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Uma incontornável diferença: parentesco nas
Terras Baixas da América do Sul (1996-2016)

Nicole Soares-Pinto1

Evidentemente, não é sempre fácil
definir o que é um universo social.
(VIVEIROS DE CASTRO, 2002a, p. 148)

Introdução

A dificuldade apontada na epígrafe é,
digamos, elementar para a antropologia.
Formulava-se na ocasião o valor transcendental da afinidade enquanto codificadora da
inimizade e a necessidade da abertura canibal
na legibilidade das sociedades amazônicas. Ali,
a afinidade desempenharia o papel mediador
entre categorias tão importantes quanto humano e divino, amigo e inimigo etc. (LÉVISTRAUSS, 2000, p. 720). Essa característica
marca a história dos estudos de parentesco
na Terras Baixas da América do Sul (TBAS),
seja para generalizar o valor da afinidade, seja
para deslocá-lo ou circunscrevê-lo, desde pelo
menos os trabalhos de J. Overing, na década
de 1970, permanecendo até os dias atuais, período ao longo do qual se impuseram questões
fundamentais sobre a natureza englobada ou
incluída do domínio do parentesco dentro de
campos sociais mais vastos (VIVEIROS DE
CASTRO, 2002a, p. 148).
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O objetivo deste artigo é realizar uma revisão bibliográfica de tais estudos sobre as TBAS,
cobrindo o período de 1996 a 2016. Muito do
que se escreveu partiu de um ponto de vista
local e/ou regional e incidiu, em primeiro
lugar, sobre um campo de literatura interno
às áreas etnográficas e/ou linguísticas (tupi,
jê, pano, Noroeste Amazônico, arawá etc.)2.
Contudo, foram propostas, desse ponto de
vista “localizado”, inflexões sobre a teoria geral
do parentesco – seus conceitos e modelos–,
e ao conceito de parentesco ele mesmo. As
contribuições mais significativas dos estudos
na TBAS para a teoria geral do parentesco
encontram-se na obra de Eduardo Viveiros
de Castro (1996; 2002a; 2002b). Podemos
depreender três principais atos. O primeiro
movimento introduziu a história das relações
(o tempo) na teoria dos sistemas de aliança; o
segundo descolou a categoria de afinidade do
cálculo categorial, transformando-a na verdadeira categoria sociocosmológica amazônica
ao determinar as transformações estruturais
do componente de distância enquanto “ternarização” e “concentrização” do campo do
parentesco ameríndio, antes que dual e diametral; o terceiro propôs uma teoria geral da
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socialidade amazônica a partir de seu conceito
de parentesco, isto é, do fato de que, ali, a
afinidade é o dado do qual se parte e para o
qual constantemente se volta nas operações
de construção da consanguinidade.
Dentre os efeitos dessa sinfonia em três
atos estão: a discussão sobre a pertinência
do modelo amazônico de Viveiros de Castro
na descrição de paisagens que não seriam, a
princípio, pertinentes a ele, como o Alto Rio
Negro (ARN) e o Brasil Central; a contraposição desse modelo de afinidade potencial
por outro de metafiliação (FAUSTO, 2008); e
um deslocamento paralelo, e mais geral, apreendido como a dissolução da caracterização
tipológica das sociedades em favor de uma
inscrição transformacional, cuja possibilidade
se situa no investimento crescente na corporalidade ameríndia como objeto primeiro do
parentesco e da organização social.
Inflexões que parecem evidenciar que a
antropologia não pode (ainda?) prescindir
do parentesco como termo equívoco, que
mantenha como um de seus referentes o objeto tal como fabricado pela forma como o
conhece e dá a conhecer o etnógrafo3. Isso
porque o parentesco não é um objeto apenas “pesquisado”, mas vivido pelos sujeitos
com os quais dialogamos e pelo antropólogo enquanto alguém que participa de uma
“tradição cultural específica”. Esse último
aspecto não é, em si, exclusivo ao campo do
parentesco – podemos imaginar que todos,
como os ocidentais, tem política ou religião
–, mas não se pode contornar o fato de que
o parentesco mesmo é imaginado por antropólogos não indígenas como sendo o “dado”
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de seus mundos4. De modo que as análises
de parentesco, enraizadas como estão (estavam?) em um conjunto específico de técnicas de pesquisa – especialmente o “método
genealógico” –, incorporam um conceito de
parentesco inevitavelmente discrepante dos
conceitos vernaculares –, mas, ao que parece,
indispensável para que o etnógrafo possa
descrever para si mesmo e para outros sua
experiência do parentesco indígena enquanto
outra experiência que não a dele mesmo. Esse
estatuto paradoxal faz com que o campo,
tanto nas TBAS como alhures (nesse alhures
que é a “teoria antropológica”), pareça estar
sempre dividido entre uma faceta cool ou soft
– da prática e do comportamento – e outra
hard ou hot – da terminologia e da inscrições
matemáticas –, para usar os termos de M.
Godelier, T. Trautmann e F. Tjon Sie Fat
(1998, p. 5).
As cores primárias de composição da
paisagem nas TBAS foram propostas pelo
idioma da troca da escola aliancista francesa, segundo a qual “a função de um sistema de parentesco é gerar possibilidades e
impossibilidades de matrimônios” (LÉVISTRAUSS, 1969, p. 127). A descoberta de
que, aqui, a linhagem e os grupos corporados
(em termos africanistas) não eram o princípio organizador (KAPLAN, 1977), forçou os
etnólogos a desenvolverem novos modelos.
Decisivo foi o ataque à ideia de “grupo” realizado por Kaplan (1977), em paralelo com
Wagner (1974): inadequada não era apenas
a ideia de grupo de descendência, mas a
suposição de que o coletivo (ameríndio ou
da Papua Nova Guiné) tinha a forma do
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grupo. Contribuiu para essa constatação
o fato de que a continuidade social piaroa
não aparecia como inscrita no paradigma da
descendência (da triangulação com um ascendente), mas no da afinidade – sequência
de laços matrimoniais (KAPLAN, 1975).
Os efeitos de interioridade social começam a perder saliência quando Seeger, Da
Matta e Viveiros de Castro (1977) instauram
a corporalidade ameríndia como idioma
da constituição sociológica. O parentesco
como conjunto de construções culturais a
partir de laços biológicos, coincidentes com
a ideia de consanguinidade euro-americana,
começava a ruir (MELATTI, 1976) – e,
com ele, a pressuposição da distinção entre
o pessoal e o social como variável de toda
sociedade (SEEGER, 1981). A caracterização da íntima relação entre estrutura social
e cosmologia permitida pelos estudos jê e do
Brasil Central (CARNEIRO DA CUNHA,
1978; MAYBURY-LEWIS, 1979) adiantaram um movimento geral realizado na
TBAS: não só uma dissolução da fronteira
tipológica entre sociedades egocentradas e
sociedades sociocentradas, mas também uma
espécie de abertura do campo do parentesco para outros mais vastos, inicialmente
tratado por meio do problema da relação
entre interior e exterior social (colocada
por Kaplan e Rivière), e a necessidade de
pensá-lo em termos não contratuais e não
substancialistas.
Esse último impulso, depois de longos anos, nos levou à coextensividade da
construção dos campos do parentesco e da
humanidade ameríndias (VIVEIROS DE
CASTRO, 2002c). Não há de surpreender
que o perspectivismo ameríndio internas e
intensivas, tal como o parentesco: “o sangue
dos humanos é o caium do jaguar exatamente
como minha irmã é a esposa do meu cunhado, e pelas mesmas razões” (VIVEIROS DE
CASTRO, 2002c, p. 385). Suponho que

essa equação seja análoga ao fato de que, na
sociocosmologia yudjá, “para os porcos, os
humanos são seus afins potenciais” (LIMA,
T. S., 1996, p. 38), dado que ambas as sentenças destituem a relação de troca como
sendo simples oposição entre Eu e Outro para
multiplicá-la ou complexificá-la em termos
da disputa sobre a posição de humano ou
das perspectivas envolvidas. A intercambialidade entre aspectos corporais e espirituais,
culminando na erosão entre sociologia e cosmologia, é um dos seus efeitos.
Ao enriquecer etnograficamente a noção
de pessoa, variáveis como sociocentramento e egocentramento, dualismo e triadismo,
identidade e alteridade, interior e exterior,
consanguinidade e afinidade etc. passaram
por tratamento “perpectivístico”, que remonta,
evidentemente, ao célebre “As organizações
dualistas existem?” de Lévi-Strauss (1956). Ao
seu passo, a própria noção de perspectivismo
ameríndio se enraíza no debate do parentesco
realizado nas TBAS, pois, no desconcertante descolamento (progressivo) e reencontro
(constante) que a categoria de afinidade mantém em relação aos pressupostos anteriores da
teoria aliancista, encontramos talvez a tônica
dos últimos 20 anos.
De lá para cá, os estudos de parentesco
nas TBAS procederam por meio de planos de
clivagem e diferenciação que são, sugiro, condição de sua continuidade. Certa percepção
geral de que seu objeto estaria ultrapassado
(out of fashion) convive com a constatação de
que as pesquisas da subdisciplina empurram
os limites conceituais da própria antropologia. Essa contínua incorporação da diferença,
devolvendo ao objeto parte de sua estranheza,
não ocorre sem a impressão desconcertante de
que o parentesco é, ao mesmo tempo, uma
“parte” específica – um domínio – e o “todo”
indígena, isto é, a abordagem das categorias
básicas da socialidade indígena passa pelo
conceito de parentesco.
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Dravidianato amazônico:
primeira transformação

No início da década de 1990, perseguia-se
a consideração de uma teoria geral para os
sistemas de trocas restritas. Viveiros de Castro
(1990) sugeriu o regime de intercâmbio multibilateral como figura-chave na paisagem sul-americana, na qual cada ente trocador estabelece
alianças com número indeterminado de parceiros. Na Amazônia, vigeria um sistema de troca
patrilateral local e de fórmula restrita inclusiva
(VIVEIROS DE CASTRO; FAUSTO, 1993).
Nos sistemas de fórmula global, o casamento é
um operador macrossociológico; nas fórmulas
locais, as categorias de parentesco não admitem
definição outra que não a egocêntrica e não
é possível tomar uma modalidade de união
matrimonial por um algoritmo de integração
do socius, ao menos não em uma só geração.
Daí a solução com três ou quatro objetos que
interdita o casamento com primos cruzados
de 1º grau, segundo “um modelo egocêntrico,
de repetição a cada três gerações, no qual cada
classe ‘vê’ as demais distribuídas igualmente à
sua volta como afins: aliados de aliados serão
também aliados” (VIVEIROS DE CASTRO,
1996, p. 16)5. Antes disso, a bibliografia em
geral recorria na ideia de que a presença de
termos específicos de afinidade nas terminologias de tipo iroquês6 comumente encontrada
na TBAS se explicaria pela ausência de regra
de casamento de primos cruzados ou, mais
especificamente, pela ausência de estrutura de
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troca matrimonial. Em suma, a descoberta de
que o cruzamento não dravidiano (isto é, não
dedutível do princípio MBCh/FZCh = H, W)
podia embasar um sistema de alianças foi uma
das primeiras contribuições dos estudos da
TBAS (TAYLOR, 1989).
De início colocados de fora dos problemas do dravidianato por não apresentarem
estruturas elementares de parentesco, os jê
encontraram nos trabalhos de Ladeira (1982)
e Lea (1995) uma nova conceitualização ou
“elementarização” do seu sistema de alianças
por meio da conexão entre regime matrimonial, transmissão de nomes e amizade formal.
Para a primeira, a troca de nomes e a troca
de cônjuges são distribuídas complementarmente, de maneira exclusiva. A métrica da
nominação aproxima os parentes patrilaterais
que se dispersam pela aldeia, bloqueando a
possibilidade de casamento; quando não efetuada, ela o permite (LADEIRA, 1982, p.
52). A segunda autora chama atenção para a
operação da amizade formal mebengokre no
cálculo de alianças: “em troca das mulheres
cedidas às outras patrilinhas, cada patrilinha
recebe mulheres dos amigos formais de seus
próprios receptores de mulheres: os amigos
formais de meus wife-takers são meus wife-givers” (LEA, 1995, p. 336). Formulações mais
recentes, como as de Odair Giraldin (2000;
2011), demonstram que o casamento apinayé
seria de fato viabilizado pela amizade formal,
mas esta, por sua vez, derivaria do padrão de
nominação. Além disso, “a aliança entre duas

Segundo o autor, na Amazônia, afins de afins são também afins; na teoria dumontiana, afins de afins são
necessariamente consanguíneos. A lei estrutural amazônica desse modelo – donde ainda se pode falar em dravidianato –
seria “a presença de uma oposição não neutralizável em G+1: a oposição entre consangüíneos e afins resultante
da troca simétrica que teve lugar na geração imediatamente anterior a de Ego, e que comanda a transmissão de
afinidade nas gerações subsequentes” (VIVEIROS DE CASTRO, 1996, p. 83).
No modelo dravidiano, filhos de primos cruzados de mesmo sexo são cruzados, e filhos de primos cruzados de
sexo oposto são paralelos. No modelo iroquês, dá-se o inverso. Para a história da determinação dessa diferença,
cf. Silva (2012a).

pessoas pode ser extendida até a terceira geração”7 (GIRALDIN, 2011, p. 420, tradução
nossa). Existiriam duas bases para o cálculo
de casabilidade: “uma pela consanguinidade,
através da interdição de casamento por até
três gerações; outra pelos cálculos das relações através da amizade formal” (GIRALDIN,
2000, p. 195).
Para o caso alto-xinguano, Coelho de
Souza (1995, p. 187) aventou ser possível
o tipo de cruzamento iroquês, em vista dos
casos de casamentos “intertribais” que articulam ampla rede de relações e que, “embora
exógamos do ponto de vista local, são endógamos do ponto de vista das parentelas amplas”,
possibilidade posteriormente confirmada por
Guerreiro Junior (2008) para o caso kalapalo.
A incorporação do princípio de lateralidade
para o caso waimiri-atroari (como expressão
de “distância social”), bem como a alternância
sistemática de cálculos de parentesco agnático/
cognático, reivindicava a pertinência de uma
matriz terminológica concêntrica (SILVA, M.
F., 1995, p. 36). Sistemas complexos – a não
incidência de casamentos que façam coincidir
genealogia e aliança – foram encontrados entre
os wari’ (VILAÇA, 1995) e os yaminawa,
entre os quais há proibição de casamento
até o terceiro ou quarto graus de parentesco
(CALAVIA SÁEZ, 2006, p. 106).
Questões de determinação do tipo de
cruzamento envolvido num sistema de aliança foram levadas adiante em outros lugares:
Marcio Ferreira da Silva (2012b), com os
enawenê-nawê, observa um tipo de casamento iroquês8, sem a repetição dessa aliança na
geração seguinte; Soares-Pinto (2016) observou que o sistema de casamento djeoromitxi
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exprime um cruzamento de tipo ngawbe com
interferência oblíqua; Goulard e Barry (1998)
consideraram o casamento tikuna como encaixe entre a troca de irmãs e um “casamento
oblíquo composto”.
Em termos da etnografia tupi, Fausto
(2001) chamou a atenção para a instabilidade
das classificações para os primos cruzados, pois
as terminologias tupi-guarani não possuem
termos exclusivos para essa categoria de parentes9. Sua analítica refere-se à interferência
entre uma estrutura horizontal dravidiana e
uma estrutura oblíqua avuncular, determinando o avunculato como transformação da
fórmula patrilateral de casamento de primos
(FAUSTO, 2001). Interpretações importantes
vêm a favor da primazia lógica do casamento
avuncular sobre o esquema dravidiano – Dal
Poz Neto (2004) para os Tupi Mondé – e
de um modelo interpretativo da organização
dualista kagwahiva como imbricação entre um
sistema de parentesco dravidiano e um sistema
de metades exogâmicas (PEGGION, 2011).
A não coincidência entre distinção terminológica para primos cruzados e regra prescritiva
de casamento, bem como a “subordinação
do conhecimento genealógico aos fatores de
residência e intensidade de interação social”
(PEREIRA, 1999, passim) estaria presente
entre os kaiowá. Essa mesma subordinação,
por sua vez, marca a terminologia dravidiana
paumari, em que um sobrinho paralelo será
chamado por filho somente se residir contiguamente – caso contrário, ego chamará seu
sobrinho paralelo como chama seus cruzados
(BONILLA, 2007, p. 317).
Para sistemas de alianças não detectáveis
de maneira “artesanal”, um grupo pungente

No original: “the alliance between two people can be extended to a third generation”.
Para os tipos de cruzamento dravidiano, iroquês, ngwabe e kuma e suas diferenças, ver Viveiros de Castro (1996,
p. 62).
Para a revisão da bibliografia tupi anterior, cf. Laraia (1987).
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de pesquisadores (DAL POZ NETO; SILVA,
2009; HOUSEMAN; WHITE, 1998) formularam recentemente ferramentas computacionais, utilizadas posteriormente em trabalhos
etnográficos (BUENO, 2008; FLORIDO,
2013; MAIZZA, 2012; MATAREZIO, 2015;
SILVA, M. F., 2017). Propõe-se modelizar as
redes genealógicas, as quais demonstram que
a frequência de casamentos por vezes contraria
as acepções ideais nativas, bem como indica
a pertinência do casamento com não parentes. Em consideração a esse fato, M. F. Silva
(2017, p. 368) propõe a realização de uma
“genealogia do observado”, a partir do que o
autor denomina ironicamente de “doutrina
da universalidade da proibição do incesto”,
que determina o caráter fundacional da troca
e dos circuitos matrimoniais da definição de
um coletivo (ibidem, p. 374).
Da década de 1990 até hoje, os trabalhos
nas TBAS que tiveram como objeto o sistema
matrimonial atestaram a recorrência de cálculos
de cruzamento outros que não o dravidiano, a
não pertinência do sociocentrismo e a não incidência da circularidade categorial. Tais estudos
lograram tanto testar a fecundidade e renovação da teoria da aliança quanto aprofundar
a abertura analítica (já presente no Harvard
Central-Brazil Project – HCBP) dos estudos de
parentesco para outros campos da vida social.
Passagens entre o dois e o três
(o um é sempre muita coisa)

Na determinação das fórmulas locais de
aliança para as TBAS, foi o conceito de parentesco mesmo que acabou tensionado: “os limites do
parentesco se traduzem numa limitação do foco
sobre o parentesco no dar conta das propriedades
globais dos sistemas da região” (VIVEIROS DE
CASTRO, 2002a, p.106). Inspirado na descrição de Bruce Albert (1985) sobre a classificação
concêntrica dos grupos yanomami – dos corresidentes (amigos e aliados), inimigos e inimigos
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potenciais, até aqueles que não são conhecidos
– Viveiros de Castro (2002a) coloca as pedras
fundamentais do regime ternário amazônico e da
circunscrição da lógica extensiva do parentesco
pela exterioridade inimiga.
A superposição do gradiente próximo/
distante ao contraste binário consanguíneo/
afim, isto é, a interferência estrutural do componente de distância na grade dual dravidiana,
conduz à ternarização do campo social, conceituação de grande influência no modo como os
etnólogos passaram a descrever a morfologia
social ameríndia. Nos sistemas amazônicos, a
oposição entre consanguinidade e afinidade
funcionaria “segundo um regime concêntrico,
potencialmente ternário, e graduável” (ibidem,
p. 134). A pragmática social cessa de ser interpretada em termos de subordinação simples
à sintaxe terminológica (constatação que se
baseia, entre outros, na presença de termos
separados para afinidade e no uso generalizado
da tecnonímia) e passa a ser lida em termos da
sobredeterminação efetuada pelo gradiente de
cognação, infletindo no cálculo de classes na
terminologia e escalonando o campo social
de maneira concêntrica e hierárquica: “No
interior da esfera dos cognatos, a afinidade é
dominada pela consanguinidade: um afim é
uma espécie de consanguíneo […]. Na extremidade distal deste gradiente, a consanguinidade é dominada pela afinidade (VIVEIROS
DE CASTRO, 2002a, p. 123-124).
A distinção importante é entre troca e
aliança: a afinidade potencial recolhe em si
os valores do conceito de troca. “A afinidade
potencial é a primeira determinação sociológica
da alteridade” (ibidem, p. 161). Daí a categoria
dos “terceiros incluídos”, como atualizações
singulares da afinidade potencial. Os terceiros
incluídos seriam figuras centrais na socialidade
ameríndia, pois escapam ao dualismo categórico
e terminológico de afinidade/consanguinidade:
incluem-se normalmente a parentela distante, os
afins de afins e os não corresidentes. Isso porque

a predação – como preensão de perspectivas,
ou seja, predação da posição ontológica do
Outro – seria o protótipo da relação amazônica,
e, assim, circunscreveria e determinaria a economia política do casamento, que se torna sua
face local. É porque a afinidade se descola do
cálculo matrimonial que ela pode ser alçada a
uma verdadeira categoria. Numa passagem que
ficou conhecida, o autor afirma que “o verdadeiro afim é aquele com quem não se trocam
mulheres, mas outras coisas: mortos e ritos,
nomes e bens, almas e cabeças” (VIVEIROS
DE CASTRO, 2002a, p. 157).
Distinções clássicas da etnologia das TBAS
foram impactadas pelo concentrismo amazônico. Lembremos o importante contraste entre
dois conjuntos de sociedade das TBAS até então
alimentado: as fluidas ou amorfas (tupi, carib e
piaroa das Guianas), um complexo definido por
endogamia, ambilocalidade, cognação e terminologia dravidiana, que exibiam simples redes
egocentradas, reduzidas às parentelas bilaterais,
com importante recorrência da uxorilocalidade e do avunculato; e as de estrutura social
complexa (jê, bororo e tukano do Noroeste
Amazônico), caracterizadas por divisões tidas
por sociocentradas – metades, clãs ou linhagens,
classes de idades – e, no caso dos jê, sistemas
terminológicos sem correlatos matrimoniais
evidentes e com feições crow-omaha.
Num dos lados desse contraste, as torções
de três autoras, a saber, Marcela Coelho de Souza
(2002), Elizabeth J. Ewart (2000) e Vanessa
Lea (2001), lograram reverter certa perspectiva
dualista rígida de alguns autores anteriores10,
que conceitualizavam analogicamente os dualismos centro-brasileiros de acordo com algumas
oposições, como doméstico feminino e público
masculino (político-cerimonial), parentesco e
não parentesco, próximo e distante, biológico
e social, corpos e nomes, substância e relação,

10

dado e construído. Esse conjunto multidual era
formulado, por um lado, pelo paradigma da
relação de parentesco como “relações de consubstancialidade entre membros da mesma família
nuclear […], [na qual] o parentesco é dado” e,
por outro lado, por “um elenco de transações
cerimoniais que permite construí-lo” (COELHO
DE SOUZA, 2004, p. 42).
Coelho de Souza (2002) aproximou todo
o material jê das formulações amazônicas de
Viveiros de Castro, mostrando que não se tratavam de duas sociomorfologias naturalmente
contrastantes e antitéticas, mas de um grupo
de transformações em sentido lévi-straussiano,
reelaborando as teorizações sobre as conexões
entre sangue, incesto e sistemas terminológicos, centrando suas análises na pertinência
da noção de pessoa e na coextensividade do
campo do parentesco e da humanidade (mais
adiante). Ewart (2000) sugeriu que o dualismo
diametral panará era concêntrico, ressaltando a
dualidade constitutiva do Outro e invertendo
o fundamento clássico centro/periferia, mostrando como o centro era o lugar da história e
da mudança, enquanto a periferia era o local
da permanência e da estabilidade de forças.
Lea (2001) se valeu do conceito de “Casa”
lévi-straussiano, fundado na aliança e no parentesco cognático, realizando uma espécie
de torção conceitual: a propriedade dos bens
simbólicos agentivos da sociedade mebêngôkre
(nomes e nekréts) deve ser atribuída às Casas
da periferia da aldeia, definidas por ela como
pessoas jurídicas ou unidades corporadas e
perpétuas de descendência matrilinear, cujo
conjunto compreenderia a sociedade kaiapó.
A partir da década de 1990, impôs-se a etnografia pano como dobradiça entre povos jê e tupi.
Os povos pano encarnariam a passagem entre
o triadismo concêntrico da Amazônia e o dualismo diametral jê, apresentando um dualismo

A saber, principalmente, Turner (1979; 1984) e teóricos do Harvard Central-Brazil Project (HBCP).
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diametral com valores concêntricos (VIVEIROS
DE CASTRO, 2002a, p. 146). Note-se, dessa
forma, que o vernáculo nawa, “o estrangeiro”, “é
sempre o nome de uma das metades no sistema
dualista pano” (CALAVIA SÁEZ, 2006, p. 85).
A imbricação de onomástica e sistema de parentesco foi um dos pontos mais explorados
na etnografia pano: a questão da conservação
do estoque de nomes pessoais liga os pano aos
jê, mas sua estrutura dravidiana os conecta ao
panorama amazônico. O padrão de casamento
de primos de estrutura dravidiana de referência
predomina, mas liga-se a um esquema kariera de
transmissão de nomes entre gerações alternas, o
qual consolida-se em seções de feição australiana,
manifestada pela terminologia vocativa11. Além
disso, a onomástica pano é sociocêntrica e a jê é
egocêntrica: os nomes pessoais pano são “resumos” (ERIKSON, 1993, p. 327) das relações
de parentesco e vinculam pessoas às divisões
segmentares. Com exceção do cálculo katukina,
egocentrado e cruzado de transmissão de nomes,
o que faz com que os termos de parentesco não
sejam recíprocos entre as gerações alternadas
(LIMA, E. C., 1997, p. 12).
O paradigma sociocentrado pano também
foi desfeito por Calavia Sáez ao explorar o o
parentesco yaminawa de um ponto de vista
mais próximo ao paradigma canibal amazônico, demonstrando a relativa rentabilidade
de suas divisões segmentares (os kaios seriam
pertinentes somente do ponto de vista dos
chefes). Entre os yaminawa convive uma grade
dravidiana de referência e uma terminologia
vocativa “ultrakariera”, quando “o enunciador desdobra a grade a partir de sua posição”
(CALAVIA SÁEZ, 2006, p. 96-97), produzindo mais diferença nas posições nas quais a
grade dravidiana tende a apagá-la (nas gerações
−1 e −2), congruente com o viés egocentrado de seu sistema de nominação. Revelam-se

11
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Cf. Kensinger (1991).

ordens alternativas de uma mesma sociedade,
segundo a vantagem do regime concêntrico
sobre o diametral (ibidem, p. 106), do egocentrismo sobre o sociocentrismo e da “atividade
do olhar” sobre a “atividade do fazer-se ver”
– modalidades do perspectivismo, a primeira
baseada no deslocamento de pontos de vista
produzido pelo efeito alterizador do colírio
yaminawa ou da ayahuasca, e a segunda baseada na ornamentação corporal (troca de
pele) típica do Brasil Central (ibidem, p. 336).
Entre as elaborações referentes a conjuntos linguísticos, destacam-se ainda aquelas
sobre a organização social arawá (APARICIO,
2015; BONILLA, 2007; FLORIDO, 2011;
2013; LORRAIN, 1994; MAIZZA, 2012;
POLLOCK, 1985), no que ficou conhecido como padrão “madiha” ou “deni”: “cada
grupo local Aruá vivendo em uma mesma casa
comunitária reunia parentes pertencentes a
um mesmo grupo localizado idealmente endógamo, associado a um nome de animal ou
vegetal” (BONILLA, 2005, p. 16). Pequenos e
móveis subgrupos nomeados que antigamente
guerreavam entre si, cuja denominação não se
refere “a ancestrais comuns ou a uma origem
mítica comum, mas sim a um ou vários locais
conhecidos e situados geograficamente” (ibidem, p. 16). Os paumari projetam em todo
o universo as diferenciações de tipo madiha:
“distinguindo assim ‘nações’ de humanos potenciais”. Prova disso são os casamentos entre
paumari e pamoarihi de animais, que “expõem
explicitamente as normas sociais ideais referentes ao casamento (residência, procriação
e relações com afins) e que coincidem com
características descritas dos subgrupos localizados e nomeados dos outros Aruá” (BONILLA,
2005, p. 20-21). Por sua vez, os subgrupos
katukina-djapá, “aglomerados multialdeãos
articulados a uma maloca” (COSTA, 2016, p.

103), são congruentes com o padrão madiha,
mas suas descrições são acopladas às capacidades dos -warah (termo que significa, ao
mesmo tempo, “chefe”, “corpo”, “dono”) de
fornecer imagens para as formas societais em
diversas escalas e para diversas pessoas (xamãs,
mulheres e chefes) que visam estabilizar um
coletivo (COSTA, 2007, p. 46-47). Vamos
agora a outros impactos da noção de afinidade
potencial no campo sociológico nas TBAS.
Conjuntos (ou o sistema
como transformação)

A sistematização até aqui adotada, em que
o tratamento da afinidade e da consanguinidade nas TBAS foi disposto segundo a filiação
linguística (tupi, jê, pano e arawá), concorre
paralelamente com divisões/agrupamentos por
região, com destaque para o Brasil Central
(principalmente Alto Xingu), ARN e, mais
lateralmente, as região das Guianas12.
Interconexão é a tônica das etnografias das
Guianas, do ARN e do Alto Xingu, paisagens
caracterizadas por intercasamentos, comércio e
vida ritual intensa. Foi essa ideia de conexão que
incidiu na redescrição da paisagem guianense,
inicialmente caracterizada como conjunto de
mônadas sociais – um ideal de grupo endogâmico sociologicamente homogêneo (RIVIÈRE,
1969; 1984). Por meio da crítica de etnógrafos
da região, a imagem das mônadas foi substituída
pela imagem da “rede de relações”, sublinhando

12

13
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a interconectividade entre diversas aldeias e
diversos povos (GALLOIS, 2005). Perseguiuse “a extensão e qualidade das relações entre
pessoas e grupos para além do espaço local e
visível”, priorizando a profundidade temporal
e a incorporação de relações “não apenas entre
humanos” (RIVIÈRE et al., 2007, p. 258)13. No
registro do parentesco, destaca-se a exogamia
tyrió de subgrupos patriorientados – itüpü,
“continuações de gente” (RIVIÈRE et al., 2007,
p. 261; GRUPIONI, 2005).
No caso do Alto Xingu, a descrição é ancorada em classes de idade, grupos de trabalho
e chefaturas aldeãs, insistindo, em elaborações
mais recentes, numa “imagem da chefia que a
situa em relação a outras formas xinguanas e
ameríndias de produção de coletivos, humanos
e não-humanos” (GUERREIRO JUNIOR,
2015, p. 489). No ARN, são destacadas prerrogativas cerimoniais distribuídas de acordo
com a ordem hierárquica de nascimento mítico
num conjunto de siblings, sibs e fratrias. É a esse
conjunto que me volto agora.
No ARN14, trabalhos clássicos de Irving
Goldman, Jean Jackson, Janet Chernela,
Stephen Hugh-Jones e Christine Hugh-Jones
articulavam terminologia e casamento dravidiano com classificação sociopolítica de grupos
linguísticos exogâmicos, patrilineares e virilocais. Hierarquia e segmentaridade avalizariam
noções reiteradas de ordem e interdependência
entre os grupos. Uma sequência de etnografias
colocou essa caracterização em dúvidas, para as

Caracterizações de “conjunto” para povos de língua arawak são encontradas em termos de hierarquia, chefia hereditária
e estratificação social (COMBÈS; VILLAR, 2007; HILL; SANTOS-GRANERO, 2002), mas trabalhos de outros
autores destoam no entendimento de que um conjunto de índices perfariam unidades sociocosmológicas (GOW,
2001; MATOS, M. A., 2018). Ademais, os traços sociocentrados arawak (com existência passada ou presente, a
depender do caso) não parecem recobrir um elemento de concentricidade, ficando os afins em “um campo que
circunda os parentes não casáveis” (FLORIDO, 2008, p. 166).
A publicação é um debate em torno do livro Rede de relações das Guianas, em que também se encontra a resposta
de Rivière e a réplica dos demais autores.
Onde convivem pessoas dos grupos tariano, warekena, baniwa e coripaco (língua arawak), baré (língua nheengatu),
tukano, desana, pira-tapuia, arapasso, tuyuka, wanano, makuna, cubeu (língua tukano oriental), hupda, hup,
yuhup e dâw (língua maku).
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quais a formulação das unidades sociais tukano
no Uaupés como “Casas” (HUGH-JONES,
1993) manteve-se como dobradiça imprescindível. O trabalho de Andrello (2006) dispõe
mulheres, animais, não indígenas e cunhados
numa linha de afinidade, da potencial à efetiva – cf. Viveiros de Castro (2002b) –, em
oposição à consanguinidade que se associa aos
demiurgos ancestrais. Aliado a valores de ancestralidade e hierarquia, o sistema funcionaria
a partir da “continuidade diacrônica entre
vivos e mortos” e “descontinuidade sincrônica
entre os vivos” (ibidem, p. 431), diferença
apresentada ao paradigma amazônico e jê. Para
Cayón (2013), entre os makuna, a regra de
residência virilocal e a definição de unidades
sociais exogâmicas são categorias debatíveis – e,
ainda que o autor reconheça a importância da
hierarquização e da especialização ritual dos
clãs (ibidem, p. 141), seu ponto é sobretudo
determiná-los como unidades de gestão cosmopolíticas do mundo.
A redescrição da organização social dos
grupos alto-rionegrinos em termos da importância das relações de afinidade (JOURNET,
1988) vem também aliada ao ternarismo embutido na classificação dos “filhos de mãe” –
denominação primeiramente utilizada por C.
Hugh-Jones para primos paralelos matrilaterais
em sua categorização do funcionamento da distância social desana. Os “filhos de mãe” passam
a ser pensados como fator de desestabilização da
grade terminológica dual dravidiana (ROCHA,
2007), dado que esses são consanguíneos do
ponto de vista categorial, mas pertencentes a clãs
diferentes de ego e, portanto, “potencialmente”
afins. Nessa esteira, Cabalzar (2008) imprime
simetria às relações de afinidade e consanguinidade. Sua proposta de “nexo regional” inclui
relações de contiguidade espacial entre grupos
patrilineares tuyuka, denunciando o não enquadramento dos dados tuyuka nos modelos
amazônicos: “os consanguíneos distantes não
são afinizados, assim como os afins próximos
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não são consanguinizados terminologicamente”
(ibidem, p. 245). Os “filhos de mãe” encarnariam a possibilidade de reclassificação do
campo social, quando as relações agnáticas estão
entremeadas pela coafinidade (ibidem, p. 253).
Fato é que, nos trabalhos de Cabalzar, os coafins
seriam um limite inferior da consanguinidade,
e não da afinidade.
A questão da descendência e da relação
“política” com “filhos de mãe” parece recentemente ceder espaço ao problema da afinidade
potencial e da abertura ao Outro, seja pela
detecção de um componente afim nas relações de germanidade tukano (ANDRELLO,
2016), seja pela reclassificação baniwa em
coafins (e posteriormente como afins), quando
tais “consanguíneos” se tornam corresidentes
(VIANNA, 2017). Para tal, a não contiguidade
espacial entre sibs de uma mesma fratria seria
um aspecto essencial das relações relativamente
hierárquicas de parentesco baniwa (ibidem).
Vianna terminou por aproximar a paisagem
rionegrina das elaborações amazônicas, demonstrando que tanto o parentesco quanto o
mito do jurupari baniwa estão numa dinâmica
de figura-fundo, segundo um “dualismo em
perpétuo desequilíbrio” (LÉVI-STRAUSS,
1991), remetendo antes à afinidade potencial
que à ancestralidade.
Afinidade potencial e abertura ao Outro são
os termos da “descentralização” recentemente
operada sobre o sistema alto-rionegrino. Não
obstante, a etnografia hupda aparece mais constantemente como uma anomalia, espécie de
“exterior do interior”. Seus etnógrafos destacam
a mobilidade intensa, a inexistência da regra
de exogamia linguística, a não pertinência da
hierarquia clanica, o cognatismo pungente, a
redução e a frequente fissão dos agrupamentos
hupda quando comparados a outros povos da
região (LOLLI, 2010; MARQUES, 2009, 2015;
POZZOBON, 2011). Suspeito que a diferença
que esses coletivos encarnam, se articulada com
as etnografias tukano e baniwa recentemente

produzidas, vá potencializar a descentralização
da noção mesma de sistema regional no ARN.
***
Formulações refratárias à generalização
do modelo amazônico se baseiam, de um
lado, na identificação de “limites” locais
para a teoria geral da afinidade potencial,
e, de outro, na elaboração de um modelo
alternativo que aponta a filiação (ou consanguinidade assimétrica) como um idioma de
base alternativo para se pensar as sociedades
indígenas (FAUSTO, 2008). No primeiro
caso, Andrello, Guerreiro e Hugh-Jones
(2015) propõem a existência de temporalidades específicas (descendência nas chefaturas
alto-xinguanas e idade relativa num conjunto
de germanos no alto rio Negro) para advogar
pela manutenção do conceito de ancestralidade e hierarquia nas duas regiões, fato que
não obstrui uma chave espacial articuladora
de noções de tempo e genealogia (ibidem, p.
701) – mas que, por isso, na sua argumentação, ergueria limites à teoria da afinidade potencial. No segundo caso, teríamos a filiação
adotiva como relação modelar da maestria/
domínio (FAUSTO, 2008, p. 333), identificada como vetor que atravessaria diferentes
domínios nas sociocosmologias indígenas.
Fausto argumenta pela importância da relação
assimétrica entre dono-mestre (que implica,
ao mesmo tempo, controle e cuidado) e xerimbabo, que seria “tão central à compreensão
das sociocosmologias indígenas quanto a de
afinidade” (ibidem, p. 330): “a relação de
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maestria opera, à maneira da afinidade simétrica, como um ‘operador cosmológico’”
(FAUSTO, 2008, p. 348).
É, pois, interessante saber se o esquema
da predação generalizada (meta-afinidade), é
comparável à predação familiarizante (metafiliação), de modo que possam ser pensadas
como “duas configurações relacionais […]
difundidas entre as sociedades amazônicas”
ou como “princípios de orientações gerais
que se articulam com relações de parentesco
de forma variada e complexa”, como afirma
Costa (2016, p. 111-112). Nesse ponto, tenho
algumas questões. Entendo que é preciso, antes
de tudo, caracterizar a diferença entre os “dois
princípios” ou “configurações relacionais”, e
desconfio que tal diferença não resida na sua
difusão ou capacidade de articulação social –
embocadura que parece pressupor uma série
de diferenças internamente constitutivas de
cada “tipo” de sociedade15. Em vez disso, a
diferença entre eles me parece melhor residir
na interpretação do que seja uma interpretação.
A categoria de base do modelo de predação
generalizada, a afinidade potencial, não é tomada como uma configuração relacional específica.
Pelo que entendo, ela é a expressão conceitual
de uma matriz relacional que gera atualizações,
dentre as quais estão tanto as relações de filiação (assimétrica) quanto aquelas de afinidade
(simétrica), ou vice-versa. Essa matriz não se
confunde com as relações de predação, embora
guarde com elas conexões simbólicas importantes. É preciso antes entender a predação
como relacionalidade (Relação com maiúscula)
ou preensão de perspectivas. Não é por acaso

Tomo aqui uma rota inspirada na tese de Coelho de Souza, quando esta diz: “[A]s diferentes formas sociais
observadas na Amazônia indígena não correspondem a tipos distintos de sociedade que se poderia remeter a
outros tantos modelos nativos, mas a atualizações historicamente particulares, não exatamente de um mesmo
modelo, mas de uma ‘mesma’ relação – a de afinidade como esquema de uma diferença cuja atualização responde,
por um lado, pela produção de coletivos capazes de portar identidades singulares e, de outro lado, pela reposição
continuada das diferenças (‘internas’ e ‘externas’) que constituem a condição de todo o processo” (COELHO
DE SOUZA, 2002, p. 212).
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que o idioma do “modelo” é abandonado por
Viveiros de Castro no mesmo movimento de
abandono de uma noção do englobamento
hierárquico do contrário: a operação de englobamento do contrário é o próprio modo
de enunciação de um modelo. O esquema de
predação generalizante não é um modelo, nesses termos, pois, emprestando a expressão de
Bateson (2000, p. 151, tradução nossa), pode-se
dizer que “trata-se apenas de relacionalidade,
não de qualquer relação identificável”16 (grifo
do autor). Antes de ser uma tipologia, ela é da
ordem da invenção (de acordo com R. Wagner)
ou da alegoria (como a pintura balinesa a partir
da qual Bateson escreve).
Ao seu passo, o modelo da predação familiarizante se baseia, pelo meu entendimento, na
possibilidade de generalização de tipos de relações
– afinidade simétrica (cunhadio), filiação assimétrica/adotiva, filiação simétrica (germanidade) e
afinidade assimétrica (relação sogro-genro). Para
Fausto (2008, p. 349), na Amazônia, só os dois
primeiros tipos teriam essa capacidade, enquanto
os últimos “não possuem, senão em contextos
específicos, o nível da generalidade do cunhadio
e da filiação adotiva”.
Daí minha questão: é impossível comparar as duas interpretações (a metafiliação e a
meta-afinidade) e dizer que se distribuem de
maneira diversa como duas configurações relacionais17. Pois, se a meta-afinidade não se pretende exatamente um modelo, a questão colocada
não é nunca sua generalização ou aplicação por
comparação, mas as transformações por ela possibilitadas – questão, inclusive, que me parece
prefigurada ao final do artigo programático de

16
17
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Fausto, quando diz: “a adoção é, por assim dizer,
uma filiação incompleta. Ela não produz uma
identidade plena, senão uma relação ambivalente,
em que o substrato da inimizade é obviado, mas
não inteiramente neutralizado”. Com efeito,
talvez seja o que se entende por “substrato” e
“obviação da inimizade” a rota para a evidenciar
a incomensurabilidade das duas interpretações
(meta-afinidade e metafiliação). Tomando-as por
incomparáveis, evita-se pensá-las como partes de
um todo ou, ainda, que a substituição de uma
pela outra lograria melhor perspectiva sobre o
todo. Afinal, que todo indígena seria esse?
Parentesco como processo (ou a
vida secreta das substâncias)

A teoria do parentesco amazônico
como teoria da relacionalidade generalizada
(VIVEIROS DE CASTRO, 2002b) vem aliada
à autocrítica do autor sobre a inadequação
da linguagem da hierarquia como modo de
relação entre afinidade e consanguinidade.
Em diálogo com o idioma de Roy Wagner,
foi a analítica entre dado e construído e de
reversão figura-fundo que tomou seu lugar, “a
afinidade como dado genérico, fundo virtual
contra o qual é preciso fazer aparecer uma
figura particular de sociedade consanguínea. O
parentesco é construído, sem dúvida, ele não
é dado. Pois o que é dado é a afinidade potencial” (ibidem, p. 423). A afinidade potencial é
“diferença universalmente dada” que deve ser
atualizada, isto é, diferenciada intencionalmente: a consanguinidade deve ser absorvida de
modo a remetê-la a suas condições exteriores de

No original: “it is only about relationship and not about any identificable relation”.
Uma terceira “posição” é, ainda, adotada por Santos-Granero (2007) e Killick (2005), propondo a insuficiência
da dualidade afinidade/consanguinidade, especialmente em relação a formas de amizade, sumarizada no que
segue: “Os Ashéninka rejeitam a consanguinidade como um modo de pensar englobante, então sua busca em
conhecer outros para interagir também sugere um limite à importância que eles atribuem à afinidade” (ibidem,
p. 58, tradução nossa). Ver Soares-Pinto (2014), Vianna (2017) e Marcos de Almeida Matos (2018) para formas
de amizade e camaradagem caracterizadas como de “afinidade potencial”.

possibilidade (ibidem). Não obstante, “tem-se
uma pressão constante de retorno ao virtual
a cada movimento de atualização” (ibidem,
p. 453), dado que “o corpo deve ser produzido a partir da alma, mas também contra ela
[…] tornar-se um corpo humano por meio
do envolvimento corporal diferencial de e/ou
com outros corpos, tanto humanos quanto
não humanos”18 (VIVEIROS DE CASTRO,
2009, p. 246). A construção do parentesco
permanece sempre “inacabada”, tal qual suas
“unidades sociais”: o potencial de metamorfose
e “incompletude” está como que embutido no
processo de fabricação do parentesco.
A relação entre parentesco e predação
como figura internalizada de alteridade foi
explorada paradigmaticamente no trabalho de Taylor (2001): laços consanguíneos
constituem não relação. Entre os achuar, o
casamento é tomado como processo de amansamento prefigurado na infância na relação
entre germanos de sexo oposto, segundo uma
conexão entre amansamento e sedução, caça
masculina e cultivo feminino, que inscreve a
conjugalidade/afinidade no idioma da predação e vice-versa. Entre os yaminawa, os afins
aparecem como excelentes parceiros animais
ou como humanos de hábitos detestáveis, levando ao valor afim como aquele que deve se
efetivar entre corpos suficientemente distantes, transformando a afinidade numa relação
entre espécies – cf. Calavia Sáez (2006, p.
110) e Bonilla (2007, p. 318-324) para os
paumari. Em outro âmbito, a metamorfose
(o perigo de “virar bicho”) como codificadora
do incesto entre os jê foi amplamente descrita
(COELHO DE SOUZA, 2002; 2004).
A dialética entre identificação e diferenciação formatou uma série de etnografias
que apontaram para o caráter construído dos
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corpos ameríndios e sua instabilidade crônica,
por estarem remetidos à alteridade pré-cosmológica (VILAÇA, 1998; 2002; 2005). Abriu-se,
nesses últimos 20 anos, o caminho definitivo para a determinação do parentesco como
construção da humanidade (no consumo da
diferença potencialmente dada), realizada por
meio da comensalidade, da atividade sexual,
do aconselhamento, dos resguardos – enfim,
o parentesco como processo de becoming
(RIVAL, 1998). No enfoque da consanguinidade enquanto construção corporal, por
meio do estudo das substâncias e da memória
produzida por meio de atos de cuidado, a obra
de Gow (1991; 1997) é pioneira. Dentre suas
consequências, está o entendimento de que,
entre os ameríndios, o campo do parentesco
e o da humanidade são coextensivos – as relações societais e individuais são as mesmas
(VIVEIROS DE CASTRO, 2002b, p. 439;
COELHO DE SOUZA, 2001; 2002; 2004).
Em grande número de povos indígenas, os
resguardos pós-nascimento, doenças, enlutamento etc. revelam “o corpo como uma
realidade de mesmo tipo que as relações de
parentesco” (LIMA, 2002).
Como um dos modos dessa inscrição, as
relações de compadrio foram salientadas como
conectadas a procedimentos de humanização
(corte do cordão umbilical, por exemplo),
cujas descrições são curiosamente mais adensadas na Amazônia ocidental – Gow (1991), para
os piro; Surrallés (2003), para os candoshi;
Soares-Pinto (2009), para os wajuru; Walker
(2013), para os urarina; V. C. Silva (2017)
para os chiquitano; e M. A. Matos (2018),
para os manxineru.
Em termos jê, ao recuperar a discussão do
HCBP (anteriormente mencionada), Coelho
de Souza (2002, p. 574) desfaz os clássicos

No original: “the body must be produced out of the soul but also against it, […] becoming a human body through
the differential bodily engagement of and/or with other bodies, human as well as non-human”.
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dualismos projetados na noção de pessoa, chamando atenção para o fato de que o nome é
parte da pessoa: “nome […] é ‘corpo’, [ou,] mais
especificamente, ‘pele’. […] [O que] corresponde à objetificação das relações que constituem
a pessoa como parente”. Deriva daí uma série
de pequenas torções realizada pela autora sobre
o multidualismo jê (antes citado), a principal
delas seria a assunção de que, entre estes, a “consubstancialidade também é algo que se constrói”
(COELHO DE SOUZA, 2004, p. 44). Essa
construção, tomada como um “efeito real de
uma ‘manipulação’” (ibidem, p. 26), pode ser
mapeada por meio de um regime terminológico eminentemente performativo, isto é, no
qual classificação corresponderá a reclassificação permanente de parentes (COELHO DE
SOUZA, 2002; 2004). Em outro conjunto
linguístico, a etnografia de Teixeira-Pinto (1997,
p. 239-257) entre os uxorilocais arara (carib)
demonstra que a lógica de alimentação (cerveja
e leite) identifica M e Z, produzindo a combinação de diferentes sistemas terminológicos
(horizontal para corresidentes e oblíquo para
parentes distantes).
Entre os pano, define-se o termo desse
processo de constituição de pessoas como
“corpo repleto de saberes” ou “corpo que conhece” (KENSINGER, 1995), composto por
relações de memória e afetividade – Lagrou
(2007), McCallum (1996a; 1996b; 2015) e
Surrallés (2003) entre os candoshi de língua
chapra. A importância das relações de afinidade potencial e a inoculação de diferenças em
sua articulação com a constituição corporal foi
apontada por Calavia Sáez, Carid e Gil (2003)
e B. A. Matos (2014). Entre os tupinambá,
a repetição continuada dos atos de cuidado e
alimentação para o reconhecimento dos laços
de parentesco legítimos (VIEGAS, 2007) codificam o parentesco entendido como história/
memória (GOW, 1991), como na “composição
e organização das famílias e dos círculos de
aliança e cooperação” potiguara (VIEIRA,
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2015, p. 287). Já o conceito de “memória do
parentesco” toma lembrança e esquecimento
como dois vetores de assemelhamento e diferenciação cuja relação estrutura o processo
do parentesco karajá (NUNES, 2014; 2016).
Entre os tupi-guarani, a relação de casamento foi pensada como de criação, estabelecendo “continuidade ontológica entre
maestria e casamento” (FAUSTO, 2001, p.
432; GARCIA, 2015, p. 95-97), o que atesta
a determinação do parentesco por relações
ecológicas ou vice-versa (CORMIER, 2003;
GARCIA, 2015). O aparentamento como resultado de um processo de “andar junto” e de
ações deliberadas de cuidado entre parentes é
a base para a formulação de Pissolato (2007)
e Ramo y Affonso (2014) para a circulação
de palavras, substâncias corporais, comida,
afetos etc., segundo uma “perspectiva da
dádiva”. Uma importante incorporação deleuziana-spinozista explora a corporalidade
guarani como “potência” (MACEDO, 2013).
Nas distinções de parentesco produzidas a
partir de objetos, os enfeites mamaindê (nambiquara) são entendidos como componentes
da pessoa (MILLER, 2007); produtos da roça
e da caça conformam múltiplas formas espaço-temporais de socialidade entre os Arara tupi-ramarama (SANTOS, 2016); nomes e objetos
míticos vinculados a clãs tukano são a base
da noção de pessoa (HUGH-JONES, 2002;
2006; 2009) e conhecimento (OLIVEIRA,
M., 2016) ou concebidos como operadores
de perspectivas (ANDRELLO, 2006, p. 419).
O tema ameríndio de parentesco vegetal
merece também destaque: Descola (1986),
Taylor (2001), Rival (2001), Belaunde
(2001), Ewart (2005), Lagrou (2007), Cabral
de Oliveira (2012), Maizza (2014), Bonilla
(2005), Morim de Lima (2017) e Shiratori
(2018). As etnografias enfatizam algo como
processo de codomesticação ou aparentamento
mútuo, “em que, nas interações humano-cultivares, ambos são constituídos e transformados,

afetam e são afetados” (MORIM DE LIMA,
2017, p. 456). Não se trata de simples extensão
semântica do campo do parentesco para o
campo dos cultivares, mas antes a um evidente
paralelismo entre cultivo e crescimento dos
vegetais, produção de corpos de parentes e
suas formas coletivas/aldeãs (ibidem, p. 459).
Há ainda uma leitura da articulação entre consanguinidade e afinidade à dualidade vegetalidade/animalidade entre os kalapalo do Brasil
Central (GUERREIRO JUNIOR, 2015).
Originalmente ameríndio, o tabaco aparece
como constituidor da humanidade para diversos
grupos no continente (ARAÚJO E., 2016),
com certo destaque para a “gente do centro”,
“clãs patrilineares que vivem na região dos rios
Caquetá e Putumayo, na Colômbia, e falam as
línguas uitoto, muinane, eoke, ocaina, bora,
miraña e nonuya” (LONDOÑO SULKIN,
2006, p. 350). Entre os muinane, o tabaco diz
“‘este é meu próprio corpo’, ao reconhecer a si
mesmo no corpo de outros” (LONDOÑO
SULKIN, 2005, p. 12 apud ARAÚJO, 2016,
p. 51). Ademais, o caráter genuinamente patrilinear do conhecimento associado a rodas de
consumo de mambe – mistura de folhas de coca
torradas e moídas e cinzas de folhas de cecropia
– chama atenção na descrição muinane acerca
da construção de admirabilidade e dignidade
(LONDOÑO SULKIN, 2006).
É preciso ainda destacar o valor operativo
do sangue (GOW, 1991) na constituição
da pessoa ameríndia como um dos idiomas
mais adensados pelas etnografias recentes: do
incesto tikuna como “mistura de sangues”
(ROSA, 2015) até a “barriga do pai” como
vinculo agnático/territorial dos nomes aikewara – povo tupi-guarani cuja organização
“clânica” passa a ser entendida na base de um
movimento anti-genealógico (CALHEIROS,
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2014, p. 21-22) –, passando pela formulação karitiana do sangue como “amarra dos
vivos entre si” e de sua ausência em corpos
cujo comportamento social é desaprovado
(VANDER VELDEN, 2004, p. 156). Muitas
dessas etnografias se beneficiam do estudo de
Belaunde (2006, p. 210) sobre a hematologia
amazônica, na qual o sangue é sobretudo
relação ou “operador de perspectivas”, que
tanto une quanto divide os seres humanos
em homens e mulheres e salienta o valor do
sangramento na troca de pele/corpo. A participação e diferença recíproca que o sangue
masculino e a bebida fermentada feminina
(como caça e sangue menstrual) tem na aliança e no pertencimento grupal djeoromitxi – e,
inversamente, em elaborações sobre incesto e
metamorfose –, insiste na saliência analítica
das relações de sexo oposto, em especial da
conjugalidade (SOARES-PINTO, 2017).
Na investigação dos processos de atualização e contraefetuação do virtual, podemos
localizar o trabalho de Vanzolini (2015) entre
os aweti no Alto Xingu. Sem seu avesso (a
feitiçaria), seria impossível produzir as diferenciações de que se serve o parentesco.
É na perversão do jogo de distanciamentos
e aproximações – e da circulação de bens e
pessoas – que caracteriza o parentesco que
as flechas de feitiçaria invadem e acessam
abusivamente o corpo de outrem. Ainda no
registro da abertura do parentesco ao campo
da ação xamânica, localiza-se o parto dos
bebês hup (RAMOS, 2014), as gestações
propiciadas pela busca de almas realizada
pelos pajés djeoromitxi, bem como as tensões
e negociações entre os bandos de espíritos
auxiliares dos especialistas quando estes entram em uma relação de afinidade efetiva do
tipo sogro/genro (SOARES-PINTO, 2014)19.

Não estou incluindo aqui, evidentemente, os casamentos e as famílias interespecíficas que marcam o campo do
xamanismo no continente.
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I. Araújo, por seu turno, ao estudar os “especiais/ cabeças doidas” karitiana, afirma
que é a gramática do cuidado, inerente ao
parentesco, o que os mantêm na convivência
da aldeia, pois os pais “preferem demonstrar
que sabem criar – mesmo que o filho se pareça
um não parente – do que perdê-los para os
outros mundos” (2014, p. 143).
Por que, ainda, o parentesco?

Do corpo ameríndio, pode-se afirmar
ser uma equivocação controlada (VIVEIROS
DE CASTRO, 2004) das práticas de conhecimento e constituição da pessoa, que
formaram a base da investigação sobre a
noção de relação nas TBAS, bem como de
seu desiderato: a dissolução – digamos, suficientemente convincente – de fronteiras
tipológicas entre essas sociedades. Esta é uma
das conclusões deste artigo: os estudos de
parentesco evidenciaram que os subconjuntos societários ameríndios deviam antes ser
entendidos como unidades topológicas em
transformação recíproca (VIVEIROS DE
CASTRO, 1986) do que encarnações de
tipos sociais (cosmológicos etc.). Inspirada
em Gow (2001), uma proposição de T. S.
Lima (2005, p. 372) parece alinhavar a questão: “a diversidade do conjunto é a unidade
diversa de cada uma”, de modo que nos resta
“fazer que a unidade de cada uma só possa ser
remirada pelas outras e o conjunto, remirado
por cada uma”.
Minha hipótese é que o “parentesco” se
consolidou como chave ou código privilegiado desse imenso grupo de transformação
chamado TBAS sem permitir fazer de si um
núcleo duro resistente às transformações históricas, tampouco depor a favor de sua nulificação (CALAVIA SÁEZ, 2006, p. 114).
As transformações do parentesco são tanto
uma aproximação antropológica da noção de
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humanidade/socialidade ameríndia quanto
registro da história de relações desses povos
em seus próprios termos. Daí sua perpétua
dissolução.
Coelho de Souza ([201-2018]) afirma
que parentesco é, em si, a obviação (mútua
pressuposição e negação) entre a “endogamia verdadeira” – o incesto (não relação com
humanos) – e a “exogamia verdadeira” – o
casamento interespecífico (pura relação com
não humanos). Tomando essa formulação, a
indicação final é que houve enriquecimento
e complexificação etnográfica nos últimos 20
anos, mas as possíveis rupturas que o processo
de “contraefetuaçãodo virtual” pode engendrar
na teoria antropológica do parentesco ainda
restam ser exploradas.
A corporalidade é, por certo, chave consolidada e promissora, mas já não pode ser
lida como “substantiva” (e sim pronominal),
ainda que tomada ou traduzida (por indígenas e não indígenas) como substancial.
Se concordamos que o corpo, como sede
de perspectivas, implica que a alma seja
também um corpo quando disposta à visão
de Outrem (LIMA, T. S., 1996), vindicaremos a incorporação da pronominalidade
nas investigações sobre o dado dos mundos
ameríndios. Desconfio ainda que o enfoque
na afinidade de sexo oposto – em oposição
às clássicas teorias do parentesco – e seus
jogos de perspectivas (LIMA, T. S., 2005)
forneça a rota de exploração adequada. O
ponto não nos permitiria negar que a metamorfose seja um estado em que se processa
uma redefinição de afeções e capacidades
corporais, mas tampouco obstruiria a possibilidade de pensar a fabricação corporal
em termos metamórficos. Quiçá seja essa
a continuidade da devolução diferida que
os estudos de parentesco impõem à noção
(antropológica) de humanidade. Que não
cessemos de estranhar.
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Resumo
Uma incontornável diferença: parentesco nas Terras Baixas da América do Sul (1996-2016)
Os estudos de parentesco nas Terras Baixas da América do Sul (TBAS) foram marcados pelo investimento nas
categorias de diferença e afinidade, em contraposição às teorias que vindicam a identidade e a descendência como
princípios de organização social. Nos últimos 20 anos, essa marcação elaborou problemas à noção de humanidade e
seus correspondentes (indivíduo/grupo), instituindo o idioma da corporalidade e pessoa como aspectos fundamentais
da sua investigação. Os estudos de parentesco nas TBAS foram responsáveis por uma série de transformações na teoria
antropológica em geral, as quais este artigo visa mapear.
Palavras-chave: Parentesco; Terras Baixas da América do Sul; Etnologia; Afinidade; Corporalidade.

Abstract
An irrefutable difference: kinship in Lowland South America (1996-2016)
Kinship studies in Lowland South America (LSA) were marked by the investment on the categories of difference and
affinity, in contrast to the theories that vindicate the identity and descent as principles of social organization. In the
past two decades, this position posed problems to the concept of humanity and its correspondents (individual/group),
installing the language of corporality and person as fundamental patterns of investigation. Kinship studies in Lowland
South America (LSA) were responsible for a series of transformations in the anthropological theory, in general, which
are mapped in this article.
Keywords: Kinship; Lowland South America; Ethnology; Affinity; Corporality.

Résumé
Une différence irréfutable: la parenté dans les basses terres d’Amérique du Sud (1996-2016)
Les études de parenté des Basses Terres d’Amérique du Sud (BTAS) ont été marquées par un investissement
dans les catégories de la différence et l’affinité, par opposition aux théories qui revendiquent l’identité et la
descendance comme principes d’organisation sociale. Aucours des vingt dernières années, cette démarche a posé des
problèmes à la notion d’humanité et à ses correspondants (individu / groupe), en établissant le langage de la corporalité
et de la personne entant qu’aspects fondamentaux pour son investigation. Les études de parenté dans les BTAS ont
été responsables d’une série de transformations dans la théorie anthropologique en général, transformations que cet
article vise à cartographier.
Mots-clés: Parenté; Terres Basses d’Amérique du Sud; Ethnologie; Affinité; Corporalité.
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