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Resumo  - O  cenário  do  movimento  indígena  no  Brasil,  atualmente,  segue  com  a

proeminência  de  lideranças  indígenas  que  passam  a  narrar  memórias  contadas  na

primeira pessoa do singular, na tentativa de falar em nome de seus grupos. Tal fato não

aloca  o  individuo  como  símbolo  da  manifestação  da  representação  coletiva,  porém

problematiza a ideia de individuo para além do individuo durkheiminiano (oposto do social)

e amplia as possibilidades que a antropologia tem de representar o outro. Esses discursos

se tornam importantes meios para compreender os regimes de subjetivação ameríndios, o

surgimento dos sujeitos autobiográficos dentro da etnologia indígena e suas implicações

na escrita do texto etnográfico. Partindo dessa discussão, busco abordar as memórias

(arandu kue) e narrativas de uma liderança tupi guarani que vive na aldeia Ywytu Guaçu

(Renascer) localizada no município de Ubatuba/SP, o cacique Antonio da Silva Awá. A

opção por  fazer  uma etnografia  ancorada nas narrativas e memórias dessa liderança

1  Os termos grafados em itálico ao longo do texto referem-se às falas, expressões, conceitos e narrativas
dos interlocutores dessa pesquisa. Nomes próprios - na língua nativa ou em português - e etnônimos
não estão em itálico. Esclareço que Nhandeva não será tomado aqui como um etnônimo, como o é na
etnologia. Ao termo nhnadeva será atribuído o significado que os próprios indígenas lhe dão, conforme
explicitarei mais tarde. O termo Tupi Guarani é uma autodenominação requerida pelos indígenas entre
os quais fiz pesquisa e usado, portanto, como etnônimo e será grafado sem o hífen e com espaço entre
os dois termos para diferir da família linguística. Esse texto tem como um recurso metodológico a escrita
de narrativas que virão grafadas em itálico, sem o acompanhamento de aspas ou recuo e,  quando
ultrapassarem três linhas, virão seguidas de espaçamento. 
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conduz  a  uma  complexificação  das  ideias  de  individuo  e  sociedade,  subjetividade  e

objetividade, cultura e personalidade. Minha tentativa incide em apresentar partes de uma

reflexão  que  tem  seu  foco  nos  efeitos  do  encontro  com  tal  liderança,  efeitos  esses

expressados através de enunciados,  falas  (omonbe’u)  e  aconselhamentos (omongetá)

cotidianos.

Palavras-chave: Liderança, aconselhamentos, memórias e narrativas

O encontro com a liderança

Se a gente vai deixando, vai morrendo esses mais velhos e depois?
O que é que essas crianças vão ser? O que nós vamos deixar pra
eles? [...] Nós estamos aqui só de passagem e temos que ensinar
os mais novos.

Era nesse sentido  que caminhavam muitas  das conversas com a liderança da

Ywyty Guaçu. O foco de grande parte das narrativas proferidas por Antonio Awá era a

preocupação  com  as  crianças  e  os  jovens.  Falas  ligadas  àquilo  que  ele  chama  de

continuidade da cultura ou sua luta, como ele mesmo se refere ao falar de sua trajetória

de vida, que aconteceu e ainda acontece em busca de maiores benefícios e direitos para

seus filhos e netos e em prol de todos os parentes tupi guarani do estado de São Paulo.

Antonio Awá, de acordo com a fala citada acima, percebe a vida e sua existência como

um momento de passagem. Para ele, durante essa passagem, é necessário dedicação

para  deixar  algo  para  os  mais  novos.2 Ensinar  os  mais  novos  através  das  vivências

experenciadas, mas também pela via das palavras, por meio dos conselhos e outros tipos

diversos  de  enunciados.  Aconselhar  como  um  modo  constante  de  atualizar

comportamentos.3  

Antonio Awá contou-me que, desde muito pequeno, almejava ser uma liderança,

por  isso  acompanhava  o  seu  tio  Bento  Samuel  (liderança  do  antigo  aldeamento  do

Bananal em Peruíbe-SP) a muitas reuniões.  Atualmente ele não se considera apenas o

cacique  da  Ywyty  Guaçu,  mas  um representante  na  articulação  política  de  todas  as

aldeias tupi guarani do estado de São Paulo. Esses e outros motivos tornam sua vida

política e sua trajetória na construção da liderança assuntos interessantes para entender

2  Deixar algo pode ser entendido aqui como conquistas materiais, tais como benefícios para a aldeia
(escola,  posto  de  saúde,  entre  outros)  e  também,  no  âmbito  dos  conhecimentos,  daquilo  que  ele
costumar chamar tradição. Conforme apontou Clastres (1974) a respeito da figura do chefe ameríndio,
ele é aquele que se dispõe sempre a serviço da sociedade.

3  Os enunciados de Awá serão aqui apresentados por suas características na articulação de fins coletivos
buscados “dentro” da Ywytu Guaçu, na forma dos omongetá (aconselhamentos), quanto para aqueles
buscados “fora” (enunciados mobilizados na interface do dialogo com os não indígenas).



não só  a  situação da aldeia  na qual  ele  atua como chefe,  mas também das demais

famílias tupi guarani que vivem em diferentes territórios no litoral e interior paulista. 

Nascido aos 12 de dezembro de 1953, hoje com 61 anos, tendo enfrentado alguns

problemas em sua saúde (ele tem quatro pontes de safena e está com diabetes), ele

descreve que, quando criança, escapou da morte:

Vocês pensam que era brincadeira? É porque agora a gente não tem mais força.

Antigamente  era  muito  forte,  antigamente  os  rezador,  eles  tiravam  a  camisa  e  o

relâmpago batia  assim no peito  deles,  assim oh  [batendo com força contra o próprio

peito]. Era muito forte, eles tinham aquela força de Nhanderu. Eu fiquei três dias morto e

foi através desse nosso petyngwá [cachimbo] que eu to aqui. Pantchum [antigo pajé tupi

guarani] que fez eu viver de novo, através do petengwa.

Awá, como parte dos Tupi Guarani mais velhos que vivem no litoral,  nasceu na

Terra Indígena Bananal ou aldeia do Peruíbe, como chamavam. Sua mãe, Luzia Samuel

dos Santos, já falecida, veio do Mato Grosso do Sul. Vieram caminhando e fixaram-se no

local onde hoje é o Bananal. 

Naquele tempo era só a tupizada! Antigamente não tinha parada, acabava a caça e

eles andavam, não tinha problema de demarcação de terra, era só chegar e ficar [...] não

tinha fronteira pro índio.

Foi no Bananal, convivendo e acompanhando lideranças como João Gomes e seu

tio Bento Samuel (antigos caciques) em suas viagens e reuniões que Toninho começou a

se envolver com questões referentes àquilo que ele chama de  política e define como

sendo assuntos ligados à regularização fundiária,  a garantia  de direitos nas áreas de

saúde, educação, entre outros, o que envolve diálogo com não indígenas.  Awá viveu

durante sua infância e sua adolescência no Bananal. Foi lá que se casou e teve seis

filhos. 

É  sabido  que  as  lideranças  (apesar  de  suas  dinâmicas  pessoais  e  de  suas

diferentes  personalidades  como escreveu  Waud Kracke,  1978)  estão  muito  ligadas  a

viagens,  conexões,  ampliação  das  redes  e  a  procura  de  novas  alianças  (OAKDALE,

2014).  Quem muito anda, muita história tem para contar e Toninho não foge a esse perfil.

Contavam-me: Ele vai e volta, o pai dele também era assim, meio andarilho... Sumia às

vezes e a mãe achava que ele tinha morrido, mas voltava. É de família.

Os caminhos percorridos por Awá são parte do seu processo para tornar-se uma

liderança. Suas viagens são componentes do seu tornar-se. O seu caminhar conecta-se

diretamente com a formação da sua pessoa e reflete em seu enorme esforço, observado



em muitos de seus enunciados, na produção de pessoas, na transformação das crianças

em adultos (através da educação e do cultural).  Uma preocupação constante com um

tornar-se  um Tupi  Guarani  crescido,  que  se  explicita  através  das  muitas  sessões  de

conversas que acontecem quase que diariamente na Ywyty Guaçu. Essas falas, ora são

recebidas  como  broncas,  ora  como  aconselhamentos,  a  depender  do  tom  que  Awá

oferece a elas. Para ele, são reuniões as quais ele chama de nhanhemoimba, querendo

dizer se juntar a nós todos! 

Antonio da Silva Awá, ao falar sobre si, sobre suas experiências e pretensões, fala

para todos; para os Tupi Guarani, para os Guarani Mbya4 e para os jurua [não índios] que

vivem na aldeia.   São falas  carregadas de efeitos  que mostram o  funcionamento  da

dinâmica dessa liderança, que “[...]  se apoia na habilidade narrativa para exercer seu

poder de agenciamento” (OAKDALE, 2014).

E foram justamente esses conhecimentos, explicitados através das experiências

comunicadas por  meio das narrativas em reuniões que buscam direcionar  e  atualizar

modos de existências, que me chamaram a atenção para a figura de Awá. O encontro

com ele foi, ao mesmo tempo, uma captura que culminou na condução de meu próprio

tema de pesquisa. Sua personalidade marcante levou-me a pensar sobre ele como um

fazedor de lugares (na formação de aldeias) na construção de uma paisagem (a das

aldeias tupi guarani do litoral). Ao mesmo tempo em que é parte dessa paisagem, ele é

construído por ela e também a constrói, criando uma interconexão constante entre ele e o

coletivo.

Quando, pela primeira vez, decidi fazer pesquisa entre os Tupi Guarani da Ywyty

Guaçu,  Antonio  Awá  declarou  que  não  tinha  a  intenção  e  tampouco  o  interesse  em

receber pesquisadores em sua aldeia. Tentei conversar com ele por diversas vezes ao

telefone,  mas o recado era sempre o mesmo. Diziam-me (pessoas que moravam em

outras aldeias e funcionários da Fundação Nacional do Índio - FUNAI) que desistisse, pois

o cacique da aldeia não voltaria atrás em sua decisão. 

Assim, comecei a refletir sobre o que teria essa liderança de tão característico e

singular, uma vez que todos falavam dela sem indiferença. Conhecer melhor Antonio da

Silva  Awá,  conhecido  também por  Toninho  Awá  ou  somente  Awá,  tornou-se  um dos

objetivos de minha pesquisa, o que só aconteceu no momento em que trabalhei no Grupo

Técnico (GT) que faria os estudos da área via FUNAI.

A partir daí, tornou-se possível apontar alguns efeitos sucedidos desse encontro,

onde  as  relações  e  os  enunciados  provocados  eram  carregados  de  decorrências

4  Há coresidência entre famílias tupi guarani e famílias guarani mbya na aldeia Ywyty Guaçu



inesperadas.  Conversar  com Awá era  sempre  uma surpresa  para  mim;  nunca  soube

desvendar bem o seu temperamento. A atmosfera do humor na Ywytu Guaçu caminhava

lado a lado com o seu humor,  pelo menos nos momentos de encontros em espaços

coletivos. 

Houve  uma  manhã  na  qual  eu  estava  sentada  nos  arredores  da  escola

conversando quando alertaram-me: Cuidado, viu?! Hoje ele está atacado [referindo-se ao

cacique]. Pra colocar você pra correr daqui não custa nada. Eu, no seu lugar, nem ficava

zanzando por aí... 

Fiquei  de  sobreaviso  após  essa  informação  e  nesse  dia  resolvi  seguir  tais

conselhos  e  não  andar  muito  por  ali.  No  meio  da  tarde,  quando  estava  sentada

conversando com algumas crianças Awá veio em minha direção.  A expressão de seu

rosto não me informava nada e quando ele me chamou fui  até ele que, gentilmente,

desejava  me  oferecer  um pedaço  de  favo  de  mel  que  acabara  de  coletar  no  mato.

Respirei aliviada e, claro, aceitei o mel. Percebi então que o seu temperamento era algo

enigmático até mesmo para as pessoas que viviam mais próximas a ele . Uma vez ele me

contou: A mulher não sei de onde aí, lá na padaria, comentou: “Ah, o Awá?! Eu conheço,

vixe, aquele lá é um barril de pólvora!” [risos].

Presenciei  cenas  nas  quais  todos  conversavam e  riam a  vontade  e  diante  da

chegada de Awá todos se calavam e esperavam para ver qual seria a sua reação.  Se ele

entrava na conversa, tudo corria como estava, mas se ele se isolava em um canto, as

pessoas  iam silenciando,  até  que  ele  começasse  a  falar  algo.  Certa  vez  estávamos

conversando  na  oca5 (como  costumam  fazer  aos  finais  de  tarde  antes  dos  mborai).

Bastante bravo e em tom aparente de um desabafo, Awá começou a falar: 

Ninguém tá nem aí pra aldeia! Cadê a limpeza desse lugar? Porque eu também

não  sou  índio  puro,  sou  misturado,  mas  aqui  tem  que  assumir  a  posição  de  índio

[referindo-se aos não índios]. O que vocês pensam? A nossa luta é por meio da terra! [...]

Os Mbya respeitam a chefia, os Tupi Guarani não. Tem que definir quem é quem aqui

dentro. Chefia. Capitão. Xondaro.6 Os brancos que estão na aldeia, têm os benefícios,

então tem que respeitar.7 Vamos se acertar, cada um tem que assumir seu compromisso.

5  Denominam  oca o espaço onde recebem os visitantes e onde acontecem as danças e os mborai
(canto-reza). A atribuição do nome  oca é resquício de como chamavam o local em função das ocas
construídas na gravação do filme “Hans Staden”, que tem ligação com o processo da formação da
aldeia. Para mais informações, consultar: DANAGA, 2012.

6 O capitão desempenhava ações ligadas à política do SPI (Serviço de Proteção aos Índios) dentro das
aldeias.  Geralmente,  tratava-se de um índio  com um bom domínio  da língua portuguesa.  Era uma
posição considerada de chefia que, mais tarde, foi substituída pela figura do  cacique, que passou a
atuar não só nas ações políticas com os não índios, como também na organização interna das aldeias,
incluindo as relações com os  xondaro, considerados auxiliares (no plano cosmológico e terreno) das
lideranças por serem guerreiros. Conferir: MACEDO, 2011.

7 Atualmente, residem na Ywyty Guaçu cinco não indígenas. Todos são casados com Tupi Guarani. Ao



 Através  dessas  frequentes  falas,  entendidas  aqui  como  omongeta

(aconselhamentos), Antonio da Silva Awá busca destacar para aqueles que moram na

Ywyty Guaçu o valor que ele atribui àquele lugar, contando sempre um pouco mais de sua

história, compartilhando suas memórias e seus anseios, enfim, falando de si.

São narrações sobre sua própria  vida que carregam a expectativa  de atualizar

comportamentos  e  direcionar  ações.  São histórias  do passado e  do presente  que se

conectam diretamente com a ideia que ele tem de futuro. São formas de contar sobre a

história das famílias tupi guarani e a história da Ywyty Guaçu, por meio das histórias de

sua própria vida, “[...]  como se a expressão autobiográfica fosse uma das funções da

chefia. O chefe conta sua vida, porque é em virtude dela que o grupo como tal chegou a

existir” (CALAVIA SAEZ, 2007, p.17).

Discursar  configura-se  como algo  tão  importante  para  Awá que eu também fui

cobrada a fazer isso em vários momentos. Ele me convidava a levantar e a me posicionar

a  fim  de  falar  para  todos  sobre  os  mais  diversos  assuntos,  como  por  exemplo,  o

andamento  de  meu  projeto  e  da  minha  pesquisa,  a  situação  do  relatório  técnico  na

FUNAI, minha opinião a respeito dos ensaios de cantos com as crianças, entre outros.

Ele  desejava  que  eu  discursasse  e  como  isso  não  acontecia  espontaneamente,  por

diversas  vezes,  ele  me  “convocava”  a  falar.  Aos  seus  olhos,  isso  me  tornava  mais

importante e legitimava minha presença na aldeia. Na maioria das ocasiões, essas falas

aconteciam na  oca,  quando todos se reuniam no cair  da tarde para o  mborai ou em

reuniões com não índios, nas quais eu também me apresentava em muitos casos com

uma introdução dele que dizia: Ela é antropóloga e ela está aqui trabalhando com a gente

na nossa luta. E claro, não direcionava-se apenas a mim a requisição para os discursos.

Nas  reuniões  com  a  participação  dos  não  indígenas,  mesmo  que  houvesse  uma

quantidade grande de pessoas, Awá solicitava que todos se apresentassem o que em

muitos casos, tomava um bom tempo da reunião.
Houve uma situação na qual Toninho pediu a seu filho e também vice cacique da

aldeia para que contasse sobre o contexto da atuação deles em uma recente viagem que

haviam  realizado  a  fim  de  requerer  alguns  ajustes  nas  questões  relativas  à  saúde

indígena. Ele ficou meio envergonhado e enredou um pouco até se levantar e tomar a

palavra, e o fez após Awá dizer: Ué, você não é liderança? Liderança tem que falar, vai

aprendendo!
Muitas vezes ele fazia isso para brincar com as pessoas, como no caso de Maria,

dizer que os  jurua têm os benefícios,  Awá faz alusão à possibilidade deles morarem em uma terra
indígena, não pagarem aluguel, acessarem cargos, etc.



Guarani Mbya que mora na Ywyty Guaçu desde a formação da aldeia e, mesmo com

morte de seu marido, permaneceu na área. Maria é muito tímida e também muito brava,

sempre que Awá indicava que ela falasse algo, ela o olhava de soslaio e emitia palavras

ofensivas, ao que todos riam muito, inclusive ela. Certa vez Toninho sugeriu: 
Hoje  Maria  vai  contar  a  história  do  ka’á  [erva-mate] pra  gente,  é  uma  coisa

Guarani, não Tupi. Ela vai falar num dialeto tão bonito que vocês vão até chorar  [risos] É

pra essa molecada aprender como era antigamente. 
Naquele  dia  Maria  não  contou  a  história  do  ka’a,  mas  conduziu  sem  muitas

palavras  todas  as  crianças  e  alguns  adultos  (professores)  a  participarem  da  sua

produção, desde a retirada da planta pelos meninos, até a moagem pelas meninas.8

Em decorrência desses e de muitos outros exemplos (os quais não esgotarei aqui

em  função  dos  limites  espaciais  desse  artigo)  julgo  ser  imperativo  consagrar  lugar

privilegiado para as narrativas nessa pesquisa, onde concedo um espaço maior para a

voz de Antonio de Awá. Ao processo da escrita etnográfica busco incorporar as narrativas,

que por muito tempo ocuparam posição marginal nas etnografias sendo quase sempre

relegadas aos espaços em anexos. Inserir as narrativas no corpo do texto, como propôs

Richard  Price  (2004),  incide  em uma tentativa  de “evocar  a  textura  do texto”.  Nesse

sentido,  emprego as narrativas pessoais metodologicamente como um estilo da escrita

que  dá  destaque  às  dimensões  subjetivas  através  de  uma  etnografia  da  memória,

lançando  mão  não  somente  de  um  olhar  etnográfico,  mas  também  de  uma  escuta

etnográfica,  como se quisesse dar  voz  aos olhos no processo de produção do texto

etnográfico.

Sobre como circulam os saberes: experiências, conhecimentos e aconselhamentos

Contar histórias sempre foi  a arte de contá-las de novo, e ela se
perde quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde
porque  ninguém  mais  fia  ou  tece  enquanto  ouve  a  história
(BENJAMIM, 1994, p.205).

 A Oy Guaçu (Casa de Reza) é a nossa grande escola, aqui é que aprendemos a

ser nhandeva9 de verdade! Ao dizer aprendemos a ser nhandeva, Antonio Awá explicita a

8  A produção do ka’á está ligada ao Ritual do batismo na escolha do nome (nimongaraí) que acontece em
janeiro para os Guarani Mbya.

9 A categoria  nhandeva  quer dizer “os que são dos nossos”. Funciona como uma espécie de categoria
inclusiva e pode ser pensada dentro de uma chave relacional, sujeita às dinâmicas dos atores em jogo,
já que é muito empregada em relações que envolvem os não índios, como um enunciado que abarca
todos os grupos (Guarani ou não) em oposição aos não índios. Lembrando que o pronome “nós” na
língua Guarani assume dois sentidos, a depender da relação com o interlocutor.  Nhande é um “nós”
inclusivo e Ore é um “nós” exclusivo.



noção de que não se nasce nhandeva, mas se torna ao longo das experiências vividas

ou, nos termos de Tim Ingold (1994), ao falar da categoria humanidade, não se é humano,

mas faz-se humano de acordo com as formas de estar e se relacionar com o universo.

Nesse  sentido,  a  produção  de  pessoas  está  diretamente  conectada  à  produção  de

saberes  e  esta,  por  sua  vez,  abrange  a  troca  de  experiências,  palavras  e  os

aconselhamentos entre as pessoas. 

A importância da palavra para os Guarani Mbya, já foi amplamente discutida pela

literatura.  O  nheé guarani  é  entendido  como  uma  espécie  de  principio  vital,  onde  é

conferido o mesmo significado à alma e à palavra.  Os Guarani Mbya da Ywyty Guaçu

deixam claro sua preferência por uma fala que seja branda e cuidadosa, uma fala que

gere  contentamento  e  alegria  na  busca  do  bem  estar  da  pessoa  mbya.  Conversar

brandamente  com  os  parentes,  ouvir  os  mais  velhos,  escutar  os  ensinamentos  de

Nhanderu (divindades),  são  características  que  os  Guarani  Mbya  da  Ywyty  Guaçu

mencionam como formas de adquirir conhecimentos.  Para eles, é necessário aprender

através da experiência cotidiana e do contato com a ciência divina, a adquirir sabedoria

para pronunciar as palavras nos momentos exatos. 

Na Ywyty Guaçu os aconselhamentos estão presentes em todos os espaços e

esferas do cotidiano, mas assumem acepção diversa quando acontecem na  oca, onde

são caracterizados, muitas vezes, como reuniões.  Essas sessões de aconselhamentos,

entendidas em alguns momentos como reuniões partem, em larga medida, de um anseio

da liderança da aldeia em transmitir conhecimentos e em guiar ações. Diferentemente do

que apontam os Guarani Mbya para o cuidado em proferir uma fala afável, que aconselhe

as crianças (omongeta kyringue),  as sessões de aconselhamentos que acontecem em

Renascer, não são abordadas unicamente por este viés. Aconselhar brandamente não é

exatamente a dimensão que os omongeta assumem nesses encontros, nos quais quem

requer  a  palavra  é  a  liderança  da  Ywyty  Guaçu.  Essas  reuniões nem  sempre  são

programadas e acontecem, também, por acaso. Houve determinados momentos em que

todos estavam reunidos na  oca,  como costumam fazer  ao cair  da tarde e, talvez por

algum motivo que tenha escapado da minha apreensão, Awá iniciou longas falas que

versavam sobre o compromisso com a aldeia, o respeito à liderança e a importância na

educação das crianças. As narrações articuladas por Toninho Awá são esporadicamente

recebidas como  broncas por representarem uma espécie de cobrança e exigência em

assumir determinados comportamentos. 

Awá compreende que determinadas ações não advêm de modo espontâneo,  é

necessário um agente organizador para que elas aconteçam. No caso da Ywyty Guaçu é



ele quem assume o papel de agente organizador, por ser liderança e amõi (pessoa mais

velha). Assim, para ele, a ação de organizar deve ser agenciada, principalmente, entre os

mais jovens, os quais: Só vão se empurrar. É na base do vamos lá, parece que a gente

tem que tá pegando pelo braço e vamos arrastar, né? Mais eu penso assim, uma hora

Nhanderu vai olhar.

Tais  aconselhamentos  têm  como  mote  as  noções  de  preservação  cultural,

continuidade, tradição e respeito aos mais velhos e às lideranças. Essas narrativas, mais

do que aconselhar, parecem sugerir a continuação de uma história.  Ele diz:

Se Awá morre e não passa nada? Se eu morro e meus filhos crescem, sem passar

a cultura? Não é culpa deles, é culpa do velho, ele que não ensinou os jovens. Se eu

ensinar pra minha filha, eu garanto que ela vai aprender, agora se eu ficar parado ela não

vai aprender e amanhã eu não posso cobrar dela.

Ao aconselhar, Antonio Awá compartilha suas experiências, fala sobre si e sobre as

memórias dos  tempos dos antigos, enfim, se apóia na sua habilidade de comunicação

enquanto  liderança,  na  tentativa  de transmitir  experiências  e de aferir  uma dimensão

prática às suas narrativas, ou segundo a famosa  doxa, ele procura “pôr as palavras a

andar”.   Sua  preocupação  volta-se  para  a  formação  das  crianças  e  todas  as  suas

narrativas  parecem assumir  uma  dimensão  coletiva,  apesar  de  partirem de  vivências

particulares. Ele busca falar em nome daquilo que chama de sua comunidade e de seu

povo tupi  guarani.  Nós os  Tupi,  estamos se  acabando [...]  se  a  gente  não tomar  as

providências,  não  vai  mais  ter  nada.  Seus  conselhos  visam  dissipar  sua  sabedoria,

sabedoria esta que adquiriu ao longo de suas experiências

Para os  Guarani  Mbya que vivem na Ywyty Guaçu,  a  despeito  de  acatarem a

liderança de Toninho, os omongeta não devem assumir essa formatação. Uma fala mais

aguerrida e menos branda, circunscreve o universo das narrativas dos Tupi Guarani e,

ainda que coexistam num mesmo espaço e sob o comando de um mesmo chefe,  os

Guarani Mbya assinalam seu dissentimento quanto a esse tipo de comportamento. Dizem:

Esse negócio de ficar falando, dando bronca, não pode fazer isso dentro da opy’i, só lá

fora [...] ali é um lugar de mais concentração.10

Em outra situação apontaram-me:  Lá [referendo-se à outra aldeia]  o cacique não

obriga  a  fazer  as  coisas,  vai  à  opy’i  quem quiser,  as  crianças  vão  porque  já  estão

acostumadas, já foram batizadas. E seguem afirmando que o cacique é muito bravo e que

as pessoas devem fazer o que elas querem, não devem ser mandadas o tempo todo. É

coisa  de  Tupi  mesmo,  eles  são  tudo  briguento,  muito  bravo.  Por  outro  lado,  quando

10 A casa de rezas é chamada de Opy’i para os Guarani Mbya e de Oy Guaçu para os Tupi Guarani. Na
Ywyty Guaçu o espaço destinado à casa de rezas é a oca.



questionados sobre as motivações em estarem ali e não em uma aldeia junto aos seus

parentes guarani mbya, eles ressaltam a qualidade de vida no lugar e descrevem: Aqui

não falta comida. Ele é ruim, mas dá comida pra todo mundo. Lá na aldeia que eu morava

o cacique só dava comida pra família dele,  a mesma coisa acontecia com os cargos

dentro da aldeia. Sobre essa clássica noção presente na etnologia indígena de mansidão

e bravura, certa vez contou-me Awá:

Eu acho assim, que cada etnia tem o tipo da sua reação, né? Têm uns que é mais

calmo, têm outros que são mais agressivos. Você não vê os Xavante, como são? Os

Kaiapo também, quando eles partem pra guerra eles não tão nem aí não. Eles falam na

sua cara: “o que você ta fazendo aqui? aqui não é o seu lugar não, a gente não gosta de

branco”. [...] Os Guarani são mais sossegado, não tão nem aí. Você não vê [cita o nome

de uma aldeia guarani], poxa com quase mil índio lá, com uma viatura, só um carro, pra

servir  mil  índios,  ali  era  pra  ter  um 3  carros,  mas  ninguém não  grita,  eles  deixa  lá,

ninguém fala nada [...]. Eu não gosto de ficar muito no papelzinho, o negócio tem que

chegar e falar a realidade, não adianta você querer falar bonitinho que não vai resolver

nada [...] nós temos que da a cara a tapa, nós temos que ir pra assembléia lá. Mas tem

coisa que se ficar esperando eles só enrola rapaz. Então é por isso que sou um cara meio

chato, né? Por isso que tão falando que os [cita dois nomes de indígenas Guarani Mbya]

não é mais guarani, é tupi guarani. Porque eles prenderam um carro lá né? [...] Aí falou

que pegou a doença dos tupi  [risos].

Antonio Awá gosta de contar sobre suas viagens, suas andanças e o que aprendeu

pelo mundo afora. Ele também aprecia contar histórias que ouve dizer que os outros

contam sobre ele,  geralmente enfatizando o seu perfil  aguerrido.  Ao falar  sobre suas

relações com os outros ele está, ao mesmo tempo, se comunicando com os seus. Ele

utiliza esses momentos de  reunião para contar as novidades, os eventos de interesse

coletivo que aconteceram ou acontecerão dentro ou fora da aldeia, além das tais broncas

que visam atualizar as relações, organizar a aldeia e fabricar pessoas tupi guarani. Refiro-

me especificamente aos Tupi Guarani, porque é assim que faz Awá ao aludir aos seus

ensinamentos. Sua preocupação consiste na fabricação de pessoas tupi guarani, pois na

sua acepção os Guarani Mbya já têm suas formas próprias de transmissão de saberes na

formação de pessoas. Em suas palavras: 

Eu tô falando com os Tupi, porque eles [referindo-se aos Guarani Mbya] não têm

parada,  não têm parada. Então isso aqui é pros meus netos, agora se vocês forem na

ideia deles, de não fazer nada e não fazer nada também, porque cada hora tão num

lugar,  o  que vocês vão fazer? E meus netos? Eles não vão ficar  andando não,  eles



nasceram aqui e vão morrer aqui. Agora os Guarani não tem lugar certo, daqui a pouco

ele sai  daqui,  ele é passageiro aqui,  então pra eles não têm porque fazer as coisas.

Agora, já que não faz pra ele, faz pra comunidade [...] A gente pode ser misturado, mas

nós temos cultura.  Eu sei que aqui  [na  opy]  não é o lugar pra xingar, mas às vezes

obriga, tem que vir aqui de coração, não adianta vir obrigado, tem que vir com o espírito

bom.

Interessante pensar que Awá, de acordo com suas narrativas, mostra que adquiriu

sabedoria no seu caminho de construção da liderança, através de suas experiências e

suas andanças. Mas, no caso de seus filhos e netos, ele se vale dos  omongeta para

tentar  incutir  neles  o  conhecimento  apreendido ao longo de sua vida,  demonstrando,

inclusive, a preocupação com a mobilidade destes, em contraposição aos Guarani Mbya

que, segundo ele, não param.

A longa relação dos Tupi Guarani marcada pelos agenciamentos com a alteridade

gerou significados e efeitos narrativos distintos para esse povo. No caso de Awá, suas

memórias perpassam histórias de um contato direto com a alteridade (especificamente os

não índios) e isso faz de Toninho uma espécie de um amõi (velho) que fala mais sobre si,

do que sobre narrativas míticas de seu povo, como os mais velhos costumam contar. A

fluidez dessas relações que envolvem o estar dentro e fora, identidade e alteridade, eu e

outro,  apresenta  um  potencial  de  transformação  contínuo,  que  permite  a  constante

conexão  e  a  desconexão  com  um  grupo.  Essas  transformações  na  construção  de

pessoas, pautadas nas relações com os muitos tipos de outros, são transformações no

parentesco que criam novos modos de se fazer pessoas e, logo, de se fazer parentes.

Suzanne  Oakdale  (2007)  fala  dessa  relação  quando  associa  o  conceito  de

economia simbólica da alteridade, de Eduardo Viveiros de Castro,  para ampliar o seu

entendimento do universo das narrativas autobiográficas dos Kayabi que vivem no Brasil

central.  Ela  aponta  como a  convivência  com a  alteridade  (os  postos  indígenas  e  os

seringueiros) formou a identidade de alguns Kayabi. Segundo ela, os detalhes específicos

da  vida  das  pessoas,  os  quais  ela  chama  de  trivialidades,  revelados  nas  narrações

autobiográficas,  ancoram-se com a economia simbólica da alteridade.  Transformações

nos sistemas de parentesco também são analisadas por Peter  Gow (1991;  1993)  em

diferentes contextos amazônicos. Observamos que Gow (2003) discute essa questão ao

tratar das alterações no plano onomástico Cocama.  Essa mesma discussão pode ser

observada no caso dos Piro, onde o autor apresenta como o sistema de aviamentos e a

relação  com os patrões  (através  dos  sistemas de compadrio)  constroem relações  de

afinidade. Ele considera o parentesco Piro por meio de uma perspectiva histórica, na qual



os próprios Piro produzem e criam o parentesco, como um processo de formação da

pessoa, através das transformações no tempo.

Quando Awá diz,  apesar de misturados nós temos a nossa cultura, é exatamente

sobre isso que ele está falando: sobre as transformações nas relações e suas implicações

no  tornar-se  pessoa,  nesse  caso,  no  tornar-se  pessoa  tupi  guarani.   E  é  com essa

preocupação, em fazer pessoas tupi guarani e em tornar-se  nhandeva de verdade, que

Awá realiza os omongeta na Ywyty Guaçu, sem deixar de lado o seu perfil de liderança,

explicitamente marcado em suas falas, como nessa compilação de partes de narrativas

proferidas durante as tão mencionadas reuniões na oca: 

Porque a minha preocupação é com os mitangwe  [crianças], e sempre lutei pra

isso  e é por  isso  que eu tenho respeito  com a população dos brancos,  é  FUNASA,

FUNAI, no plano da Educação. Meu plano de trabalho foi desde o começo do Itaoca.

Quero fazer a respeito da cultura indígena, né? Porque sempre eu falo, os meus vice,

meus xondaro, minhas lideranças que me acompanha, então, eu tô forte, fortalecido, pra

gente  ter  respeito  ao  amõi.  Ninguém  dá  valor  pra  mim,  mas  quando  eu  chego,  as

autoridades me respeitam, por quê? Eles acham que é um trabalho legal que a gente faz

na aldeia, é um trabalho sobre cultural, uma aldeia sempre limpa, alguma plantação e

principalmente eu bato muito em cima das crianças, vamos preservar, vamos ensinar a

língua pra eles. Então, isso dai é nosso, isso ninguém vai tirar, ninguém vai tirar nossa

cultura,  ninguém vai  tirar  aquilo  que eu sei,  um pouquinho que mamãe,  txeramoi,  tio

Bento me ensinou. Então eu agora eu acho que a gente tem que pegar isso, a gente tem

que tocar isso pra frente, a gente vai ter que virar esse jogo, vamos buscar mais alguma

coisa que a gente tem que resolver, pra saber quem é a liderança aqui dentro da aldeia,

formar o xondaro, formar o capitão, pra quando ele chegar lá, a gente saber. Esse aqui é

meu capitão, esse é meu xondaro que comanda e esse aqui é o sargento. Porque agora

um manda, o outro quer mandar, então na hora que junta, eu tenho meu cacique [...] Tem

que ouvir  o  cacique,  agora nosso povo,  nossa aldeia principalmente aldeia Renascer

Ywyty Guaçu, tem que começar a colocar exemplo nessas crianças, se não como que

futuramente a gente vai poder acertar essas coisas, a gente vai embora e como que vão

viver essas crianças? Vão ficar sem cultura nenhuma, sem respeito nenhum. [...] Você vê

essas comunidades, os mais velhos é que faz tudo, vê se os mais novos querem fazer

alguma  coisa?  Plantar  uma  roça  de  mandioca?  Se  você  não  ensina,  eles  não  vão

aprender nada... Não é como escravo, mas ter uma roça tradicional, uma mandioca, uma

batata. E as mulheres? Não sabem fazer um colar, um cesto, vai crescer como essas

crianças? Não é assim cara, não é dessa forma, principalmente vocês que são meus



filhos, era pra tá na frente, eu nem tinha que estar esquentando a cabeça. Nem uma

música pra tocar lá na hora da merenda, toda a escola de branco tem, e vocês não tem

capacidade pra nada, pra nada. O que vocês vão ensinar? Eu não tô preocupado com os

jurua, eu tô preocupado com as crianças, quando eles crescerem e vão dizer: “Ah eu sou

índio.  Mas você fala?  Não fala.  Mas você morava na aldeia  por  quê? Sua mãe era

diretora da escola, meu vô era cacique e porque ele não ensinava então?” Tem que falar

nhandeva com as crianças. Então o que a gente tá fazendo nessa terra? Aí só na hora

que precisa, que as coisas tá ruim, que a gente vai pôr a mão pra cima e falar: Olha

Nhanderu, me ajuda! Não é dessa forma, não precisa eu tá aqui, organizando. Agora põe

uma m. de igreja aqui pra ver? Porque vêm comida e roupa velha, aí todo mundo vem,

agora se é cultura, uma coisa nossa, não tem ninguém que vem. Então é isso, agora se

chegasse um pastor aqui de gravata e gritasse: “Aleluia!” Deus me livre e guarde, ia todo

mundo, por quê? Por causa da comida e da roupa, agora nós índios temos nossa cultura,

não precisamos de cultura do branco.

O lugar da educação escolar no universo dos omongeta

A educação escolar indígena aparece como uma recente chave de reflexão tanto

para os antropólogos como para os indígenas, principalmente porque é fonte das mais

controversas opiniões e geradora de inúmeros conflitos (dentro e fora das aldeias).  A

existência de escolas nas terras indígenas passou a delinear uma nova forma de relação

com a alteridade, que merece ser considerada, na medida em que perpassa os regimes

de conhecimentos, a circulação de saberes e a formação de pessoas. 

No  caso  dos  grupos  guarani,  juntamente  com  a  opy,  a  escola  (diferenciada,

bilíngue  e  intercultural)  representa  um  papel  central  naquilo  que  eles  nomeiam

preservação e manutenção da tradição e dos aspectos culturais. Em contextos de busca

por reconhecimento simbólico e territorial, são atribuídos novos significados à  opy e à

escola, que se tornam “os lugares” da identidade e da cultura indígena. O ensino da

língua às crianças na escola,  por  exemplo,  liga-se a aspectos como a construção de

casas de reza e a execução de cantos e danças tradicionais para as crianças em busca

do fortalecimento cultural. 11

A  escola,  embora  seja  também  um  espaço  para  o  ensino/aprendizagem  de

aspectos culturais, possui papel ambíguo. Para muitos, ela assume uma característica

11 É comum a formação de coral de crianças nas aldeias Guarani, que fazem apresentações para os não-
índios, como forma de complementar a renda do artesanato e de sair da invisibilidade que coloca os
Guarani  como  “índios  do  passado  ou  aculturados”.  Em  Renascer  não  é  diferente.  (Sobre  essa
discussão, ver: MACEDO, 2009).



política ao ser pensada como uma ferramenta de diálogo com o mundo dos não índios,

quando trabalha com o conhecimento  jurua. Na Ywyty Guaçu, mesmo que enfatizem a

importância da educação escolar indígena na formação das crianças, opiniões diversas

surgem com frequência. Alguns observam que a educação escolar indígena no estado de

São Paulo possui muitas lacunas, já que muitos não fizeram o curso para formação de

professores.  Avaliam que a escola indígena deveria ensinar conteúdos necessários aos

indígenas para tornar menos desleal sua concorrência com os não índios na busca por

empregos e  vagas  nas universidades.  Segundo um professor  tupi  guarani  da  Escola

Estadual Indígena (EEI) Penha Mitangwe Nimboea, a convivência diária na aldeia ensina

as coisas da cultura e na escola se deve estudar o conhecimento do não índio. Ele diz: 

Trazer as coisas dos jurua pra sala de aula é bem difícil, a gente não é qualificado.

O curso da USP serviu  muito  pra ajudar  os professores  jurua a fazer  doutorado.12 A

língua, o canto e a dança isso eu ensino no dia a dia, mas para as coisas do jurua eles

não  estão  preparados.  O  professor  não  está  qualificado,  o  Estado  não  faz  isso,  a

educação indígena tem falhas, eles trazem livros, mas não trazem qualificação. Temos

que aprender as coisas do jurua pra disputar lá fora os empregos, as faculdades. Não

queremos mais ser tutelados pelo Estado.

Na Ywyty Guaçu, os docentes se vêem com outra questão: o ensino da língua, já

que há dois grupos convivendo na mesma aldeia, os Guarani Mbya e os Tupi Guarani.

Embora a língua falada por  esses dois  grupos seja muito  similar,  ela  não é idêntica.

Contudo,  há  um problema ainda maior  apontado pelos  professores:  a  dificuldade em

conciliar os diferentes níveis de aprendizado dos alunos tupi e dos alunos mbya na fala e

na escrita das línguas, tanto do nhandeva (como se referem a tudo aquilo que diz respeito

à cultura indígena) quanto do português. As crianças tupi guarani aprendem a falar o

português primeiro, diferentemente das crianças guarani mbya, que têm o Guarani como

primeira língua.  A burocracia e as questões administrativas ainda são temas espinhosos

para os gestores e professores da EEI na Ywyty Guaçu e, a despeito de todo esforço, a

falta de recursos materiais e de investimento na formação docente representa entraves.

Na concepção de Antonio Awá a escola é só mais lugar  para a educação das

crianças, mas não é o principal.  Temos que ver que a escola também não é tudo, a

família é que é a base, a criança precisa aprender em casa e na comunidade.  Portanto,

12 Curso de Formação Intercultural Superior do Professor Indígena (FISPI) realizado pela Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo (USP) que teve 36 meses de duração. Sobre o curso de
formação da USP,  disse outro  professor:  O nosso problema com a educação escolar  vai  além da
estrutura, é um problema de formação dos professores. No primeiro curso eles só colheram da gente,
fizeram livro, teses, e tal, mas não nos formaram de fato. 



para ele, o conhecimento adquirido no dia a dia com os  txeramõi  (os mais velhos) é o

mais valioso. Cabe ao professor um compromisso com a comunidade na qual atua, mas o

mais importante, em sua opinião, é adquirir o respeito e a sabedoria através dos mais

velhos. 

A narrativa que segue foi  proferida na ocasião de uma reunião que ocorreu na

Diretoria  de  Ensino  (DE)  do  município  de  Caraguatatuba.  Como  costuma  fazer  nos

momentos nos quais assume a palavra, Awá levantou-se, posicionou-se a frente de todos,

pediu licença e começou a falar:

Já pensou se tivesse educação há mais tempo? Awá hoje não era cacique, era um

advogado!  [risos] Porque eu penso assim, a escola nas aldeias trouxe a oportunidade

para os jovens, para futuramente eles estarem assumindo qualquer cargo, ta aí o chefe

pra confirmar [se referindo ao representante da FUNAI presente na reunião]. Isso que é

importante pra nós, se nós já tamo mesmo com o pé na cova e já tamo fazendo peso na

terra, deixar a oportunidade pra eles. É isso que é importante para nós, eu penso dessa

forma. A gente tem que mudar essa nossa mentalidade... Abarcar essa oportunidade e ter

uma qualidade legal. Não é só porque eu não tive que nós não vamos passar para os

nossos filhos e netos. Porque se não levar a sério, jurua lá fora vai dizer: “Não vamos dar

nada pra esses índios, eles não querem nada! Eles já tão morto, então vamos acabar de

matar eles” [e fazia um gesto como se pisoteando a terra].

Por diversas vezes presenciei discussões entre a diretora da EEI Penha Mitangwe

Nimboea e Antonio Awá sobre as faltas excessivas de alguns professores e alunos do

período  noturno  da  EJA,  devido  à  participação  deles  nos  mborai  (canto–reza),  que

acontecem à noite  na  oca no mesmo período das aulas do EJA. No ensejo de uma

dessas discussões, Awá afirmou: 

O índio já nasce morto, tem até uns que se formam, mas não sabem nada, não

conseguem  emprego.  Você  tem  que  se  preocupar  com  as  crianças,  os  velhos  não

precisam  mais  saber  ler.  Você  acha  que  aquilo  ali  [apontando  para  a  oca]  não  é

importante?

E a diretora replicou: É. Mas o senhor não pensa, as outras aldeias ensinam só a

cultura, e quando for pra fora? Como faz? Depois chega lá e vê que não sabe nada, aí

desiste.

E concluiu um professor que participava da conversa: Isso aí tá errado [referindo-se

à escola], não se aprende nada, é só pra enrolar e ganhar tempo.

Fabiana, além de ser a diretora da escola, é a mais velha e a única filha mulher de

Awá. A ela são dirigidas muitas das falas de Awá no que se refere a transmissão de



saberes, dentro e fora da escola, durantes as reuniões na oca. 

A gente não pode perder a cultura e Fabiana que é a mais velha, tem que cobrar,

não pode ter vergonha de pintar, de pôr um cocar, um colar, não pode! Tem que trabalhar

isso [...] você que é da escola, tem que fazer isso, se der problema, me chama e fala: “Oh

cacique, ou pai, me chama como você quiser”.

As discussões sobre a função da escola na educação das crianças, muitas vezes,

acontecem no momento das  reuniões  na oca, nas quais todos participam, mas poucos

opinam. Alguns aproveitam o momento para fazer reclamações ao cacique, como por

exemplo, uma professora que reclamou do fato de ser tratada de forma indelicada por

outro colega no espaço escolar. Ela declarou: Na escola eu sou apenas professora e não

parente. Esse assunto é sempre considerado, na medida em que todos os professores, a

diretora  e  o  coordenador  pedagógico  são  parentes.13 Questões  como  faltas  e  o  não

cumprimento de algumas obrigações, constantemente geram mal estar entre eles. Alguns

assuntos são levados ao cacique para que outras providências sejam tomadas.

Exigências quanto ao uso e a importância do ensino da língua e cultura nhandeva

não  só  na  escola  por  parte  dos  professores,  mas  como  um  compromisso  cotidiano

assumido pelos pais e parentes das crianças, também são feitas por Awá durante as

reuniões: 

Não adianta chegar na escola e falar e chegar em casa não falar, aí a criança fica

até  confusa.  Principalmente  a  mãe,  porque  ela  fica  todo  o  momento  com seu  filho,

diferente do pai que sai mais de casa. Ela vai pedir qualquer coisa e fala em nhandeva,

pra pegar um copo, uma vassoura e uma comida, então é ela que vai ser a professora

dos filhos dela, não vai pensar que é o professor na escola.

Enfim, mesmo com a existência de escolas nas aldeias que, em muitos casos,

convêm para ampliação do poder de agenciamento diante do mundo dos jurua,  há uma

ampla valorização do que eles costumam denominar educação tradicional, especialmente

entre os txeramõi.  A educação escolar auxilia no aprendizado do conhecimento dos não

índios, mas é na existência diária, na convivência com os parentes, nos aconselhamentos

e frequentando a opy que buscam o fortalecimento a fim de adquirirem o saber verdadeiro

(aquele vindo de Nhanderu) e o aprendizado do nhandereko (entendido como o modo de

ser  entre  os  parentes).  Ou,  como pronunciou  Awá:  A terra  é  a  nossa cartilha  e  nós

devemos  aprender  com  ela.  E  na  Ywyty  Guaçu,  é  através  das  sessões  de

13  Nota-se  como  o  mesmo  assunto  é  percebido  sobre  outro  ponto  de  vista  pela  jurua da  DE  que
acompanha o andamento da escola da aldeia. Quando questionada sobre todas as dificuldades que os
professores  e  gestores  apresentam,  a  professora  coordenadora  da  oficina  pedagógica  (PCOP)
argumenta:  “Eles  não  têm estrutura  nem recursos,  mas tem o amor,  porque  as  crianças  que  eles
ensinam são filhos e sobrinhos deles, por isso eles têm que se esforçar pra querer o melhor para eles”.



aconselhamentos,  das  reuniões  na oca  ou das broncas, conduzidas pela figura e pelas

narrativas do cacique Awá, que os saberes circulam. 

Últimas considerações

“O eu tem efetivamente um lugar no discurso das Terras Baixas da América do Sul;

mas não tem sido criado para ele um lugar na literatura” (CALAVIA SAEZ, 2006, p.8).

A  subjetividade  já  foi  tema  para  inúmeras  discussões  na  antropologia,

principalmente  quando  a  posição  do  sujeito  é  examinada  no  caso  da  autoria  (e  da

autoridade)  dos  textos  etnográficos.  Em  contraposição  ao  que  parece  acontecer  em

outros campos científicos, nos escritos antropológicos o autor não se ausenta de seu

texto. A presença do autor e o problema da representação não só no âmbito da pesquisa

etnográfica,  mas  da  análise  de  dados  consiste  em  um  tema  bastante  discutido  por

diversos autores.14 Sabemos que o conhecimento antropológico e etnográfico surge da

interação e do intercâmbio de experiências e de trocas de saberes entre sujeitos em

contextos  diversos  e,  emerge  ainda,  dos  efeitos  advindos  e  provocados  por  essas

interações. Assim, na construção da narrativa e do texto etnográfico entrelaçam-se muitos

contextos que não são totalmente apreendidos pelo pesquisador,  mas que podem ser

profícuos,  na  medida  em que  o  pesquisador  toma  como  base  os  efeitos  que  essas

conexões, contradições e contrastes entre os diferentes contextos podem proporcionar.

Ao invés de “verdades parciais”,  como propôs Clifford (1991),  o que Strathern (2004)

sugere como resultado do encontro etnográfico são “conexões parciais”.15

Falar sobre as memórias e vivencias de uma determinada pessoa, nesse caso de

Antonio Awá, é um modo de buscar fazer etnografia na qual as fronteiras entre individuo e

sociedade,  subjetividade  e  objetividade,  cultura  e  personalidade  sejam  deslocadas.

Alguns têm entendido esse tipo de movimento por meio do conceito de etnobiografia que,

sumariamente, trata-se de uma formulação teórica resultante de experiências particulares

que são pautadas em percepções culturais inseridas em um mesmo horizonte de reflexão

que une a biografia e a etnografia (GONÇALVES, 2007).16

14  Foucault (1996; 1992), Geertz (1988; 1989; 2004), Clifford (1986; 1998), Strathern (2004; 2014), entre
outros (Caldeira, 1988).

15  Alguns autores realizaram experimentos em torno da questão da autoria etnográfica. Eles procuravam
novas formas literárias para escrever ou narrar situações históricas e etnográficas (Price, 1983, 1990;
Taussig, 1993; Crapanzano, 1985 e outros). Na tentativa de fazer uma nova antropologia, buscaram, de
maneiras  distintas,  realizar  experimentações  textuais  em  uma  investida  para  superar  a  possível
disjunção entre a experiência do antropólogo no seu trabalho etnográfico (o campo e o texto). 

16  A etnobiografia enquanto um método colocado em questão devido ao seu rigor epistemológico começa
a ganhar espaço na antropologia brasileira. Ela surge por iniciativa dos próprios indígenas, que desejam
contar suas histórias e memórias pessoais, como é o caso do Yanomami Davi Kopenawa. Em “La Chute
du Ciel: paroles d’un chaman Yanomami” (2010), obra que é fruto da parceria entre Davi Kopenawa e o



Uma das formas de pensar isso é entender  o papel da liderança não como  uma

representação coletiva, mas como uma atualização da comunidade. Em muitos casos, a

comunidade enquanto tal só se manifesta e se atualiza, em certos contextos, por meio da

figura do chefe. 

Portanto, o que tentei aqui foi não adotar o individual e o coletivo como categorias

duais e, ao mesmo tempo, não considerar essas categorias como englobantes, pois isso

as alocaria em diferentes escalas de proporção, consequentemente, hierarquizando-as. O

individual e o coletivo não são apreendidos a partir de supostas escalas de grandeza.

Tanto o individuo quanto o coletivo apresentam seus respectivos graus de complexidade

e,  portanto,  não devem ser  pensados como “parte”  e  “todo”.  Como assinalou Marilyn

Strathern, se “pequenos” dados podem gerar “grandes” questões, então torna-se dispersa

a própria diferença entre grande e pequeno (STRATHERN, 2004).  
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