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“Índio come o tempo todo”
P., Aldeia Vila Nova

Resumo: Os movimentos de curso a jusante são tão desejados e plenos quanto os

a montante,  assim demonstram os Mura, povo de língua mura, hoje falantes do

português, do rio Igapó-Açu. Entretanto, não tratamos aqui apenas de desejos, mas

também de posicionamentos ontológicos, esses espaços são origens de morfologias

corporais  distintas,  ensejam  como  o  fazem  certas  substâncias,  determinadas

afecções e capacidades, os modos de viver e experienciar (comer, andar, reunir)

são aqui transubstanciáveis ou, poderíamos dizer translocalizáveis, pois o lugar faz

1 Esse  paper  se  insere  como  desdobramento  dentro  da  pesquisa  de  mestrado  que  venho
desenvolvendo desde o ano passado sob o projeto: “Corporalidade e Parentesco entre os Mura”
(2014) como membro pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios (Cesta-USP).
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toda  diferença.  Nesse  contexto,  a  aldeia  mura,  como  terceiro  termo,  está

simultaneamente  nos dois  lugares  ao mesmo tempo,  um quadro  que ressoa a teoria

yanomami sobre o “virar branco” descrita por José Kelly Luciani e que aqui será trazida

como referência comparativa para falar do  rio como espinha dorsal de um sistema de

transformação ou de mistura com o Outro, seja ele um índio bravo ou um branco.

Palavras-chave: Mura, Amazônia, transformação, ontologia, corporalidade.

Esse artigo começa em uma viagem, assim como poderíamos dizer, essa viagem

começou em um artigo. Pois, tratamos disso, não do destino por mais que esse defina o

percurso, antes do próprio caminho. Entre a cidade e o lago Grande circunscrevem-se

não  apenas  fronteiras  com  extensões  geográficas  claras,  mas  os  limites  de  uma

transformação.  A indeterminação  do  ser,  sob  a  rubrica  do  corpo,  revela-se  em  um

processo  que  poderia  ser  traduzido  através  da  etnografia  desses  percursos.  Foi  nos

deslocamentos  que,  subindo  e  descendo  o  rio  junto  com os  Mura  do  rio  Igapó-Açu,

apreendi a chave existencial dessa transformação que se insere no tema da instabilidade

dos corpos na Amazônia (Taylor, 1996 [2000]; Viveiros de Castro, 2002a; Vilaça, 2005). É

então,  na  incerteza  de  uma  posição  fixa  na  paisagem cosmológica,  moldura  dessas

viagens, que apresentamos uma contribuição para pensar uma versão para a teoria da

(contra) mestiçagem.

Finalmente  havia  conseguido  passagem  para  conhecer  o  lago  Grande  (limite

oriental do território indígena), referência constante nos diálogos que mantinha durante a

rotina da aldeia, ele assomava-se à minha imaginação como um sítio de grande beleza

como referia as palavras que usualmente o descreviam. Na companhia de duas famílias,

embarcamos no Vila Nova II, um barco de pequenas dimensões, 12 m. entre a proa e a

popa,  no  qual  eu  e  meus  anfitriões  desejávamos  alcançar  as  áreas  de  extração  de

castanha (Bertholletia excelsa) dentro do território, as quais antigamente eram sítios de

ocupação. O trajeto que havia se iniciado antes do término da manhã, demoraria toda a

tarde para se concluir. Passamos quase uma semana no lago Grande, dias que eram

marcados pelas saídas dos homens para extração de matéria-prima, reservas que seriam

vendidas posteriormente na cidade mais próxima, e pelos grandes banquetes coletivos.

As paneladas de peixe cozido, recém-pescados no rio, figuraram como as imagens mais

marcantes dessa passagem, um rito que expressava não apenas quem eles eram, mas,

sobretudo  quem eles  poderiam ser.  Veremos  então,  como  a  experiência  da  cozinha,

impulsionada nos movimentos que os levam para os extremos do território e para além

dele,  operam  como  vetores  dessa  transformação,  marcadores  de  diferenciação  e



aproximação entre eles e os outros.

Sistema político convencional mura

Se nossa descrição parte de uma viagem, relato que nos deu a ver os interstícios

desse processo, recordamos igualmente que ela se assenta na experiência de trabalho de

campo  na  T.I.  Cunha-Sapucaia,  localizada  no  município  de  Borba  (AM),  habitada

exclusivamente pelos Mura, grupo indígena de língua mura, hoje falante do português. O

maior território destinado a essa etnia conta hoje com 460.000 hectares de área contínua,

grande  reserva  de  floresta  primária  e  segurança  territorial  garantida  pelo  cinturão  de

reservas ambientais criadas em seu entorno. A população de 826 habitantes (Funasa,

2015) distribui-se pelas 14 aldeias do território, pequenas comunidades que despontam

no alto de barrancos de terra, instaladas às margens dos 110 quilômetros do rio Preto do

Igapó-Açu, principal via de comunicação entre elas. Território hoje já homologado, ainda

tem garantido para sua população uma estrutura mínima de atendimento médico, mantida

entre outros recursos, pelo programa Mais Médicos do governo federal. 

Apesar das condições de subsistência protegidas pelas extensas áreas de pesca e

caça,  o  contingente  indígena  do  rio  Igapó-Açu  mantém  contato  intermitente  com  as

cidades vizinhas, principalmente Borba, na qual aportam mensalmente para a retirada de

salários  e  benefícios  entre  ele,  aposentadorias  e  o  Bolsa  Família,  ademais  do

aproveitamento  de  oportunidades  comerciais.  Caso  limitássemos  nosso  olhar  apenas

sobre  o  aspecto  financeiro  e  econômico  desses  deslocamentos,  teríamos  a  vista  um

modelo de migração pendular.  Objeto de análise típico da Geografia  Humana,  ele  se

detém sobre os movimentos de êxodo não definitivos que relacionam o campo e a cidade

a partir do trânsito de grupos humanos entre eles. Aderindo a essa fórmula, abriríamos

mão de explorar aquilo que Viveiros de Castro sublinhou como “a imaginação conceitual

indígena nos termos da nossa própria imaginação” (2002: VER PAG) aplicada a novas

circunstâncias. Temos em vista então, não a relação entre espaços, mas a relação dos

Mura com o que eles entendem desses espaços.

Estamos aqui, através de uma contribuição etnográfica, em condição de repensar

os  moldes  em que  a  mistura  ou  a  mestiçagem tem  sido  colocada.  A favor  de  uma

etnologia amazônica contemporânea, especialmente aquela de inspiração estruturalista,

que,  abandonando  questões  de  viés  identitário  para  pensar  a  sociedade  e  cultura,

percebeu  no  estudo  de  populações  indígenas  o  rendimento  no  plano  de  análise  da

alteridade.  Pensada dentro da relação, a alteridade vem nas últimas décadas refutando o



refugo  da  perda  que  conceitos  como aculturamento  e  sincretismo  carregam consigo,

imaginando novas perspectivas que a experiência desses povos cria. 

Tratando-se da mistura, os Piro da Amazônia peruana a elaboram em um código

que abarca a história e o sangue (Gow, 1991). Na Amazônia venezuelana, os Yanomami

demonstram como o interesse pelo mundo dos  napë (brancos) não significa uma fusão

entre mundos distintos, ao invés disso, eles trabalham em termos de complementaridade

(2005,  2015).   Facetas do que Lévi-Strauss havia anunciado nas  Mitológicas como a

abertura ao Outro, postura oposta ao tradicionalismo e ao acabamento do conhecimento,

que governa o pensamento ameríndio. Ambos os exemplos que elencamos acima, aos

quais retornaremos no decorrer dessas páginas, sublinham a importância de pensar a

relação entre os termos que não prevê como destino a obliteração de um dos polos. 

As viagens que cortam o seio do rio Igapó-Açu, sejam a montante ou a jusante,

estão incluídas no contexto mais amplo das relações multilocais que integram o corpo das

aldeias  do  rio  Igapó-Açu.  Nesse  espaço  relacional,  é  inimaginável  pensá-las  como

mônadas  fechadas,  indiferentes  entre  elas  e  autossuficientes.  Logo,  para  alçarmos

nossas vistas sobre a visão do conjunto é peremptório que ele seja pensado como espaço

político. Em seu livro sobre o sistema intercomunitário yanomami, Bruce Albert focaliza a

dinâmica entre a dimensão do parentesco e o espaço político ritual  (1985).  O quadro

traçado  por  ele  traz,  entre  outras  contribuições,  a  dimensão  conceitual,  simbólica  e

cerimonial do campo das relações políticas intercomunitárias. O leitor é conduzido pelas

páginas de Temps du sang. Temps des cendres por uma perspectiva que está aquém do

nível das relações materiais e pragmáticas, viabilizando o acesso ao quadro cognitivo que

as sustenta. Sigo por essa mesma senda quando afirmo meu interesse pela lógica que

subtende as relações matrimoniais, rituais e sociais que englobam o conjunto das aldeias

do rio Igapó-Açu.

Exploremos  melhor  o  conjunto  das  relações  intercomunitárias  antes  de  seguir

viagem até  os  pontos  extremos desse  território.  As  relações matrimoniais  surgem no

horizonte  da  sociabilidade  mura  como  verdadeiros  entrelaçamentos.  Idealmente

endogâmico,  os  casamentos  privilegiam  uniões  entre  as  comunidades  dentro  do  rio,

contudo, igualmente comuns são os casamentos dentro da aldeia. Tem-se como prática

comum a duplicação de alianças que puxam os irmãos de uma primeira união para o

estabelecimento de casamentos futuros. Algo que se aproxima do modelo de casamento

ideal  xavante  (Maybury-Lewis,  1984),  assim  como  dos  “religamentos  matrimoniais”

estabelecidos entre os caboclos do rio Solimões (Lima, 2004)2.  Como laço, elas estão

2  Essas referências de caso nos fazem pensar tanto como essa tendência se explica pela redução a um
único conjunto de afins, intenção primeira dos casamentos xavante. Como explicitam o casamento como



longe de aproximarem apenas duas famílias, atestam também em suas configurações o

desequilíbrio de forças gravitacionais que imperam entre aldeias, jogando a partir do valor

da uxorilocalidade.   Valor  operante,  porém não definitivo,  visto  que a residência  pós-

marital pode ainda contar com uma solução virilocal caso a influência da família do marido

pressione em favor dessa opção.

O  motor  das  relações  multilocais  também  funciona  em  assuntos  de  atenção

xamânica,  como função a pajelança atua como prática  terapêutica,  junto  dela  há  um

amplo acervo de usos, técnicas e conhecimentos visando à cura de distintos males. A

visitação aos praticantes dessas respectivas especialidades é rotina comum dentro das

aldeias, emergências que às vezes varam a noite em busca de pajés ou benzedores que

vivem em outras comunidades. O prestígio que se encerra na figura destes personagens,

não apenas do pajé dada às contraprestações que lhe são conferidas por meio de regalos

e “pagamentos”, mas do mesmo modo auferidas aos benzedores,  pegadores de ossos,

costuradores de rasgadura reflete-se nos circuitos que são criados em torno do círculo de

suas práticas. Linhas que traçam caminhos entre a enfermidade e a cura. A gravidade de

alguns casos,  por  exemplo,  testemunha a intensidade e a ocorrência com que essas

viagens  são  traçadas.  O  quebranto,  doença  extremamente  perigosa  que  acomete

geralmente crianças causando-lhe vômitos até a morte, exige como tratamento a reza de

sete benzedores. Atendimento que tende a espraiar-se por mais de uma aldeia, resultado

da busca pelo número acordante de especialistas que ministrem a oração sobre o corpo

definhante da criança.  Da mesma maneira,  tive notícia da reunião de sete poderosos

pajés em uma aldeia na tentativa última de salvar da morte um ancião que se mantinha

em seus últimos suspiros3.

A prática da pajelança parece estar no rio Igapó-Açu diretamente relacionada à

instituição  do  parentesco,  como  formalização  conceitual  da  minha  imaginação,  o

parentesco  permanece  no  rés-do-chão  dos  laços  e  acordos  cotidianos  mais  simples,

assim como nos tratos políticos de dimensão mais ampla. A pajelança, logo é um dos

esteios  de  segurança  de  seus  limites,  uma  das  bases  que  assegura  a  sua  não

desintegração. Na etnografia produzida por Peter Gow no baixo Urubamba, ele registra

como inúmeros xamãs justificaram sua dedicação ao exercício xamânico pelo medo de

perder  crianças  doentes  (1991)4.  Como  lá,  a  pajelança  no  rio  Igapó-Açu  é  um

a tessitura das relações políticas entre determinadas famílias mais influentes como destaca Lima para o
médio Solimões.

3  Marta Amoroso em comunicação pessoal.
4  Também no xamanismo Araweté a atenção às crianças parece ser bem pronunciada, como explica

Viveiros de Castro:  “...os maiores pacientes dos xamãs,  seja  para fechamento de corpo,  seja  para
imone [(tapagem)],  são as crianças pequenas e as mulheres: as primeiras porque tem a alma mal-
assentada  e  o  corpo  aberto;  as  segundas  porque  são  o  objeto  principal  da  cobiça  dos  espíritos



conhecimento dedicado à manutenção do corpo dos parentes de uma comunidade, sejam

das crianças que caem assombradas sob a intervenção de alguma entidade do fundo ou

mesmo dos adultos enfeitiçados, geralmente em prejuízo de relações muito próximas5.

Se  esses  motivos  agitam  as  águas  do  rio  continuamente  e  pontualmente,

deslocamentos cujo tempo gasto tem diminuído cada vez mais com a disseminação de

motores rabeta, há ainda as ocasiões que carregam consigo a sociabilidade mura em sua

máxima  expressão.  As  festas  que  marcam  ocasiões  distintas  do  calendário  mura,

carregam em seu âmago o  clímax das relações construídas dentro do  rio.  Sejam as

Festas de Formatura, Festas em comemoração ao Dia do Índio, ou mesmo, as sempre

esperadas Festas de Santo, tradicionais cerimônias católicas de muitos municípios do

interior do estado do Amazonas, todas elas concentram o encontro de todo o rio em uma

mesma localidade no espaço temporal de ao menos três dias. Um momento para criar

novos  laços,  assim  como  para  reaver  antigas  tensões.  Entretanto,  as  mesmas

circunstâncias também são origem de atenção dos não humanos que habitam o entorno.

Contaram-me que certa vez, em ocasião da Festa de São Lázaro na aldeia do Piranha,

como a cobra grande Berg-Berg que vive no fundo sob um dos portos da aldeia, surgiu

repentinamente assustando um casal que se banhava às margens do rio. Em oposição

aos itinerários que caminham para o  centro da mata,  para o lago Grande ou para a

cidade, destinos marcados pelo isolamento e pela dispersão, as cerimônias festivas que

pululam em diferentes  datas  e  esparramadas  pelo  rio  manifestam uma  grande  força

gregária. 

Como já aludido anteriormente, as cidades como Borba, como também Careiro

Castanha,  Autazes  e  mesmo  Manaus,  atraem  a  presença  dos  Mura,  pelos  recursos

financeiros disponíveis,  pela estrutura de atenção clínica mais adequada e por  outros

serviços,  assim  como  pelo  comércio  e  as  ofertas  do  mundo  branco  que  tanto  lhes

interessam. Como, igualmente ela oferece perigos dos quais os Muras estão a salvo no

interior em suas comunidades, tais como assaltos e assassinatos. 

Do outro lado, o centro e o lago Grande são regiões que consagram os perigos da

mata e a fartura dos peixes, surgem como rumos desejados nos períodos de vazante do

rio. Costumeiramente entre agosto e novembro, diversas famílias se movem à montante

no rio para ocupar as praias que surgem, oportunidade para a retirada de ovos de tracajá

(Podocnemis unifilis) e a realização dos famosos assados na beira. Pelo menos a gente

come bem,  havia me dito um dos homens que me acompanhou na viagem, o ensejo

econômico oferecido pela época de queda dos ouriços de castanha, era o pretexto oficial

extratores de alma, e dos Mai” (1986: 540).
5  Para ver mais sobre o espaço cosmopolítico mura ver Amoroso (2015).



da viagem, contudo não a conveniência que mais lhe interessava.

Desejamos  frisar  como  esses  diferentes  trajetos  que  atraem  esses  pequenos

contingentes  carregam  consigo  o  perigo  da  desagregação,  como  um  eixo  de

transformação, esses caminhos os aproximam da diferença.  Como ela se aproxima, é

objeto de interesse desse paper, pois a questão não está na ordem das distâncias, mas

como as relações operam nesses mundos distintos. Sigamos viagem então, através das

águas cor de chá do rio Igapó-Açu, pois foi sobre elas que muitas dessas conclusões

foram tomadas.

Que nem mourão, que nem branco

Havia muitas crianças no barco que nos conduziam rio acima. Entre brincadeiras e

acidentes manejadas pelas  cunhatãs e  curumins, muitas das colheres que utilizávamos

perdiam-se tragadas pelo leito do rio. Chegamos a tal condição que muitas das refeições

foram  realizadas  com  a  mão,  a  minha  exceção  para  quem  eles  faziam  questão  de

reservar  dos  poucos  talheres  que  sobravam.  A gente  ta  comendo  que  nem mourão,

diziam, afirmação que não era inédita aos meus ouvidos, pois já havia soado outras vezes

em situações semelhantes, como por exemplo, quando utilizavam cuias para comer ao

invés de pratos e de novo a afirmação:  que nem mourão.  Sublinho a conjunção “que

nem”,  expressão que poderia  ser  traduzida por  “igual”  sem prejuízo de compreensão,

porque ela demonstra algo em condição de devir, um vir a ser possível no horizonte mura

de transformações.  O aumentativo do adjetivo mura utilizado por  eles,  mourão,  surge

como destino, algo que já estava virtualmente contido no que é ser Mura, ou seja, ser

índio bravo. Que nem mourão completa sintaticamente o sentido da afirmação como um

adjunto adverbial  de modo,  o modo de ser  dos índios que vivem no  centro da mata,

aqueles que estão nas  cabeceiras dos rios. Não se trata aqui de um recurso estilístico

para  expressar  um  juízo,  algo  irônico  sobre  a  situação,  ou  mesmo  uma

relação/identificação com um passado compartilhado por eles ou por alguns dos seus,

trata-se sim do que Deleuze e Guattari chamaram de devir, pois “o devir não produz outra

coisa se não ele próprio” (Deleuze; Guattari, 1997 [1980]: 15).

A viagem comporta o devir, porém aquilo que o opera não é tanto o lugar em si,

como o modo de estar lá, não o que se faz lá, mas como se o faz. Por isso, a cozinha não

surge  como  tema  banal  em  nossa  abordagem,  ao  contrário  de  entendê-la  em  sua

condição básica, vemos-na como “uma área da experiência humana capaz de fornecer

um  conjunto  de  esquemas  conceituais  fundamentais,  de  operadores  lógicos  de



discriminação e organização da realidade natural e social” (Viveiros de Castro, 1992: xiii).

Não apenas a cozinha, como os modos de olhar e os modos de caminhar dispõem outras

maneiras e assim de outros seres possíveis. Alertaram-me mais de uma vez sobre as

diferenças entre andar na cidade e andar na mata, os sentidos que são despertos e as

direções pra onde eles apontam, no limite, as divisas ontológicas que são visadas. Ou,

para nos referirmos a socialidade, são patentes as formas que ela ganha no  centro da

mata e na cidade, onde a dispersão e o atomismo regem como princípios, ao contrário do

plano da comunidade onde a circulação entre as casas configura um corpo mais coeso.

Na cidade os Mura, índios civilizados, têm a disposição o conhecimento branco e

as facilidades promovidas pela vida moderna que são requeridas como modo de melhorar

a vida na aldeia e não para  tirar a cultura do índio. A relação conjuntiva nesse sentido

também é dada a ver,  pois se é um pouco branco, ou melhor, civilizado no nível dos

modos  como  também  das  ambições.  Entretanto,  ultrapassar  essa  divisa  ontológica

também é algo para o qual se guarda consequências nefastas. Primeiro há o perigo da

desagregação do seio da comunidade, afastar-se, viver na cidade e criar  novos laços

significa muitas vezes abrir mãos dos antigos concebidos pela memória, projeta-se novos

laços sem a garantia de que o sangue baste para participar dos antigos. Entretanto, se os

laços construídos fora da comunidade não têm validade para as pessoas dentro dela,

aqueles antigos não parecem ser completamente olvidados, subsistem ainda sob calor de

fogo brando e podem sempre ser atualizados. Como nos afirmaram, o Mura é como um

tucunaré, pois  o índio ele volta, demora, mas volta, é difícil um índio morrer pra lá pra

cidade, ele volta pra aldeia dele. Esse registro da fala de um interlocutor, também podia

ser verificado no quadro das famílias sob jurisdição do Polo Base de Saúde do rio Igapó-

Açu, como a enfermeira me havia notado, era comum famílias e indivíduos se ausentarem

por anos e depois retornarem para retomar a residência no rio.

A  questão  era  concreta,  estabelecer-se  do  outro  lado  da  divisa  correspondia

também  a  assumir  outros  modos  não  desejados.  Entre  eles  a  cozinha  novamente

despontava como um operador lógico e sensível, viver na cidade também significava abrir

mão da comida boa6, pois lá a alimentação era baseada na coisa do gelo, tanto frango

como  o  peixe  vinham  moídos e  por  isso,  sem sangue.  O  que  nossos  interlocutores

falavam não se restringia a uma questão de gosto, falavam antes da própria sobrevida da

pessoa, já que uma semana nesse regime alimentar era o suficiente para deixar qualquer

6  Sobre o tema Gow nos apresenta um panorama semelhante, lá a comida legítima, aquela baseada na pesca, caça e
na cerveja de mandioca é a comida verdadeira. Como tal, ela os distingue daqueles que vivem na cidade e comem
comida fina, assim como dos índios selvagens que comem comida não cozida/crua (1991).  Como veremos, ele
encadeia a mesma linha de transforção que os Mura lançam mão quando o sangue é o tema em questão.



um doente.  O sangue  aparece  aqui  como uma categoria  fundamental,  afinal  do  que

estavam  nos  falando  quando  distinguiam  como  um  elemento  tão  fundamental,  não

apenas para a saúde do corpo, como também para uma noção de pessoa?

A onça todo tempo ela é sagica, duro [sic], não é todos os bichinhos
que andam com ela não, ela carrega um touro. Mesmo assim é a
gente,  gente  que  come  macaco,  que  come  rã,  sucuriju,  essas
coisas, que não tem outras coisas, tem que comer tudo que a gente
vê na mata ai fica forte, fica umas pessoas duro [sic]. Pra adoecer é
muito difícil...
(B. da aldeia Fé em Deus, 2014)

Nesse excerto, a menção da onça não se faz despropositadamente, quando o tema

sob jugo é o sangue, a onça, ou jaguar (como ficou consagrado pela literatura etnológica

amazônica), surge como referência para conjugá-lo: “O sangue (como seu odor), funciona

como  indexador  sensível  de  agência  transformativa”  (Fausto,  2002:18),  sua  potência

reside  na  capacidade  de  ingestão  das  “qualidades  subjetivas”  ( idem,  ibdem)  daquele

tomado como presa. O jaguar, ademais de inimigo prototípico na Amazônia, é também

uma referência  dentro  dessa  cadeia  de  transformação.  Para  os  Mura,  é  um modelo

almejado, um modus operanti típico da floresta e que se contrapõe àquele percebido na

cidade. 

O sangue, assim como a onça estão associados ao comer cru e como tal versam

sobre a mesma possibilidade de apropriação de qualidades anímicas da vítima. Vejamos

como discurso local sangue (qualidade) e cru (condição) se configuram:

“Nós somos viciados nas coisas que tem sangue, a gente pra nós,
hoje  em  dia  que  não  comer  um  negócio  de  um porco  botando
sangue não tá bom não, tem que tá com aquela força. Tem que tá
sangrando, comer o bicho meio cru pra poder dar sustância. A gente
comer um bicho bem assado, bem... não tem sustância porque sai a
sustância.”
(B. da aldeia Fé em Deus, 2014)

Sob  um primeiro  olhar,  poderíamos imaginar  que  a  afirmação  acima trata  das

dimensões nutricionais da cozinha e daríamos o assunto por encerrado, abriríamos mão,

assim de acessar a lógica particular dessa gramática culinária. Para traduzi-la não chega

ser suficiente dedicar-se às sutilezas do relato, mas igualmente levar em consideração o

contexto de enunciação. Nesse sentido, o meio cru acima faz toda a diferença, visto que,

a  onça  como imagem do  canibalismo,  como  também é  o  índio  bravo para  os  Mura



apresenta-se em um contínuo de transformação7. Comer meio cru é estar a meio caminho

desse extremo, ser quase canibal, estar a meio caminho de sê-lo de fato.

Os  Mura  não  estão  nos  informando  sobre  uma  operação  restrita  ao  mundo

particular que habitam, tampouco eu estou formalizando uma relação desconhecida da

literatura  etnológica  americanista.  Nas  Mitológicas esses  operadores  lógicos  são

amplamente discutidos, como afirma Viveiros de Castro a partir de Lévi-Strauss, “o podre

é uma transformação natural” e o cozido uma “transformação cultural”, o estado bruto do

alimento, que poderá se transformar em qualquer direção, é o cru, pura potencialidade.”

(Viveiros de Castro, 1986: 260). Por conseguinte, para as comunidades indígenas do rio

Igapó-Açu o que está em questão é também a “pura potencialidade” do cru, viabilizada

pela condição agentiva do sangue. 

Como o gráfico abaixo traduz, o sangue perfaz o caminho entre o cru e o podre, em

um dos polos temos a pura potencialidade do cru, do outro, a comida da cidade, aquela

moída por estar no gelo e sem sangue, por isso, mais próxima do podre. Assim, entendo

dada a relação feita entre a comida da cidade e a doença, como daquela da comida crua

e a dureza da onça.

Quando retornamos ao contexto de enunciação em que afirmações como essas de

que  os  Mura  comem  cru  são  ditas,  deparamo-nos  com  situações  em  que  esses

operadores são utilizados para atualizar diferenças. Nas vezes em que eu a escutei, elas

referenciavam histórias passadas no centro da mata, noutras o que se destacava era a

presença de alguém de fora que a contragosto contrapunha-se ao ato de comer cru.

Distanciar-se do plano semântico e prático do mundo dos brancos é tão importante em

alguns contextos como se aproximar deles é em outros. De alguma maneira, é o que os

7  Há outros modos de modular essa condição meio crua da comida, como me disseram: “água e sal, boto
lá já é o bastante”,  o sal  como elemento exógeno e  modificador realinha o alimento dentro dessa
cadeia, retirando-o do cru absoluto. Entretanto, o sal também é uma marca da oferta do mundo branco e
por isso, atrai para o outro polo da cadeira de tranformação. Uma experiência que os Karitian, entre
outros exemplos,  suspeitam como a mundaça do corpo para um cada vez mais semelhante ao do
branco (Vander Velden, 2008).



Mura  estão  sempre  fazendo,  transitando  sempre  entre  os  extremos  desse  contínuo,

permanecendo entre eles, sendo em algum sentido ambos.

Quando  lanço  mão  dessa  anedota  etnográfica,  sublinhando  uma  refeição  mal

cozida (quase crua) para a qual um branco se recusa a comer, mesmo sob a ameaça de

jejum, estou sublinhando como essa reprovação demarca outro sistema que ali funciona.

Adiantamos que o  contexto  etnográfico  aqui  não diz  respeito  apenas à desejos,  mas

também  a  posicionamentos  ontológicos,  esses  espaços  são  origens  de  morfologias

corporais  distintas,  ensejam  como  o  fazem  certas  substâncias,  tais  como  o  veneno,

determinadas afecções e capacidades (Viveiros de Castro, 1996; Matarésizio, 2010), os

modos  de viver  e  experienciar  (comer,  andar,  reunir)  são aqui  transubstanciáveis  ou,

poderíamos dizer translocalizáveis, pois o lugar faz toda diferença.

Subir e descer o rio corresponde para os Muras o que é o “espaço (sociopolítico)

convencional ameríndio” para os Yanomami (Luciani, 2005: 207). Luciani dá um passo a

mais no esquema sociopolítico de Bruce Albert, sua síntese do parentesco e a relação

com outro ganham na pesquisa de Luciani uma perspectiva relacional generalizada, pois

o processo de incorporação do desconhecido,  necessário e desejado,  ganha especial

atenção em sua análise. O que ele propõe chamar de “eixo de inovação” é uma qualidade

abstrata do processo panamerídio de abertura ao outro, sem, entretanto, determinar o

destino dessa transformação. Sua especificação ganhará como vertente o “virar branco”,

o que virá a ser conceituado como "eixo de transformação em branco" (idem: 213). “Virar

branco” também está na ordem do dia para os Mura, tanto como o virar índio  bravo,

potência subscrita  no aumentativo  mourão.  Aqui  presumimos,  igualmente,  um eixo de

transformação que está no rio, não como motor dessa transformação, antes como um

moderador das possibilidades dessa transformação.

Não nos parece trivial a presença do rio Igapó-Açu nesse processo, pelo contrário,

a existência de uma cadeia de transformação nos parece sobreposta ao seu curso. Nesse

caso, a moderação realiza-se como um constrangimento de alternativas possíveis através

da  forma,  como  Kohn  explicita,  a  forma  “is  the  result  of  something  other  than  the

imposition of  human cognitive schema or cultural categories onto these systems (Kohn,

2013: 157). O mesmo autor propõe pensar o processo semiótico como algo não restrito

apenas à linguagem humana, e sim, amplamente difundido no mundo não humano. A

floresta pensa e se comunica através de padrões que atravessam o tempo e diferentes

espécies, entender o que os seres vivos fazem com a forma e como esta os influencia

através  de  suas  lógicas  e  propriedades  específicas  é  um dos  seus  objetivos.  Assim

entendemos o rio Igapó-Açu, um padrão que constrange possibilidades, uma medida que



interfere diretamente no eixo de transformação em questão. Não apenas nele, como sua

ingerência também poderá ser notada em outros momentos que atravessaram a vidas

das comunidades ali estabelecidas, tais como nas relações com o Serviço de Proteção ao

Índio (SPI) nas primeiras décadas do Séc. XX, o pega-pega que marcaram os confrontos

durante a Cabanagem (1835-1840), entre outros. Como a “forma” foi utilizada e como ela

influenciou circunstâncias históricas, sociais e políticas tão distintas é uma pesquisa que

ainda está por ser feita.

O  rio,  como  espinha  dorsal  desse  sistema,  jamais  dá  vazão  à  transformação

completa, pois ele existe enquanto via, viajar ou não surge da eleição dos agentes dessa

narrativa. Logo, virar branco ou índio bravo, enquanto relação, não parece jamais chegar

a um termo último. A transitoriedade, inerente ao circuito de navegação do rio Igapó-Açu,

está  mais  próxima  de  alimentar  o  processo  de  variação  contínua  entre  diferentes

sistemas, nos isentando da busca infundada sobre formas puras e constantes, permitimo-

nos a possibilidade de entender a variabilidade como uma força imanente, conduzida e

regulada por regras e lógicas particulares (Deleuze; Guattarri: [1980] 1997)8. Ressaltando

a variação como esquema de inteligibilidade, nossa perspectiva não se vê limitada a uma

“redução”  como  os  mesmos  autores  propõem  (idem:  31).  Como  tal,  a  “redução”

representada nas teorias do contato que entendem a relação como a subordinação de um

polo ao outro, no caso das populações indígenas à sociedade envolvente, conseguiram

apenas produzir os modelos da mestiçagem e do sincretismo e mesmo etnicitário.

Conclusão

Voltamo-nos aqui  novamente a atenção ao modelo híbrido de Luciani,  cunhado

como  anti-mestiçagem (2015).  O  “virar  branco”  yanomami  se  opõe  à  dupla  negação

ideológica imposta pelas doutrinas nacionalistas de mestiçagem latino-americanas, nas

quais o biotipo cultural do criollo, símbolo das nações que se engendraram no continente

americano, marca sua constituição pela negação-afirmação simultânea do polo indígena e

do polo europeu. A afirmação de uma nova condição, ou seja, a projeção de um futuro

depende da afirmação-negação de uma suposta “indianidade”, assim como da afirmação-

negação  da  matriz  metropolitana  (idem:  06).  O  modelo  yanomami,  como  eixo  de

transformação, é exatamente oposto, pois resulta de uma dupla afirmação: índio e branco,

tem-se assim, the alternating experience and figure ground articulation of one Yanomami

8  Para outros exemplos antropológicos em que a noção de variação contínua pode ser produtiva para
pensar o contexto de tranformação ver Lima (2005) e Amaral Mello (2014), ademais, cito o Especial
Afroíndigenas da revista Caderno de Casmpos n.24, 2014 que se revelou uma referência importante
para pensar o contexto em que trabalho.



AND  another  napë conventional context.  (idem: 40).

Alternar de uma socialidade para outra parece ser, no caso yanomami, a postura

para  qual  se  pode  alcançar  a  autoridade  sobre  ambos  os  mundos  (idem:  51-2).  Da

mesma maneira, os Mura fixam-se sobre uma posição intermediária entre o polo mourão

e o polo civilizado, assim como se localizam na posição do intermédio entre o caminho do

lago Grande para a cidade. A aldeia mura, como terceiro termo, está simultaneamente nos

dois lugares ao mesmo tempo. Alterná-los significa usufruir do melhor que esses mundos

podem oferecer, habitá-los na medida certa para obter uma farta pescaria e caça, assim

como os bens e serviços que o horizonte das cidades guarda consigo. Alterná-los também

constitui  um  modo  de  ser  ambos.  Enxergando  esses  dois  extremos  do  eixo  de

transformação, salta a vista como eles inspiram socialidades divergentes. Se por um lado

as comunidades do rio Igapó-Açu representam a segurança e o conforto que o viver junto

produz, atingindo o clímax na socialidade das festas que se incendeiam no decorrer do

calendário, por outro lado, os movimentos à jusante ou montante, dão vazão à forças

centrífugas que despedaçam as comunidades, produzindo separações, tristeza e razão

para tensões futuras. 

O acesso a este panorama só me foi possível em campo, após viagem ao lago

Grande,  junto  ao  convívio  máximo,  pontecializado  pelas  dimensões  mínimas  da

condução,  com meus anfitriões.  Nela  a  dualidade inata  ao sistema de transformação

ameríndio, existia nas afirmações e posturas a bordo em termos sincrônicos, como diz a

epígrafe desse paper, o índio come o tempo todo. Como e o que come é o que o define

como  mais  ou  menos  índio,  visto  que  jamais  deixam  de  serem  índios.  A passagem

diacrônica do tempo exerce sua pressão apenas quando o que se  tem em vista,  no

contexto mura, é o tempo gasto para o deslocamento, mesmo a evolução deste percurso,

tal como sua transformação, está submetido às idas e vindas, às cheias e às vazantes do

rio, ou seja, à sua forma. 
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