
De um ponto de vista ao outro: a exogamia de metades entre os 
Tenharim do rio Marmelos (sul do estado do Amazonas) 

 
Edmundo Antonio Peggion (UNESP/UFSCar) 

 

Resumo 
A noção de pessoa e a fabricação do corpo foram temas dados como 

centrais na antropologia brasileira a partir dos anos de 1970. Uma pessoa, 

constituída por um conjunto de relações, é construída, fabricada, passa por 

ritos, etc. Pensar uma pessoa em um contexto em que há exogamia de 

metades pode significar ser feito também em uma oposição determinada e, 

talvez, na impossibilidade de partilhar o mesmo ponto de vista.  Uma pessoa 

em uma sociedade de metades pode ter duas possibilidades para estar no 

mundo: constituir de uma dualidade uma unidade ou constituir em si uma 

dualidade. No primeiro caso estou entendendo a relação que faz uma pessoa 

ser reconhecida e reconhecer-se como membro de uma metade em relação à 

outra. No segundo caso é como vejo o contexto sul amazônico que entrecruza 

as particularidades de um sistema dualista com uma fórmula relacional 

baseada na predação. Pretendo refletir sobre tais possibilidades com base em 

informações etnográficas coletadas entre os Tenharim, povo Tupi Guarani que 

possui um sistema de metades exogâmicas marcadamente concêntrico. 
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Introdução 

A rodovia Transamazônica cortou o território Tenharim do rio Marmelos no 

final dos anos de 1960 e começo dos anos de 1970.  As aldeias ficaram à beira 

da rodovia, cerca de 130 quilômetros da cidade de Humaitá. Os Tenharim que 

ali habitavam descendiam de um grande líder, Ariuvi, pai de alguns homens e 



de apenas duas mulheres. Pode-se dizer que este grupo de irmãos conformou-

se cada um como um grupo doméstico que buscou alianças com outras 

unidades de parentesco distante. Essa configuração é a  que estabilizou-se nos 

tempos atuais, com uma população aproximada de 800 pessoas. 

Os Tenharim do rio Marmelos são falantes do Tupi-Kagwahiva, uma língua 

da família Tupi-Guarani. São também falantes da mesma língua os Tenharim do 

Igarapé Preto, do rio Sepoti, os Jiahui e os Parintintin, além dos Juma na região 

sul do estado do Amazonas. Em Rondônia encontram-se os Amondawa, Jupaú 

e Karipuna. Tanto no sul do Amazonas quanto em Rondônia há informações 

sobre grupos Kagwahiva isolados. Recentemente, por exemplo, e em razão da 

construção de uma Usina Hidrelétrica, os Tenharim foram em busca de um 

grupo de isolados dos quais sempre encontraram vestígios na mata. 

A particularidade em relação ao contexto das terras baixas sul americanas 

é que os Kagwahiva são os únicos Tupi-Guarani que possuem um sistema de 

metades exogâmicas. Elas são referidas, entre os Tenharim do rio Marmelos 

como Mutum-Nangwera e Kwandu-Taravé. Aparentemente há uma relação 

englobante entre as duas e também uma articulação cosmológica que aproxima 

os membros da metade Mutum aos sogros prototípicos e os membros da 

metade Gavião aos genros (Peggion, 2011). Isso não significa que não existam 

sogros da metade Gavião. No entanto, eles parecem não gozar de tanto 

prestígio quando os indivíduos da metade Mutum.  

Assim foi que, entre os Tenharim havia um grupo doméstico respeitado por 

ter nele um dos homens mais velhos da metade Gavião. Sua neta havia se 

casado com um jovem rapaz da metade Mutum que entrou em conflito com seu 

irmão, atual chefe dos Tenharim. Após o conflito, decidiram fundar uma nova 

aldeia em nome do velho da metade Gavião. No entanto, toda a articulação 

política da nova aldeia foi feita pelo jovem da metade Mutum. Após a morte do 

velho concebeu-se que se deveria preservar sua importância como ícone do 

local e fizeram uma sepultura nos moldes daquelas realizadas em cemitérios 

urbanos com direito a tijolos, cimento e azulejos. Anda assim, a movimento 

político continuou sendo conduzido pelo jovem rapaz Mutum, em que pese a 



forte presença de indivíduos da metade Gavião no referido grupo doméstico. E 

assim é que, entre os Tenharim há uma sobredeterminação da metade Mutum, 

tanto pelas justificativas cosmológicas quanto pelas genealógicas, pois o velho 

Ariuvi, pai de todos, era Mutum. 

Os pássaros são referência para se compreender a questão relativa às 

metades. Os mitos nos quais as mais diferentes espécies de pássaros estão 

presentes parecem indicar, ainda que implicitamente a questão das metades.   

Há um mito Kagwahiva que, talvez, seja a síntese da relação que penso 

como constitutiva do dualismo Kagwahiva: de um lado uma exogamia (dois 

homens aliados que se tornam inimigos). Depois o processo de transformação 

em pássaro, a vingança, a predação e o registro das diferenças estéticas (os 

corpos foram tatuados com o sangue, miolo e fel do velho morto, cuja carne foi 

consumida posteriormente). 

As metades exogâmicas apresentam-se no formato de uma clássica 

oposição complementar: o pássaro Mutum é preto, voa baixo, é um coletor. Os 

representantes da metade oposta ora são os Gaviões (voam alto, são 

caçadores), ora são os psitacídeos (como araras e papagaios coloridos). Todo 

indivíduo que nasce pertence à metade paterna e deve casar-se na metade 

oposta. A teoria nativa diz que o indivíduo da metade Mutum tem a pele mais 

grossa e escura e os membros da metade Gavião tem a pele mais alva e 

“bela”. As relações simbólicas estendem-se também para o plano ritual, quando 

os membros de uma metade estão a serviço dos membros da outra. Há 

diversas atividades rituais exclusivas nas quais ocorre sempre uma 

determinação simbólica que é atravessada por valores referentes às metades. 

Em certa ocasião um senhor me explicava que os Mutum são aqueles que 

estão em algum lugar (“é aquele que fica”) e os Gavião “são aqueles que 

chegam”. Dizia também, este mesmo senhor, que os Mutum são aqueles que 

“mandam os Gavião trabalhar”. Essa relação de mandar trabalhar é a mesma 

implicada no matrimônio, quando um genro tem por obrigação prestar serviços 

a seu sogro no que ficou definido na antropologia como serviço da noiva.  

Essa relação de trabalho é variável e é justamente a instância da 



estratégia política: há genros que se mudam para as vizinhanças da casa do 

sogro e se transformam em membros permanentes do Grupo Doméstico. Há 

outros que trabalham até o nascimento do primeiro filho nos roçados do sogro e 

há, ainda, aqueles que são requisitados eventualmente quando há uma grande 

tarefa a ser desenvolvida.  

A instituição do serviço da noiva é levada muito a sério entre os 

Kagwahiva de uma forma geral e só sofrem reveses quando funcionários da 

FUNAI criam roças coletivas para que todos os homens trabalhem 

conjuntamente. Nos Tenharim é levada tão a sério que se busca, 

eventualmente, um matrimônio no qual se possa prescindir da obrigação. No 

caso, um homem pode casar-se com uma jovem que não tenha família viva ou 

que tenha pouco prestígio ou, como vem acontecendo em tempos recentes, 

pode casar-se com uma mulher não indígena. 

As obrigações relativas ao serviço da noiva não se restringem ao trabalho 

propriamente dito. Presenciei diversas situações nas quais havia obrigação dos 

genros de apoiar os projetos e opiniões dos sogros, mesmo que fossem 

contrários ao seu ponto de vista. Cheguei mesmo a ouvir isso explicitamente.  

Em um texto importante, Waud Kracke (1978) afirma que há somente duas 

possibilidades de se pensar o “poder” entre os Parintintin: a relação pai e filho e 

a relação sogro e genro. Se pensarmos em ambas como simbolicamente 

determinantes nas demais relações, poderemos compreender como se colocam 

entre as metades exogâmicas. Em outras palavras, a assimetria entre as 

metades poderia remeter ao mesmo tipo de assimetria acima referida: como a 

relação pai e filho ou como sogro e genro. Não significa, de qualquer maneira, 

que se busca uma origem para a assimetria na base material da vida, aos 

moldes de Terence Turner (1984). É apenas uma possível relação recíproca: a 

assimetria entre sogro e genro inflete na relação entre as metades e a relação 

entre as metades inflete na relação sogro e genro. 

Em outra ocasião (Peggion, 2011) levei em consideração diversas 

possibilidades relacionais como as referidas acima. Convém destacar que a 

relação pai e filho remete à consanguinidade e a relação sogro e genro remete 



à afinidade. Ambas são intergeracionais e é provável que possam ser 

consideradas simetricamente às relações entre as mulheres. 1 

Um grupo doméstico, embora não tenha uma disposição geográfica 

precisa, pode ser pensado esquematicamente como um núcleo central (em 

geral marcado pelo fogo doméstico) que pertence a uma das metades e o seu 

entorno com a metade oposta. Essa configuração representa a construção das 

relações cotidianas: o roçado, o trabalho doméstico, a vida na aldeia de uma 

forma geral. Ela está no plano do que foi definido por Eduardo Viveiros de 

Castro (2002) de atualização. A vida transcorre nos serviços marcados pela 

divisão sexual do trabalho: produtos da roça trazidos pelas mulheres, o 

tratamento da caça trazida pelos homens, crianças que acompanham tudo e 

brincam.  

Há um claro paralelo (invertido) quando se trata de observar o ritual 

Mboatawa, tradicionalmente realizado pelos Tenharim. No ritual há uma 

presença mais intensiva das metades e também um esquema dado pela 

disposição dos grupos de dançarinos. Um semicírculo é formado 

aparentemente sem uma definição precisa entre as metades. O fato importante 

é que quem é o líder da dança e determina o tempo é o dono da festa. Em 

alguns momentos, ele se dirige ao centro e fica rodeado pelos dançarinos. Há 

uma conexão entre essa disposição ritual da dança com o líder e a dança com 

a cabeça do inimigo morto em guerra. No caso do ritual guerreiro, o centro era 

ocupado pela cabeça mumificada do inimigo, que era, posteriormente, 

quebrada com uma borduna. Assim, como “posição estrutural”, o líder, sendo 

sempre um sogro, ocupa o mesmo local da cabeça do inimigo, o “outro”. 

 

Os mitos 

No discurso mítico há uma referência implícita às metades que as vincula 

à relação sogro e genro. No mito, o herói cultural Mbahira tem uma filha que 

tem um Mutum de estimação. Além disso, o nome Mbahira é considerado um 

nome que pertence a esta metade. Um caçador avista o Mutum sobre a casa 

de Mbahira e, quando vai atirar é surpreendido pela jovem que pede que ele 



não o faça. Ele é um caçador,  e, fora de casa, encontra um homem com uma 

filha. Além de não matar o Mutum, o caçador acaba casando-se com a jovem. 

Aqui temos uma clara relação entre o sogro da metade Mutum e o jovem 

caçador como se fosse da metade Gavião. O mito se desdobra com a ida de 

todos para a aldeia do rapaz. Esse evento é uma inversão da regra matrimonial 

na qual é o homem que deve viver na casa de seu sogro. Em um caso, Mbahira 

vai pintando as coisas do mundo até chegar na casa do rapaz, seu genro 

(Nunes Pereira, 1967). 

Nas várias versões do mito, quando chegam na aldeia do rapaz resolvem 

fazer uma festa. Na divisão das atividades, a “gente de Mbahira” coleta frutos e 

mel e a “gente de Marupaí” caça animais e pesca, configurando uma referência 

às atividades que caracterizam cada um desse animais de acordo com as 

metades (Mutum = coletor e Gavião = caçador) (Menéndez, 1989, Peggion, 

2011). Ao pintar as coisas, estaria Mbahira marcando as distinções entre as 

metades exogâmicas? Afinal elas se configuram e se estendem para além 

daquilo que é exclusivamente humano. Animais, plantas e seres sobrenaturais 

(como Mbahira) pertencem às metades. É também o que consta em um registro 

feito por Menéndez (1989). 

Assim, parece que as relações constitutivas das metades são baseadas 

em procedimentos tomados por Mbahira, que é um sogro por excelência. O 

mito marca uma forma relacional específica na qual o sogro é Mutum e o genro 

é Gavião. Quem cria as metades é um herói cultural que pertence, de antemão 

a uma das metades. Da mesma maneira como me definiram os informantes, os 

Mutum estão em casa e quem chega são os Gavião. Embora o mito registre 

uma inversão do serviço da noiva, há acontecimentos decorrentes disso em 

todas as suas versões. 2 

A relação entre sogro e genro nos termos acima descritos promove um 

movimento horizontal, pois o caçador está na mata e encontra a casa de 

Mbahira (em outras versões há referência à casa como localizada no cerrado, 

implicando que o caçador vem da floresta e chega ao cerrado. Convém 

destacar que há grandes extensões de cerrado no sul do Amazonas. (Esse foi 



um dos fatores que estimularam a frente de expansão a forçar ocupações 

irregulares na região: o cerrado é ideal para a produção e grãos). Além disso, 

Mbahira ainda habita o mundo terreno. Seu ambiente ideal é o interior das 

pedras (considerado um signo da permanência) (Peggion, 2011). É comum os 

Tenharim encontrarem vestígios de Mbahira pelos caminhos na mata ou nos 

rios. As grandes pedras do rio Marmelos são consideradas “morada de 

Mbahira”, mandiocas petrificadas em velhos roçados são a roça de Mbahira, e 

instrumentos líticos de povos antigos (machados de pedra) são chamados de 

Mbahira tagwera (bosta de Mbahira). 

Assim, se as relações constitutivas entre as metades podem ser pensadas 

nos termos de uma assimetria como aquela que se realiza entre sogro e genro, 

como pensar a outra relação – entre pai e filho -, conforme observação de 

Waud Kracke? A relação sogro e genro, conforme vimos, é horizontal e se 

baseia na afinidade como relação fundante. Embora seja uma relação 

intergeracional, parece que a afinidade se sobrepõe e a determina. 

A relação pai e filho é também ela intergeracional. Conforme Kracke 

(1978, 1984a, 1984b), é nessa relação que se estabelece o ponto de ruptura do 

faccionalismo Kagwahiva. Em unidades domésticas, quando irmãos retornam a 

viver nas proximidades dos pais passam a disputar o prestígio da liderança. 

Muitas vezes ocorrem dissensões justamente nas relações de 

consanguinidade. Talvez pelo fato de haver, entre os Tenharim, uma espécie de 

“propriedade” de alguns lugares é que os genros devem disputar com os 

cunhados a efetiva ocupação do espaço que pertenceu ao sogro. Em geral, 

esse genro irá partir para a disputa com seus irmãos no grupo doméstico de 

seu pai. Quando não há esse tipo de tensão, o grupo doméstico segue o ciclo 

nos moldes descrito por Terence Turner para os Jê, quando o genro assume o 

lugar do sogro (Turner, 1979, 1984). 

Assim, a relação pai e filho e, particularmente, a relação entre irmãos 

também comporta uma certa dose de tensão ao longo do tempo. Além de haver 

a disputa pela ocupação do espaço que pertenceu ao pai, haverá também a 

disputa em torno de alianças matrimoniais. 



As representações mitológicas relativas a Mbahira têm um contraponto 

que se realiza com a presença dos seres celestes. Há várias versões de um 

mito no qual dois irmãos brigavam constantemente.  Certo dia, um deles 

resolveu procurar outro lugar para morar, cansado que estava de apanhar do 

outro. Vai primeiro dentro dos rios, mas só tem peixe e resolve não ficar. Depois 

vai no interior das pedras, mas está lá a “gente de Mbahira”. Segue aos céus, 

mas no primeiro só tem urubus e continua a viagem até chegar no segundo 

céu, local perfeito onde as coisas nascem sozinhas e é bem recebido. Volta 

para a terra e, ao retirar sua casa (com a família dentro), abre-se uma cratera 

de onde começa a verter água, inundando tudo. Poucos foram os que 

sobreviveram e as tentativas de salvamento marcaram as mãos, que foram 

cortadas pelas folhas de palmeiras.  

Segundo registros de Waud Kracke (1984b), um desses seres celestes 

tem como animal de estimação um gavião, fato que remete, de maneira sutil, à 

metade exogâmica oposta ao Mutum. Se notarmos, a conexão simbólica 

realiza-se através de um eixo vertical. A casa é retirada do chão e no local 

começa a verter água. Na continuação do registro, enquanto a casa sobe, 

objetos (cultura) são jogados na água e se transformam em animais aquáticos 

(natureza). Tal processo é exatamente o inverso quando comparado com as 

atitudes de Mbahira (Peggion, 2011). 

Há claramente uma série de relações simétricas-inversas entre Mbahira e 

os seres celestes. Além disso, a referência implícita às metades faz todo o 

sentido quando se pensa que o Mutum é sempre referido à vida comunitária e 

cultural (Mbahira foi responsável por vários “ensinamentos” aos Kagwahiva e 

também foi responsável pelo roubo do fogo). A metade Gavião, por sua vez, 

remete à guerra e à caça e, nesse sentido, os seres celestes arremessam 

objetos que se transformam em animais numa inversão da transformação: da 

cultura para a natureza. 

Assim, o céu : terra :: a metade Gavião : metade Mutum (Kracke, 1984b; 

Peggion, 2011). Mas há um problema. O céu é dividido em duas partes, 

configurando uma série triádica e não dual. Isso remete às observações de 



Waud Kracke (1984b), realizadas entre os Parintintin.  Nesse povo, a metade 

Gavião teria uma subdivisão interna com um segmento denominado 

“Gwyrai'gwara” ou “Japu”, cujos membros casavam-se indiscriminadamente 

com pessoas Mutum ou Gavião. 

 Curiosamente, o “Japú”, que aqui aparece em paralelo com o “Gwyrai´gwara” é 

parente do Japiim, herói do mito registrado por Lévi-Strauss durante sua estada 

entre os Kagwahiva de Rondônia (Lévi-Strauss, 1958).  Essa “subdivisão” era 

criticada pelos próprios Parintintin, que consideravam o casamento realizado 

por eles como incestuoso. Haveria, portanto, um sistema ternário entre os 

Parintintin também vinculado a pássaros. Kracke (1984a:123) chegou a traduzir 

Gwyrai´gwara como “comedor de pequenos pássaros”.  Em outras palavras: 

incestusoso. Assim, temos aqui um sistema dualista assimétrico, mas que 

também pode apresentar-se de maneira ternária. A perspectiva ternária parece 

ser inerente ao sistema, sempre em perpétuo desequilíbrio.  

 

Dualismo e perspectivismo	
Tânia Stolze Lima (2008) desenvolveu uma reflexão na qual pretendeu 

propor uma dissolução perspectivista para o dualismo e uma dissolução 

dualista para o perpectivismo. Uma das questões relevantes que quero 

destacar é que Lima (2008) afirma que o ponto de vista é sempre da ordem das 

metades, não há ponto de vista do todo. 

A autora desenvolve uma crítica à noção de Totalidade definida como uma 

unidade de ordem superior. Por que não pode ser dual? Para Lima (2008), o 

dualismo é como o perspectivismo, implica a presença do “terceiro”.  Esse 

“terceiro” possui um caráter morfológico como um passo provisório de um 

raciocínio que prefigura as críticas etnográficas contemporâneas ao conceito do 

Todo, ou à noção de Totalidade. 

Em artigo recente, Eduardo Viveiros de Castro critica as visões simplistas 

da antropologia francesa, que a veem como uma máquina binária, simétrica, 

estática e reversível, tais como os sistemas totêmicos (Viveiros de Castro, 

2012). Segundo o autor, a obra Mitológicas de Lévi-Strauss operaria mais no 



plano de relações multidimensionais. Os mitos possuem um aspecto 

transformacional cuja dualidade equipolente seria apenas ilusória (Viveiros de 

Castro, 2012). 

Resgatando os artigos de Lévi-Strauss sobre dualismo, o autor vai afirmar 

que os dualismos diametral e concêntrico podem ser articulados pelas 

seguintes considerações: Relações nas quais o mesmo plano objetivo é 

descrito subjetivamente como diametral ou concêntrico, dependendo da metade 

do indivíduo e  classificação triádica. 

Para o autor, a verdadeira oposição está entre o dualismo diametral 

simétrico e o triadismo assimétrico cuja mediação é feita pelo dualismo 

concêntrico (Viveiros de Castro, 2012). Como diria o próprio Lévi-Strauss 

(1989), “diádico como um e assimétrico como o outro”, o dualismo concêntrico 

aparece como, nas palavras de Viveiros de Castro (2012), uma figura híbrida e 

transicional. 

O dualismo simétrico seria, portanto, um limite e não um ponto de partida, 

uma redução do modelo ternário assimétrico (Viveiros de Castro, 2012), ou, 

como afirma Lévi-Strauss (1976), a fórmula restrita é um caso particular da 

fórmula generalizada. 

Para Viveiros de Castro (2012), a dualidade é uma multiplicidade mínima e 

não uma estrutura fundamental auto subsistente: o dois seria um caso limite do 

três. Vê-se que as afirmações de Viveiros de Castro estão plenamente de 

acordo com as proposições de Lévi-Strauss (1976) para o tema. Há que se 

considerar toda a conexão lógica feita pelo último em relação às fórmulas 

matrimoniais e os sistemas dualistas. Se a troca restrita é um caso particular da 

troca generalizada, o dualismo diametral seria um caso particular do dualismo 

concêntrico.  

O desdobramento analítico de Lévi-Strauss reside justamente em pensar 

questões relativas a uma noção específica de sociedade dada pela escola 

francesa para entender o contexto das Terras Baixas da América do Sul. Um 

sistema em perpétuo desequilíbrio é um sistema que se abre à alteridade, uma 

característica fundante dos sistemas amazônicos. Assim, segundo Viveiros de 



Castro (2012), o dualismo concêntrico impede a estrutura de tornar-se um todo. 

Para Viveiros de Castro, essa linha divisória entre as metades não é 

geométrica, mas conceitual (onomástica, simbólica, pragmática). As metades 

são as unidades fundamentais das sociedades dualistas e o ponto de encontro 

é a distância zero, justamente onde realizam intercasamentos, rituais e 

reciprocidades. A outra extremidade, inversa a esse “zero” é a distância infinita 

e irracional.3 Não pretendo entrar no cerne das hipóteses aventadas pelo autor, 

mas apenas destacar alguns pontos que considero relevantes para a presente 

reflexão. Uma delas diz respeito àquilo que caracteriza uma noção como a de 

pessoa. No caso, a diferença entre o “eu” e o “outro” (ou minha metade e a 

metade oposta) não é expressa, para Viveiros de Castro (2012:18) por uma 

relação entre ambos os “inteiros”. Para ele, na relação entre as metades, há 

uma alternância perpétua de perspectiva. Cada metade vê a outra como seu 

inverso e não como seu “negativo”. Há uma multiplicação, uma repetição de si 

própria pela outra metade cuja expansão é infinita (Viveiros de Castro, 2012). 

 

considerações finais 

A noção de pessoa e a fabricação do corpo foram temas dados como 

centrais no manifesto publicado nos anos de 1970 (Viveiros de Castro; Seeger, 

Damatta, 1978). Uma pessoa é constituída por um conjunto de relações, é 

construída, fabricada, passa por ritos, etc. Pensar uma pessoa em um contexto 

em que há exogamia de metades pode significar ser feito também em uma 

oposição determinada e, talvez, na impossibilidade de partilhar o mesmo ponto 

de vista.  No entanto, sabemos que o debate sobre as sociedades sul 

americanas e alhures tem mostrado que a pessoa é o cerne e que ela pode ser 

o limite mínimo daquilo que se considera como identidade, que só se realizaria 

na morte. Mas uma pessoa feita em uma sociedade de metades tem duas 

possibilidades para estar no mundo: 

- constituir de uma dualidade uma unidade 

- constituir em si uma dualidade  

No primeiro caso – constituir de uma dualidade uma unidade – estou 



entendendo a relação que faz uma pessoa ser reconhecida e reconhecer-se 

como membro de uma metade em relação à outra. No segundo caso – 

constituir em si uma dualidade – é como vejo o contexto sul amazônico que 

entrecruza as particularidades de um sistema dualista com uma fórmula 

relacional antropofágica.  

O sogro prototípico é da metade Mutum, o guerreiro prototípico é da 

metade Gavião. No entanto, há sogros e guerreiros de ambas as metades. E 

mais: o sogro prototípico é também ele um guerreiro. Um homem jamais 

ousaria fundar uma nova aldeia se não tivesse prestígio bastante para ser 

seguido. O prestígio sempre foi constituído em razão da experiência na caça e 

na guerra. Até recentemente ainda eram vivos diversos guerreiros que tinham 

experimentado o passado sem a presença intensiva de não índios. Tais homens 

eram extremamente respeitados e queridos por todos. Eram sempre 

requisitados a narrar as experiências do passado e, principalmente, eram 

convidados a cantar tais experiências com uma pequena flauta de bambu. 

Guerreiro, sogro, matador, conciliador, operador do interior e do exterior. A 

pessoa, também ela, é instável e constituída continuamente em termos de duas 

possibilidades. O perpétuo desequilíbrio do sistema é também constitutivo da 

pessoa Kagwahiva. Pelo menos de um certo ideal masculino de fazer-se líder. 

Além disso, podemos considerar também a perspectiva de gênero ao 

pensar na noção de pessoa. Vimos que o Mutum pertence à filha de Mbahira, 

que se casa com Marupai. Há registros míticos também que dão conta da 

origem das mulheres em uma ação do próprio Mbahira, que vai pescar e os 

peixes se transformam em mulheres (quando elas ainda não existiam). Há 

várias versões de um mito sobre a origem das mulheres. Em todas elas o 

agente principal é Mbahira e a ação se passa no rio. Não há mulheres ainda e 

Mbahira vai pescar. Pesca muitos jandiás e eles acabam se transformando em 

mulheres, as quais são levadas para a aldeia. Em outra versão surge apenas 

uma mulher (também de um jandiá), que o acompanha e lhe apresenta o Cauim 

(antes bebia somente água). Em outra versão ainda, a mulher surge e é levada 

para a casa como filha (Nunes Pereira, 1967). Por outro lado, não há, 



aparentemente, nenhuma referência às mulheres em mitos que pudessem 

tratar da temática das metades. Sendo assim, apenas hipoteticamente, pode-se 

supor uma distinção de gênero entre as metades, na qual, a metade Mutum 

estaria para as mulheres assim como a metade Gavião estaria para os homens. 

Essa disposição faz sentido na medida em que é justamente ela que permite a 

primeira conexão mítica entre um sogro e um genro: lembremos que a mulher 

que se casa com Marupai é filha de Mbahira e, sendo o sistema patrilinear, ela 

é da metade Mutum. Se o céu tem uma subdivisão que pode ser associada à 

metade gavião, no plano horizontal temos a subdivisão da metade Mutum entre 

terra e água, masculino e feminino.   
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