tendência dualista · definida. Seus
membros consideram-se parentes dos epônimos, o que não os impede de matar ou comer os respectivos animais e plantas. A Qrdem
social dos Mundurukú remonta ao herói civilizador Karusakaibê, que
pertence ao clã das araras vermelhas, da metade vermelha.
Em trabalho anterior de Kruse ( 1949·: 315) lê-se que, ainda
hoje, os homens Mundurukú dormem na casa dos homens - a
rigor, um simples abrigo - , orientada para o Sol, estritamente separados segundo classes matrimoniais e clãs. Os vermelhos dormem.
quando se olha para leste, à direita, os brancos à esquerda, o que
a meu ver significa estarem orientados para o sul e o norte, respectivamente.
A casa dos homens fica no centro da aldeia circular, a qual,
como entre os Xerénte-Xavánte, Kayapó e Borôro, em minha opinião representa o Sol, tal como consta, expressamente, para os
Apinayé e os Canelas.
A tribo tupí dos Parintintín do rio Madeira divide-se também
em metades exógamas patrilineares, chamadas Mitú ( Crax ~p.J e
Kwandú (Thrasaetus harpyia Linn.), ou seja, mutum, um galináceo,
e harpia, a temida ave de rapina das matas sul-americanas (Nimuendajú, 1924: 225; Dengler, 1928: 123). Para o~ Pirintintín é
inconcebível que haja no mundo um indivíduo que não seja ou Mitú
ou Kwandú. Os Parintintín pertencem à antiga nação indígena
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Kawahíb. Segundo as pesquisas de Lévi-Strauss, em 1938, um grupo
desse nome, os Tupí-Kawahíb, possui cerca de quinze clãs matrilineares., com nomes de animais e plantas e tendência para a exogamia.
Ademais, cada aldeia se divide em duas classes de idade, os "jovens"
e os "mais velhos", com funções em sua maioria cerimoniais, que
também aqui parecem constituir uma espécie de organização dual
(Lévi-Strauss, 1948:303-304; 1958:335).
A área III abrange a margem direita do rio Guaporé ,e a parte
sul da bacia do alto Madeira. Compreende, entre outras, algumas
tribos tupí, das quais os Kepikirivát também possuem metades que
atuam por ocasião de jogos de bola cerimoniais e em outras ocasiões
(Lévi-Strauss, 1948b: 375). Aqui, como no caso seguinte, trata-se,
evidentemente, de uma dicotomia apenas cerimonial, sem ligação
qualquer com a ordem matrimonial.
Recentemente, Girard ( 1958: 217 ss.) descobriu uma organização dual de caráter idêntico entre um grupo da tribo pano dos
Kaxináwa, qúé habitam solo peruano, entre os rios Curanga e Meniche. Os dados disponíveis, entretanto, não permitem afirmar a
existência dessa organização dual no grosso da tribo, que vive em
solo brasileiro, na área n (Juruá-Purus). O grupo peruano da tribo
está dividido em metades; das quais uma se chama Inubakoe
filhos da onça, e a outra Duabakoe, nome que, na opinião dos informantes, se refere à serpente = duno, suposto pai dessa metade.
A metade Inubakoe é governada pelo xamã, a Duabakoe pelo chefe,
mas o domínio espiritual do xamã estende-se também à metade
Duabakoe e, vice-versa, o secular do chefe à metade lnubakoe. Antigamente, cada uma delas ocupava uma só grande casa coletiva. Nas
danças de máscaras, os membros das duas metades usam diferentes
disfarces de animais. O distintivo dos membros da metade do chefe
é uma tatuagem com desenhos de cobra.

=

Entre os Kaxináwa, as fratrias associadas com a onça e a serpente lembram
as metades Puaná = jibóia e Itciai =onça, dos Yarúro, na Venezuela (c1.
Petrullo, 1939), as quais, no entanto, como unidades matrilineares exógamas,
regem também os casamentos. Puaná relaciona-se com a terra, Itciai com
a água.

No extremo oeste da área 1, Amazônia setentrional, mas em
parte também ocupando território peruano, vivem os índios Tukúna,
de língua isolada, cujo estudo etnológico se deve, principalmente, a
Nimuendajú, que lhes dedicou, entre outros trabalhos, uma extensa
monografia (Nimuendajú, 1952). Por ela sabemos que a tribo se
divide em metades patrilineares rigorosamente exógamas, para as
quais, no entanto, não foi possível determinar nomes, pelo que Nimuendajú ( 1952: 56, 60 ss.) as chama A e B. Opina este autor
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que os Tukúna não se dão conta da existência dessa divisão dual.,
sabendo apenas s~r proibido aos membros de determinados clãs
casar com os de certos outros. A isto se opõe, a meu ver, o ·fato de
que os indivíduos ligados entre si por essa relação dual se chamam
"irmãos", e se tratam como tais, não obstante sua filiação a clãs
diferentes.
Há outros elementos em comum. Assim, todos os 21 clãs da
metade B 'têm nomes de aves, ao passo que, dos 15 da metade A,
12 ·o u até 13 os têm de árvores; ademais, em decorrência do conceito tukúna de alma, 5 ou 6 dessas árvores e, com isto, os respectivos clãs, são ligados com igual número de animais terrestres
(op. cit., 57). Um dos informantes de Nimuendajú atribuiu a instituição das metades ao herói civilizador Dyoi (op. cjt., 58, 6'1, 129).
Sua versão do mito da criação conta como Dyol separou a sua
gente da do seu irmão Epi, enviando os primeiros para leste (a
metade A) e os segundos para oeste (a metade B) . O próprio Dyoi
mora no leste; Epi no oeste; além disto, o primeiro está ligado, de
certo modo, com a direita, o outro com a esquerda. A orientação
leste-oeste pode observar.-se inclusive em alguns ritos dos Tukúna;
nos ritos de passagem, as crianças e moças da metade A viram o
rosto sempre para leste, as da metade B para oeste. Durante os
ritos de puberdade, a cabana de reclusão de uma jovem da metade
A ficava outrora sempre na parede leste da casa e a de uma da
metade B na parede oeste. R. C. de Oliveira ( 1946: 232, 234)
fala ainda mais explicitamente do que Nimuendajú de uma metade de
''plantas" e outra de "pássaros". Atribui-lhes mais ou menos os
mesmos clãs. mas com a diferença de designar alguns deles como
subclãs.
Outro exemplo de organização dual na área da Amazônia setentrional ocorre no extremo oposto, na Guiana brasileira, e foi
igualmente relatado por Nimuendajú ( 1926: 22 ss., 85 s.). Os Palikúr, da família aruák, abrangem 7 clãs, reunidos em dois grupos,
de três e quatro clãs, segundo os dois cemitérios Walabdi e Kwapi,
onde enterram seus mortos. Outrora havia mais quatro clãs, já extintos na época da visita de Nimuendajú. Dizem os Palikúr que a
separação dos clãs nos dois cemitérios, onde cada clã por sua vez
tem sua área própria, se prende a uma antiga bipartição dos vivos.
Outrossim, os dois cemitérios são denominados "o de baixo" e "o
de cima".
Também entre os Jicaque da Montaiía de la Flor, em Honduras, que, tal
como os Palikúr brasileiros, se incluem entre os primitivos' lavradores das
florestas tropicais americanas, perdura a divisão do cemitério em metades
leste e oeste, cada uma com sua entrada, ao passo que a organização dual
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dos vivos, com a mesma localização, já decaíra ao te.mpo da visita de Chapman,
em 1955-1960 (CHAPMAN, 1962: 578-584) . Também ali, leste equivale a
"em cima" e oeste a "embaixo".

A outra tribo de índios Aruák puros no Brasil, que, além dos
Palikúr, apresenta organização dual, é a dos Terêna, que, junto com
os Kadiwéu, formam a área VIII (Paraguai). Diverge, porém, fundamentalmente de todos os demais casos aqui tratados por serem
as metades endógamas e · não exógamas (Oberg, 1949:27-28; Altenfelde.r Silva, 1949:318-319). Na época da pesquisa de Oberg, em
1946-1947, a organização dual dos Terêna já era em grande parte
coisa do passado, dos tempos em que a tribo ainda vivia no Gran
Chaco. Todavia, os informantes ainda conheciam os pormenores.
As duas metades chamavam-se Sukirikiono, ou seja, os "brandos",
e Xumono, os "bravos", antagonismo fortemente acentuado na vida
ritual. Além de regerem os casamentos, as metades eram, principalmente, unidades cerimoniais. Cada metade tinha seu chefe, de
modo que havia dois deles em cada aldeia com população bastante
numerosa. O chefe era· o dirigente das cerimônias de sua metade,
além de presidir as reuniões do conselho e ser o porta-voz de seu
grupo em assuntos da aldeia e da tribo. Na vida cotidiana, os
membros das metades não se distinguiam uns dos outros por sua
aparência, nem moravam em locais separados. Durante as cerimôn.ias, porém, havia mudança radical : os "bravos" (Xumono)
tinham o direito de pregar peças bastante pesadas aos membros da
outra metade, que os brandos Sukirikiono deviam suportar com htJmildade, sem zangar-se, podendo reagir apenas com gracejos e" pilhérias. Tais liberdades, no entanto, eram restritas rigorosamente
ao período de cer_imônias oheokoti, na época da colheita; fora disso,
as metades tinham posição igual. No ritual, uma dançava em direção à outra; os seus membros se distinguiam pela pintura do corpo.
À dos Xumono eram linhas horizontais, em preto e branco; os Sukirikiono p_intavam metade do corpo de branco e metade de preto.~
Oberg ( 1949 :48-49) fala de algumas antigas danças e festas dos
Terêna, na época da colheita, nas quais se manifestava a organização dual. Hoje em dia, o único traço é a existência de dois partidos, o dos "brandos" e o dos " bravos", com diferente pintura, no
"bate-pau", dança folclórica brasileira, de caráter competitivo. Nessa
dança, porém, cada participante escolhe livremente o seu partido.
Além disso, os atuais Terêna da aldeia de Bananal tendem a organizar-se em metades condicionadas pela civilização, em católicos e protestantes. Altenfelder Silva ( 1949: 353) supõe que a antiga divisão
dos Terêna em metades se justifi: a pelo mito dos gêmeos, dos dois
Yurikoyuvakei; esta opinião, no entanto, parece decorrer de inferência por analogia com os Kaingáng e outros, pois, para ela, os
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textos míticos dos Terêna deixam de oferecer base satisfatória, embora a origem dos gêmeos seja concebida como a divisão ( ! ) de um
só indivíduo em dois.
Aqui se encerra a nossa resenha do sistema dual entre as tribos
indígenas brasileiras. Na área v (Alto )Gngu), onde representantes
dos mais . diversos grupos lingüísticos (Tupí, Aruák, Karaíb, etc.)
entraram em simbiose cultural, não há organizações duais (salvo
entre os Suyá); tampouco na área IX, Paraná1 onde .se encontram
exclusivamente grupos Guaraní. Da mesma forma, não temos notícia de que tal ordem social tenha existido entre os Tupí orientais,
hoje extintos; no seio da família lingüística tupí-guaraní, ela se limita, em essência, aos Tupí centrais ( Mund~rukú, Parintintín, etc.).
Também as tribos Karaíb, pouco r_epresentadas no Brasil, não possuem, ao que sabemos, organizações duais. Da mesma forma, as
únicas tribos brasileiras da família aruák, a terceira grande família
lingüística da Amazônia, a serem incluídas com segurança nos grupo~
com dicotomias da categoria aqui discutida são os Terêna e os
Palikúr e talvez ainda os Tukúna, cuja língua, para alguns, teria parentesco aruák.
'

Segundo Baumann ( 1955: 333), que por último se ocupou mais
detidamente com o problema do dualismo, a prova de uma difusão
mais_ ampla do que a até agora verificada da organização dual em
tribos aruák, seria de especial importância para a classificação histórico-cultural desta forma de ~onstituição social; todavia, até o
presente, essa esperança não se realizou. Na América do Sul, os
Aruák ficaram conhecidos como tribos que difundiram elementos
de altas culturas entre os povos primitivos e, na opinião de Baumann, as organizações duais se incluem entre esses elementos. De
fato, fora do Brasil, em especial nas civilizações andinas, há reminiscências .expressivas de uma antiga constituição dual, de que deixamos de tratar aqui por causa dos limites que traçamos para o
nosso tema. Foram, porém, examinadas mais de perto por Olson
( 1933), que reuniu a respectiva documentação. De qualquer forma,
continua persistindo uma lacuna entre a região andina e o Leste
brasileiro, onde, no âmbito dos povos primitivos do subcontinente,
a ocorrência das organizações duais predomina, sem dúvida, nas
tribos Jê e nos vizinhos sob sua influência cultural; essa lacuna, de
ordem geografica e histórico-cultural, encontrará possível explicação
em considerações que faremos adiante.
Para Baumann ( 1958: 223), uma das causas principais da origem de organizações duais seria a estratificação étnica, pela qual
principalmente populações da região de antigas civilizações se teriam
sobreposto a tribos primitivas, com grupos unilineares.
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Constituir-se-ia inicialmente, entre conquistadores e os conquistados, um sistema de duas classes endógamas e este se transformaria, mais tarde, em organização dual exógama, levando à integração
da nova tribo ou povo. Exemplo clássico na América do Sul é para
Baumann ( 1955: 317, 329) o mencionado caso dos Terêna, com as
duas metades endógamas, uma das quais, a dos "brandos", revela
ainda, ao menos na época das cerimônias, os característicos bem
definidos de um grupo tribal outrora inferior, fato que se observa
também. de maneira menos acentuada, numa série de outros siste·
mas duais no Brasil. Baumann (op. cit., 329-330) menciona em
especial a relação agâmica "em cima - embaixo" entre os Borôro
como possível índice de estratificação, conjetura que, aliás, eu mesmo
já manifestei (Zerries, 1954: 157).
Contentemo-nos por enquanto com essas poucas observações
sobre a posição histórico-cultural da organização dual entre índios
brasileiros e tornemos a resumir os aspectos ideológicos dessas dicotomias, para então chegarmos às conclusões pertinentes ao nosso tema
(ver tabela).
Revendo os dados, no que são elucidativos, nota-se uma grande
freqüência de determinados pares antagônicos. Incluem estes, em
primeiro lugar, em quase todas as tribos jê, entre os Borôro, Xukurú
e Mundurukú, a parelha Sol e Lua, com a qual os Xerénte e os Canelas ligam dia e noite, os Canelas e os Apinayé, as cores vermelho
e preto. Entre os M~ndurukú o branco toma o lugar do preto, provavelmente como alusão à luz pálida da Lua. Os Xukurú, Kaingáng,
Canelas e Borôro relacionam o Sol com o leste, a Lua com o oeste;
sem menção direta; leste-oeste são concebidos como contrastantes
pelos Kayapó, Xavánte, Tembé e Tukuna. O Sol e a Lua se ligam
com o sul e o norte entre os Apinayé, Xerénte, Mundurukú e, com
uma relação adicional, com leste e oeste, entre os Xukurú. Além
disso, o norte e o sul são elementos antagônicos para os Fulniô e os
Borôro. :B verdade que a mitologia dos Fulniô não menciona expressamente o Sol e a Lua como par de contrários, mas - como se
depreende do confronto com os vizinhos Xukurú e dos atributos
(quente e frio, seco e úmido) conferidos por uns e outros aos dois
contraentes - não há dúvida de que se trata da representação dos
dois astros principais, aos quais também os Canelas e os Kaingáng
atribuem as mesmas qualidades. E cumpre notar que entre os Xukurú, os Fulniô e, eventualmente, os Borôro, o Sol e a metade que
lhe corresponde são tidos como de nível inferior, ao passo que entre
os Kaingáng, Xerénte, Apinayé, Mundurukú e, por certo, os Canelas,
são considerados superiores à Lua e sua fratria. Afinal, também o
contraste " em cima-embaixo" é associado com o Sol e à Lua pelos
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Apinayé, os Borôro e, talvez, os Kayapó; ocorre, ademais, entre os
Palikúr, mas sem essa relação. Os Xerénte e os Mundurukú relacionam "direita-esquerda" com "Sol-Lua", os Tukúna pelo ·menos o
ligam com "leste-oeste".
Segundo H. Baumann ( 1955-316), não raro se oculta atrás dos
dualismos aqui mencionados a primitiva oposição homem-mulher,
à qual. no macrocosmo, corresponde principalmente a polaridade ,
céu-terra, como expressão de um conceito de pais do Universo. Esse
conceito pode manifestar-se também no antagonismo Sol-Lua, que,
no Brasil, é bem mais significativo do que o contraste céu-terra de
"em cima-embaixo", para o qual já passamos em revista os dados
existentes. Ao número de exe~plos podemos actescentar mais alguns,
se tomamos em consideração determinada forma de dualismo animal,
em que ànimais do céu, isto é, do ar, se opõem aosi da terra. :E:
o caso do sistema dual dos Tukúna, em que os clãs de uma metade
têm nomes de aves e os da outra nomes de animais terrestres ou de
árvores, estas também presas à terra. Por certo se inclui aqui, igualmente, a confrontação da gente dos patos com a dos porcos, entre os
Fulniô, combinada, de maneira significativa, com as supostas metades
do Sol e da Lua. Inclusive entre os Palikúr, Olson (1933:402),
induzido provavelmente pela já existente antinomia "em cima-embaixo" nos epônimos dos clãs que se distribuem pelas duas metades,
pretende .reconhecer um dualismo "ave-animal terrestre"; os dados
(Nimuendajú, 1924:23-24) são, porém, muito escassos para prová-lo de forma cabal. O ·mesmo vale para os clãs das metades ver..
melha e branca entre os Mundurukú (cf. Kruse, 1952:1014-1015).
O organização dual entre os Kógi ou Kágaba, na Colômbia,
representa um dualismo animal relacionado com a oposição "masculino-feminino" (Reichel-Dolmatoff, 1953: 27-28). A sociedade dessa
tribo chib~ha é dividida em uns quarenta clãs, em parte patrilineares, em parte matrilineares. As regras de casamento se baseiam no
conceito de que cada clã patrilinear, tuxe, representa um animal
masculino e cada clã matrilinear, - dake, um animal feminino, mas de
outra espécie zoológica, que costuma servir de alimento à espécie do
animal masculino. Se, por exemplo, o homem pertence ao clã "onça",
deve casar-se com uma jovem do clã "javali", o homem "raposa"
com mulher "·tatu", e assim por diante. Todavia, o exame da tabela
da contraposição das duas categorias de clãs (loc. cit., 30) mostra
que, na maioria dos casos, deixam de aparecer de forma definida
os pares antagônicos, ainda que seja por simples falta de dados, como
se verifica por um sinal de interrogação na respectiva coluna. Outrossim, Reichel-Dolmatoff não explica como o sistema funciona. Com
quem casam, por exemplo, os homens dos clãs matrilineares e as
mulheres dos clãs patrilineares?

111

r

1

A idéia da determinação sexual de muitas metades tribais como
decorrente da concepção dos primitivos pais do Universo, emitida
por Baumann (1955:31,5-318), já fora antecipada por Olson (1933).
Segundo ela ( loc. cit., 413), o dualismo caracterizado por céu e
terra, em cima e embaixo, masculino e feminino, é a base de toda
organização dual, por exprimir melhor a idéia fundamental da divisão
da tribo ou da aldeia em metades, ou seja, a necessidade de rigorosa
distinção entre os parentes por parte do pai e os por parte da mãe.
Parece-me que essa ordem de idéias deveria· ser interpretada
mais ou menos da seguinte maneira: masculino e feminino constituem
o dualismo elementar tout câurt: na origem, orientou-se por ele o sistema de duas classes, ou melhor, foi a condição necessária para que
este se constituísse. A função das fratrias que Olson considera mais
importante, a de regular os casamentos, não é orientada apenas pela
oposição natural masculino-feminino na escolha do cônjy.ge, mas
procura eternizar essa oposição numa instituição cultural, na metade
tribal sempre unilateral, ou patrilinear ou matrilinear. A tomada de
consciência da oposição masculino-feminino dividiu a primitiva unidade familial, pai-mãe, assinalando aos descendentes o seu lugar em um
ou outro lado - não interessam aqui os motivos pelos quais a linha
masculina tende a prevalecer sobre a feminina e, por isso, não cabe
discuti-los .. Formaram-se assim duas fratrias em posição antagônica
e ao mesmo tempo recíproca, não só do ponto de vista social como
também do cerim.onial, de acordo com a essência ·do verdadeiro dualismo, que exprime tensão polar de dois princípios opostos, embora de
igual nível. Todavia, ,n_~ra que se constitua uma organização dual
completa, é indispensável, além da função reguladora dos casamentos, · a componente cerimonial-filosófica. , Suponho, por isso, que os
dois aspectos coexistem desde a origem, como se verifica, de maneira inequívoca, na maioria das tribos brasileiras aqui discutidas, ou
seja, entre os Kaingáng, os Xerénte, os Borôro, os Mundurukú, os
Parintintín e os Tukúna. A sépar:açãó parcial desses aspectos entre
os Canelas foi demonstrada, de modo convincente, por Nimuendajú
( 1946: 86), como fenôm.e no secundário; ·condições idênticas entre os
Apinayé foram postas em dúvida, a favor da existência de uma primitiva unidade, por Maybury-Levis (ver acima). Por outro lado,
cumpre observar que, no âmbito das tribos brasileiras distantes da
área das civilizações andinas, em parte alguma a polaridade masculino-feminino é combinada abertamente com as metades tribais, salvo
no caso isolado dos Xavánte, entre os quais parentes e afins se
opõem de maneira mais ou menos hostil. Os Fulniô, Kaingáng, Xerénte, Canelas, Apinayé, Borôro, Tukúna e Terêna (?) concebem
os protagonistas das metades, as parelhas geralmente associadas com
o Sol e a Lua, como seres masculinos e, não raro., como irmãos;
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apenas os Mundurukú conhecem um homem-Sol e uma mulher-Lua
como casal, sem que, no entanto, essa diferenciação sexual tenha
relação especial com as duas fratrias.
A polaridade "masculino-feminino", além de ocorrer entre· os Kógi,
reaparece no testemunho de Garcilaso de la Vega (apud Olson, 1933:375),
segundo o qual a divisão de Cuzco, capital do antigo império incaico,
em uma cidade alta e outra baixa, seria dev.ida ao fato de na primeira
se haverem estabelecido o rei e na segunda a rainha, cada qual com
seu séquito. Olson (ibidem) supõe que essas metades, Hanan e Hurinsaya, conhecidas em todo o território peruano, eram originariamente
unidades exógamas. A divisão pelo casal real indica possivelmente ter
existido outrora no Peru um mito dos pais do Universo. A oposição
"em cima-embaixo" relacionada com tal mito existe também nas metades
tribais, se bem que por certo agâmicas, dos Chanca pré-incaicos e dos
antigos Cafiari do Equador (Olson, 1933:373-374). A divisão em duas
classes, própria também dos Aymara, constituiu-se, especialmente entre
os Uru-Chipaya, índios de cultura primitiva que vivem no meio deles,
como metade superior e inferior da aldeia (Haekel, 1939:440-441; para
mais pormenores ver a tabela).

Todas as características de um dualismo filosófico encontram-se,
porém, reunidas na ordem social dos Jicaque de Montafia de la Flor
(Honduras), a ser retomada aqui, a titulo de complemento. As
duas metades Tzikin (leste) e Tea· (oeste) abrangem de igual forma
o mundo dos y ivos, como o dos .mortos e dos deuses (Chapman,
1962). Essa dicotomia aparece não somente na aldeia e no cemitério, mas também no Céu: a leste reside Toman Pones, Toman o
mais velho, como senhor dos vivos; é mais poderoso do que seu
irmão, Toman Chiquai, Toman o mais jovem, senhor dos mortos,
que habita a oeste. De acordo com isso, na Terra, o cacique da
metade leste tem maior poder e. prestígio do que o da metade oeste,
porquanto os dois representam essas divindades na Terra e se tratam
igualmente como irmãos. Embora o país dos mortos se localize no
Céu oeste, os mortos visitam primeiro o Céu leste, onde reside
T oman o mais velho, cujo filho primogênito, Topingpu, criou o
órgão sexual femin ino, enquanto o masculino foi criado no Céu
oeste por Tea Guatekast, ajudante de Toman o mais jovem. Aqui,
o princípio homem-mulher está ligado, inequivocamente, a um sistema dual, ainda que em sentido inverso ao que se deveria esperar,
pois entre os Jicaque o feminino está associado a leste e também
com "em cima". Por sua vez, o pilar do Céu, a leste, é chamado
de superior, o do oeste, de inferior. A mesma distinção cabe às
próprias metades. Além do mais, a mão direita corresponde a leste
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e sul, a esquerda a oeste e norte. Lamentavelmente, não se depreende, com clareza, dos dados de Chapman ( 1960) em que
medida os casamentos são regulados pelas metades entre os Jicaque.
A autora informa que o indivíduo nasce em sua metade, que todos
os casamentos e mudanças de domicílio de uma das metades para
a outra devem ser aprovados pelos caciques d.as metades, que, nos
trabalhos da lavoura e em outras ocasiões, o chefe de uma casa
conta com a ajuda dos cunhados, ainda que pertençam à outra metade (loc. cit., 581). Disto se conclui que, pelo menos hoje em dia,
deixou de vigorar uma exogamia estrita, necessária para os aspectos
da imagem do mundo terem pleno correspondente na ordem social.
A concepção dos astros principais, não raro ligados com as duas
metades como irmãos, · ou de outras parelhas de heróis masculinos
na maioria das tribos indígenas brasileiras pode ser interpretada
como expressão, aqui pouco vigorosa, do dualismo masculino-feminino. Certa vez, Leo Frobenius ( 1923: 66 ss.) definiu como "fóssil"
tal conceito do sexo do Sol e da Lua por havê-lo encontrado, junto
com outros elementos, em áreas distantes entre povos extraordinariamente primitivos da África do Sul, da Au.strália e das zonas marginais leste e oeste da América do Sul, razão pela qual o considera,
na documentação existente, o mais antigo acasalamento cosmogônico dos dois astros. Se aceitamos essa opinião e consideramos a
organização dual no Brasil como ligada originariamente à parelha
dos astros-heróis, se · torna difi.cil concebê-la apenas co·m o derivada
das civilizações andinas ou de uma fase imediatamente anterior.
Antes, seria o caso de cogitar-se de um estrato cultural mais antigo,
comum às duas regiões, à dos Andes e à do Leste brasileiro, ao
qual poderia ser atribuída ~ssa instituição na América do Sul. Nisto
é útil o recurso à teoria de Dittmer ( 1951 : 195-6, 199), que situa
a origem do sistema de duas classes, ou seja, da organização dual,
inclusive da ordem exógama dos casamentos, num estrato cultural
em que o regime da caça, do homem, se combina com a lavoura
incipiente, praticada pela mulher. Segundo esse autor, conceitos
dualísticos já teriam existido entre caçadores de animais de grande
porte, sobretudo um dualismo animal; todavia, a polaridade entre
homem e mulher teria adquirido sentido mais profundo, graças à
importância da mulher ,c omo cultivadora do solo. Ademais, teria
surgido o empenho de ordenar a vida segundo as leis observadas
no Cosmos. Dessa forma, ter-se-ia chegado à expressão social de
uma imagem dualista do mundo, com as regras de casamento daí
resultantes.
Se examinamos deste ponto de vista os dados aqui expostos
sobre a organização dual entre índios brasileiros, verificamos, de
modo inequívoco, que os povos jê (Kaingáng, Xerénte, Canelas,
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Apinayé, Kayapó, Suyá), que constituem o ponto de gravidade, no
tocante, quer ao conteúdo, quer à distribuição desses fenômenos,
apresentam as características de caçadores-lavradores no sentido de
Dittmer ( cf. Zerries, 1962: 101). Aos Jê se ligam por estreito parentesco cultural e em parte também lingilistico as tribos do Leste
brasileiro aqui discutidas ( Borôro, -Fulniô," Xukurú e Kamakán).
No que se refere aos Mundurukú, tribo do tronco tupí por sua vez
caracterizada por marcante organização dual, Haekel (1939:438)
supõe que se trata de tribo estranha apenas tupinizada, e segundo
Roquette-Pinto o território atualmente por eles habitado teria sido
possivelmente outrora o de uma cultura de tribo jê. Ademais, LéviStrauss ( 1944) afirma que, em época antiga, a organização dual
era difundida do Tocantins até o Madeira - v. os dados sobre os
Tembé, Tapirapé, Parintintín, Tupí-Kawahíb, Kepikiriwát - o que,
em minha opinião, é indício de uma difusão ainda mais ampla da
antiga cultura jê. Traço característico da cultura mista caçadorlavrador é a oscilação da descendência, ligada à organização dual,
entre patrilinear ( Kaingáng, Xerénte, _Mundurukú, Parintintín, Tukúna, Palikúr) e matrilinear (Borôro, Canelas, Kayapó), de acordo
com os dois componentes culturais, a caça e a lavoura.
A favor da filiação da organização dual brasileira ao estrato
cultural caçador-lavrador fala, ainda, o freqüente dualismo animal
relacionado com a caça, ali, é certo, ligado, às vezes, com o dualismo cósmico, mais recente ( cf. Tukúna, Fulniô), mas que, abstração feita do dualismo animal, a ser esclarecido, entre os Mundurukú
e os Palikúr, revela ainda outras antinomias, como a existente, entre
a fera ·e a presa, por exemplo, nas sociedades masculinas dos Canelas. Em que medida a bipartição dos nomes, em sua maioria animais, dos grupos de praça dos Canelas contém uma relação antitética, é problema ainda aberto, da mesma forma como a relação
recíproca dos clãs dos Borôro, distribuídos entre as duas fratrias e
com epônimos da fauna e da flora. Estes exprimem o chamado
totemismo clânico, que, ao contrário do que fez Haekel ( cf.. seu
trabalho de 1939, mencionado no início deste artigo), não será aqui
discutido. O dualismo fera-presa, possivelmente, aparece também na
denominação harpia-mutum das metades entre os Parintintín, embora ali, tal como se dá com a bipartição dos grupos de aves entre
os Tapirapé, por certo entrem em jogo ainda outros motivos, como,
por exemplo, o da alma em forma de pássaro. Além disso, as duas
fratrias dos Parintintín constituem exemplo típico de totemismo das
metades tribais, que se manifesta também no par antagônico onçaserpente, entre os Kaxináwa e que, no exemplo dos Y arúro, mencionado a título de comparação, assume, por sua vez, aspecto cósmico (água-terra). Por outro lado, o totem ismo das metades dos
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Apinayé toma os epônimos do reino animal, a saber, de duas espécies de castanheiro silvestre.
Olson ( 1933: 377) encontrou exemplo extraordinariamente caraterístico de dualismo vegefal ·Compreendido como totemismo das
metades na aldeia quéchua Cajarmarquilla, dividida por uma rua
em dois quarteirões. De um lado moram os lchus (ichu - nome
de um capim de montanha), do outro os Allaucas (allauca . nome · de uma planta de ~ultivo semelhante ao da batata); cada
uma das fratrias tem sua própria metade da praça da aldeia para
as cerimônias, na semeadura e na colheita. A este respeito, pórém,
R . T. Zuidema (carta de 14-4-64) me escreve, em resumo, o
seguinte: A espécie de batata não se chama allauca, mas sim olluco
ou ullucu, como em todos os dialetos peruanos. Aliás, allauca significa "direita" e, assim, ichu não quer dizer "capim de montanha",
mas "esquerda", ychoc. Também se usa a palavra chaupi ou chauin,
que significa "centro". São dois os tipos de organização de aldeia
existentes no Peru: o primeiro possui três ayllus, distribuídos por
metades. Neste último caso, os ayllus Allauca e Chauin pertencem
a unia delas, e os Y choc, bem como um ayllu desconhecido, à outra.
Passando em revista, ao concluir, o nosso tema, verificamos,
principalmente no Leste brasileiro, entre os povos jê e seus vizinhos,
uma extraordinária concordância, muito mais expressiva do que em
outros grupos indígenas sul-americanos, entre a imagem do mundo
e a constituição social, entre mito e culto, entre pensar e agir.
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ANTINOMIAS NA IMAGEM DO MUNDO E; NA ORGANIZAÇÃO DUAL DÓ
INDIO BRASILEIRO

no Nº
,,;apa 1 Tribo

1

Fulniô

1

Pares antitéticos

Observações

1

+.

Waledaktoá
gente dos porcos
avô
Waledat6

-

Faledaktoá
gente dos patos
neto
Faledató

bom
saciedade
paz
chuva
frio
sul

-

mau
fome
guerra
seca
calor
norte

-- --- - -------------------------- - -••• •• - - -- - - ---•••••••

2

Xukurú

-

clãs antagônicos
dualismo animal
hierarquia
parelha de irmãos
míticos

r• • •••• •••• • •-• • -••••••• - •• -•••

oeste ·

-

leste

metades tribais (segundo Hohenthal)

Lua

-

Sol+

metades ágamas (?)

oeste
norte
água
trovão
fartura
saúde
(paz?)
chefe
(bom

-

leste }
sul
calor

subgrupos

-

seca
doença
guerra
xamã
mau)
equipes competidoras na corrida de
toras

3

Kamakán

1Wadié

-

Waná

4

Kaingáng

Kamé

-

Lua

-

Ka(d)nyerú
(kre)
Sol

oeste

-

leste

1

-

fogoso

persistente .
lerdo
listas

+

- inconstante
-decidido
- esbelto
[
- leve
- discos
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nomes
, das metades
exo gamas
parelha de irmãos
míticos
cemitério, praça de
danças

pintura do corpo

ANTINOMIAS NA IMAGEM DO MUNDO E NA ÜRGANIZAÇÃO DUAL 00
ÍNDIO BRASILEIRO

no

~:pa 1

Pares antitéticos

Tribo 1

'

V

5a

Sb

Akuên
Xerénte

Xavánte

-

Siptato

Lua

-

Sol

norte
noite
esquerda
linhas

-

sul
dia
direita
círculos

mais velho

-

mais moço

Waniwihã
"de minha
pécie"

es- -

nome das metades
exógamas
parelha de figuras
míticas
ver planta da aldeia
pintura do corpo
·-----------------------~ ------

(segundo

Oliveira)

Wasi 're 'wa
"de outra espécie"

metades exógamas
complementando
"gente"

afins

iniciação
grupos competidores
no ritual oi'o
equipes de corrida
equipes de corrida
de toras

"
,,

"

X

y

"

"da Lueba"
almas dos mortos -

Canelas

+

Sadakra

parentes

6

Observações

Wazepariwa
espíritos de máscaras
Umretdewa
gente de cabaça

iniciação e wai'á:
ritual wai'á
gente

Udeheriwa
e~cultores .de
madeira
tacape umra
3 listas
tacape
gerar
benévolo
dar
consolar
mício
leste
amigo
(vida

-

maracá
2 listas
flechas
destruir
malévolo
receber
assustar
fim
oeste
m1m1go
morte ? )

Koi ( kateye)
"
leste

-

Hara(kateye)
"
oeste

metades exógamas
ver planta da aldeia

Ka(makra)
Sol+

-

Atuk(makra)
Lua

metades cerimoniais
parelha de figuras
míticas

-

-
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=

= objetos

pintura do corpo

imagem do mundo
"
"
,,"
"
"
"
"
"
H
"
"
"
"
,,"
",,
",,
,,

1

ANTINOMIAS NA IMAGEM DO

MUNDO

E N.A ÜRGANJZAÇÃO DUAL DO

INDIO BRASILEIRO

N .º
no mapa
6

Pares antitéticos

Tribo 1
Canelas

1
dia
época da seca
fogo
terra
vermelho

-

noite
época das chuvas
lenha
água
preto

vermelho
milho
mandioca

-

preto
batata-doce}
abóbora

gavião
onça

-

pato
cutia

-

Kol(p,)re
castartha-do-pará

norte
em cima
Sol

-

sul
embaixo
Lua

vermelho
chefe

-

preto

leste
em cuna

-

-·

------ ---- ----------·------..-·------ -- ...... ---- -.. -- ....... ---

7

8

Apinayé

Kayapó
(Setentrionais)

Kol(o)ti
li •
sapuca1a

+

10

1Suyá
Borôro
Orientais

X

}

pinturas do corpo,
das toras, etc.
plantas e animais
dualismo vegetal

-- ................ -. ---..... ------...... ---. . .... -

dualismo animal nas
associações
masculinas

Metades cerimoniais
dualismo vegetal

ver planta da aldeia
parelha de figuras
míticas
pintura do corpo

-?

Atoro-o-ngro
••cabeças verdes" -

9

}

Observações

oeste
embaixo

Metades exógamas ?
ver planta da aldeia

Me-krã-grãgrã
folhas de palmeira

sistema de 2 chefes
(segundo Lukesch)
metades com 2 che·
fes

-Y

+

nomes das metades
exógamas
possuidores de ..•...

Tugare(ge)

-

(E)cera(e)

flechas
curador

-

cantos
sacerdotes
mortos

sul

-

norte

ver planta da aldeia

em cima

-

embaixo

terra dos mortos, divisão em clãs

119

dos

ANTINOMIAS NA IMAGEM DO MUNDO E NA ORGANIZAÇÃO DUAL DO
{NDIO BRASILEIRO

Pares antitéticos
10

11
12

13

Borôro
Orientais

Tapirapé

I

.

.

no acima
leste
vermelho

-

rio abaixo
oeste
preto
Bakororo

mais moço
Sol

mais velho
Lua

-

X
-Y
espécies de aves - espécies de aves

metades cerimoniais
dualismo animal(?)

leste

-

oeste

metades localizadas

Mundurukú

Pakpekáne

-

Ririt'áne

vermelhos
sul
direita
Sol rJ

-

brancos
norte
esquerda
Lua
q.

denominações
das
metades exógamas
dualismo de cores

Mitú
mutum

-

Kwandú
harpia

Parintintín

15

TupíKawahíb

I
----·
16
. Kepi~i-

1 moços

mais velhos

Tukúna

denominações
das
metades exógama,,s
dualismo animal

1 metades

cerimoniais

metades cerimoniais
no jogo de bola,
etc.

Inu-bakoe

-

Dua-bakoe

onça
xamã

-

serpente
chefe

denominações
das
metades cerimoniais
dualismo animal ·

1
Kaxin-áwa
(Peru,
Brasil}

casal

-Y

X

nvat

18

+

ltubore

idem - idem
idem - idem
dualismo de cores,
divisão em clãs
parelha de irmãos
míticos
sistema de 2 chefes

Tembé
rio Acará

14

17

Observações

A

B

animais
terres- tres, árvores
leste
Dyoi +
-

aves
oeste
Epi

direita

esquerda

•

-
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metades exógamas
sem nome
dualismo ciânico
ritual
parelha de irmãos
míticos
mitologia
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N.º
no mapa

Tribo

Pares antitéticos

Observações

1

1
Walabdí
embaixo

-

Kwapí
em cima

Sukirikiono
brandos

-

Xumono
bravos

y1

-

yt

Itciai

-

Puana

onça
água

-

jibóia
terra

-

Tea-mos
oeste

sul
em cima

-

norte
embaixo

direita
Toman, o
mais velho

-

esquerda
Toman, o mais
moço

vida
feminino

-

morte
masculino

órgão sexual

animal deJ
caça o
patrilinear

-

animal de presa

metades exóga.m as

-

matrilinear

divisão em clãs

ver zona 'Equador
sombreada Cafiari

em cima

-

embaixo

ver zona Império
sombreada incaico

Hanan
em cima

-

Hurin-saya
embaixo

classes exógamas
cidade ( Cuzco)

masculino
direito
mais velho

-

feminino
esquerdo
mais moço

casa de soberanos
braço
irmãos

19

1Palikúr

20

Terêna

21

22

1

Yarúro
(Venezuela)

Jicaque

Tzikin
leste

....
.,.

23

Kógi

(Chanca)

+

+

}

denominações
das
metades endógamas
gêmeos YurikC>yuva·
kai

+

nomes das metades
exógamas
dualismo animal

nomes das metades
aldeia,
cemitério,
céu

~
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metades de cemité·
rio

metades e pilar do
céu
mão
soberanos do céu,
sistema de dois
chefes

1divisão

em metades

ANTINOMIAS NA IMAGEM DO MUNDO E NA ORGANIZAÇÃO DUAL DO
1NDIO BRASILElR.O

.º 1 Tribo
no Nmapa

1

Pares antitéticos

Observações

ver rona Quéchua
sombreada de Cajamarquilla

- Ichu (Ychoc)
Allauca
planta de bulbo? - capim de montanha?
- esquerda
direita

nomes das metades
dualismo vegetal

ver som- Aymara
breado

Aran-saya
norte

- Wanan-saya
- sul

nomes das metades
aldeia (Tiahuanaco)

ver som- Urubreado Chipaya

Tuanta
leste
em cima

- Taxata
-oeste
- embaixo

nomes das metades
aldeia ( Carangas)
aldeia (Ancoaqui)

Observação: Abaixo da linha dupla horizontal mencionam-se, para comparação, os demais dados da América do Sul e Central. O sinal +
significa predomínio de uma metade ou de um herói sobre outro.
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