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Resumo 
 

A comunicação refletirá acerca das relações qualificadas como 

hierárquicas na área do Gran Chaco, região em que se encontram sociedades 

compostas por estratos sociais diferenciados e horizontalmente relacionados - 

aristocratas, gente comum e escravos, em grande parte das descrições. Em 

meio às descrições encontradas nessas fontes encontra-se relatos de 

casamentos realizados entre os “nobres” mbayá com seus “servos” guaná, 

assim como a uma relação de aparentamento entre os “escravos” e seus 

“senhores”. Tentarei iluminar, assim, por meio das relações de parentesco, os 

desafios postos pelo Gran Chaco à antropologia política: chefes que não 

comandam, escravos tratados com carinho que não são obrigados ao trabalho, 

servos voluntários, populações tributárias que recebem presentes de seus 

senhores, estatutos hereditários que se ganha ou se perde à força do caráter e 

das habilidades, uma estratificação social aparentemente em tudo análoga à da 

Europa feudal, mas na qual até escravos podiam ascender à posição 

aristocrata, ou de chefe. 
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_______________________________________________________________ 

 

A literatura colonial, desde o século XVI, convencionou descrever o 

contato interétnico entre os Mbayá1 e os Guaná2, bem como as relações 

internas a seus aldeamentos, como fortemente marcadas por uma 

																																																													
1 Os Mbayá, em conjunto com os Toba, Payaguá, Abipon e Mocovi eram falantes da língua 
Guaicuru e habitavam as margens do Rio Paraguai, no Chaco paraguaio. Dividiam-se em 
chamadas “capitanias”, uma delas Cadiguegodi, que mais tarde ficou conhecida como Kadiwéu 
(Combès 2013:2). 
2  Os Guaná habitavam, também, o Chaco paraguaio e eram falantes da língua Arawak. 
Atualmente, seus subgrupos são reconhecidos como os Terena e os Kinikinau (Combès, 
Lowrey e Villar 2009:73).	



estratificação social. Ao lermos os relatos feitos por cronistas entre os séculos 

XVI e XIX entramos em contato com um mundo que parece ter muitas 

semelhanças com o das aristocracias europeias e com sistemas econômicos 

baseados na vassalagem, servidão e escravidão. Além das descrições dessas 

figuras em meio às paisagens alagadas do Chaco colonial, temos também a 

imagem dos nobres guerreiros, cujos vassalos e escravos cultivavam suas 

terras e faziam serviços domésticos enquanto aqueles se ocupavam de um 

ofício mais prestigioso: o da guerra. A atividade guerreira, nessas crônicas, 

aparece como fruto do desejo de expansão dos ferozes povos Guaicurú, tendo 

como principal objetivo a centralização do poder na figura de alguns capitães 

que tivessem as “tropas” mais bem-sucedidas nas expedições de captura. 

As análises presentes nessa literatura colonial, muitas vezes reforçadas 

pelos estudos antropológicos, causam estranhamento quando comparadas a 

descrições de povos ameríndios de outras áreas etnográficas das terras baixas 

sul-americanas. A imagem de sociedades estratificadas em que a guerra é 

instrumento de estímulo a um processo de crescente desigualdade social se 

choca violentamente com a ideia que fazemos das sociedades amazônicas, 

que seriam “essencialmente igualitárias” (Clastres 1962), e nas quais a guerra 

figura como um instrumento de conjuração das forças de centralização do 

poder.   

Esse quadro chaquenho pintado pela literatura colonial, porém, foi muito 

influenciado por noções essencialmente ocidentais que deixaram os traços 

hierárquicos presentes nessas relações muito mais fortes do que elas parecem 

ser. Ou, ainda, acabaram mesmo por impor algumas formas de política 

ocidental às formas políticas Mbayá-Guaná. O vocabulário utilizado para referir-

se a essas relações, então, nunca sai do escopo da estratificação, da 

constituição de classes nobres, servis e de escravos. Porém, ao lado desses 

termos, encontramos descrições de escravos que viram chefes, servos 

voluntários e nobres que não são ouvidos por suas comunidades se não 

atenderem aos requisitos de um bom chefe. Se, de um lado, essa assimetria 

realmente existe, recebendo especial atenção também em estudos atuais que 

continuam descrevendo um clima “tenso” entre esses povos (Souza 2008:36), 

por outro, nos parece que ela não pode ser descrita por termos tão carregados 



e restritivos como “escravidão”, “servidão” e “estratificação”, que acabam 

envolvendo essas relações em definições obscuras e contraditórias. 

O problema encontrado, assim, é o de como pensar uma situação em que 

os próprios nativos se dizem “senhores”, “criados” ou “cativos” ao mesmo 

tempo em que acontece entre eles um processo de aparentamento onde 

“senhores” e “senhoras” se casam com “servos” e “servas” e adotam suas 

“escravas” e “escravos”. Como dissolver as contradições que a literatura acerca 

desses povos nos colocam? Ao pensar as relações de parentesco entre essas 

“camadas” endogâmicas, a intenção desta apresentação não é a de afastar 

totalmente a noção de hierarquia que permeia grande parte das descrições e 

análises desse complexo de relações (Villar, Combès & Lowrey 2009), mas a 

de propor que os estudos de parentesco podem oferecer outro ponto de vista 

capaz de iluminar alguns pontos cegos que esse vocabulário estratificante 

edificou, nos proporcionando, assim, uma nova maneira de entender a política 

nesse contexto.  

 

*** 
 

O Gran Chaco se localiza entre os territórios atuais da Bolívia, Paraguai, 

Argentina e Brasil, situando-se entre a margem direita dos rios Paraná e 

Paraguai do lado oriental e o sopé dos Andes do lado ocidental. Ao norte, a 

região chaquenha é delimitada pelo planalto do Mato Grosso e, ao sul, pela 

bacia do rio Salado (Melatti 2011:1). Desde os primeiros viajantes europeus o 

Chaco foi descrito como uma terra selvagem e refratária ao desenvolvimento 

da (boa) vida social, duplamente hostil ao humano. “Sertão por excelência”, 

reino do desconhecido e do mistério – e da violência –, para Emile Rivasseau, 

viajante francês que ali viveu entre 1890 e 1920, a dura natureza da região 

relacionava-se ao que ele percebia como uma agressividade natural de seus 

habitantes (Rivasseau, 1942:14).  

Entre os grupos da região, os de língua guaicurú, flagelo do Chaco, 

aterrorizavam indígenas e colonizadores, mantendo-os sob constante ameaça. 

Ulrich Schmidel, viajante alemão que acompanhou uma expedição punitiva aos 

Mbayá entre 1530 e 1550, descreve-os como uma “nação” poderosa, um 

verdadeiro “império”, cuja única ocupação parecia ser a guerra (Schmidel 



1567:45). Tal beligerância teria se exacerbado com a adoção do cavalo: hábeis 

na montaria, os “índios cavaleiros”– assim apelidados por espanhóis e 

bandeirantes – deslocavam-se rapidamente por vastos territórios, impondo a 

seus inimigos indígenas e brancos uma opressora sensação de onipresença. 

Assim, em 1887, João Augusto Caldas, presidente da província de Mato 

Grosso à época, apresenta os Mbayá como o grupo mais temido pelos 

sertanistas, considerando o encontro com estes o prenúncio de morte inevitável 

(Caldas 1887:9).  

“Terríveis inimigos” (Boggiani 1894:120), “verdadeiros bandoleiros” 

(Rivasseau 1936:185), cronistas e viajantes consideravam os Mbayá, não 

obstante, superiores aos demais chaquenhos não apenas em força, mas 

também em virtude de sua estratificação social, que comparavam à estrutura 

de estamentos na Europa feudal (Schmidel 1577:45). Os próprios indígenas, 

salienta Sánchez-Labrador (1770:251)3, orgulhavam-se de suas instituições e 

costumes, demonstrando uma marcada “consciência de classe”:  
[...] la clase de los nobles, contradistinta de los plebeyos, es una de sus más 
adoradas memorias.  Cuando nos hablaban, todos eram capitanes, 
descendientes de tales, y de una alcurnia la más sobresaliente. Sino alguno 
hacía acción ratera, sin cespitar profieren, no es capitán, es indio de baja 
extracción y sin obligaciones [...].  

Segundo Sánchez-Labrador (1770), os Mbayá se dividiam em três 

“camadas” endogâmicas: “capitães”, os “senhores” ou “nobres”; “plebeus”, ou 

“gente comum”; e os “escravos” e “servos”. A primeira compunha-se de dois 

tipos de capitães: os elegi, capitães grandes ou caciques, e os aginaga, 

capitães de segunda classe, que recebiam o título em situações especiais. O 

título dos primeiros era hereditário, e o dos segundos, apenas vitalício. A 

segunda camada era formada pelos uneleiguá, os Mbayá “comuns”, ou ainda, 

conforme parte da literatura, por “mestiços”, filhos de capitães ou capitãs 

mbayá com “escravos” ou “servos”4.  

Havia, ainda, aqueles que boa parte da crônica chamava de escravos. Em 

seus ataques, os Mbayá tomavam mulheres e crianças como cativos; em geral, 
																																																													
3  Missionário jesuíta que fundou em 1760 a missão Belém no rio Ipané e viveu entre os 
Guaicurú até 1767. Seus diários foram reunidos na obra El Paraguay Catolico (1770), que 
contém uma das mais minuciosas descrições sobre os Mbayá, servindo até hoje como material 
para as reflexões acerca dos povos de língua Guaicurú. 
4 De acordo com Métraux (1963: 308), “[t]he status of the slaves did not improve by such 
unions, but children born of this marriages were free men, though their partly serville origin was 
a blot to which malevolent persons might refer”. 



aniquilavam os homens adultos. Índios, brancos ou negros, mas nunca 

pessoas nascidas de pai e mãe mbayá, os estrangeiros capturados, apartados 

de suas famílias e costumes, serviam aos senhores mbayá nas atividades 

domésticas, na lavoura, na construção de canoas, toldos, no abastecimento de 

água e lenha e, ainda, como bens de troca em negociações com outros grupos 

(Sánchez-Labrador 1770:90). De acordo com Branislava Susnik5, havia 

distinções entre os cativos de primeira e de segunda geração, mas de modo 

geral, eram vítimas de uma “discriminação étnica”, constituindo uma classe 

“marginalizada” (1978:70). Opunha-se, assim, o homem mbayá “com lança”, 

guerreiro e caçador, ao trabalhador escravo, “o homem sem lança”. Tão forte 

era essa distinção que até mesmo os Mbayá “comuns” possuíam ao menos um 

ou dois cativos, para que não caíssem na “vergonha social do trabalho” (Susnik 

1978:64).  

A captura desses cativos era, segundo Sánchez-Labrador (1770:311), a 

principal meta das expedições guerreiras realizadas pelos Mbayá, que 

manifestavam “(...) una indecible ansia de tener cautivos y chicos de cualquiera 

otra nación, aún de la española. Él que más tiene, goza una fama indeleble y 

autoridad grande en su toldo”. Segundo Herbert Baldus (1975:21), esse 

recrutamento intensivo de crianças, além de trazer prestígio a seus captores, 

estava ligado às práticas do aborto e do infanticídio que eram largamente 

efetuadas pelas mulheres mbayá. Escreve Félix de Azara: 
Lo que hay de más singular es que hayan adoptado la costumbre, bárbara 
y casi increíble, de no criar ningun más que un hijo o una hija y matar todos 
los demás. Conservan ordinariamente el último de que quedan 
embarazadas, cuando esperan no tener más, en vista de su edad y el 
estado de sus fuerzas; Si se equivocan en el cálculo y tienen otro hijo 
después del que han conservado, matan al último. Algunas se quedan sin 
hijos porque han calculado mal que tendrían aún otro. (Azara 1809:66) 

Assim, as crianças raptadas, de acordo com a interpretação de Baldus, 

substituiriam aquelas que as mulheres mbayá recusavam. Segundo Azara 

(1809:68), esses cativos eram tratados de forma gentil, seus senhores jamais 

lhes falavam de modo imperioso, nunca caçoavam deles, nunca os castigavam, 

dividiam tudo o que tinham com eles. De acordo com Francisco Rodrigues do 

Prado (1795:40), comandante de Coimbra, forte localizado no rio Paraguai, os 

																																																													
5 Antropóloga eslovena que se dedicou, desde a década de 1950 até sua morte, ao trabalho de 
sistematização das informações acerca dos povos chaquenhos. Seus estudos são 
fundamentais para a literatura especializada na região. 



“escravos” recebiam “carinho e amor” de seus “donos” e não eram obrigados a 

fazer trabalho algum; as mulheres mbayá amamentavam as crianças cativas e 

o luto pela morte dos nibotagi não era muito diferente daquele devido aos 

parentes mbayá. 

Além dos nibotagi, também faziam parte dessa terceira classe aqueles 

que a literatura colonial reconhece como “servos”, integrantes das “populações 

tributárias”, chamados pelos mbayá de niyolola (Sánchez-Labrador 1770:130). 

Impacientes com a pequenez de seu território, os Mbayá teriam buscado outras 

terras na parte ocidental do rio Paraguai. Ali se encontravam os Guaná. Como 

os invasores, os nativos dividiam-se em três “camadas” e compunham diversas 

capitanias; porém, ao contrário dos primeiros, eram descritos como “pacíficos” 

e “submissos”, de modo que os ferozes Mbayá não tardaram em subjugá-los. 

Considerados desprezíveis e de humanidade questionável por seus 

conquistadores, os Guaná serviam-lhes como domésticos, cultivavam suas 

terras e até lutavam sob seu comando quando solicitados. Se para os cronistas 

os Mbayá apresentam-se como senhores universais do Chaco, a imagem dos 

Guaná, por sua vez, desponta muitas vezes como a de servos universais: 

Sánchez-Labrador (1770:xv) refere-se a eles como “vasallos, siervos”, não 

apenas dos Mbayá, mas igualmente de outros povos chaquenhos, em especial 

os Chiriguano e os Chiquito. Schmidel (1567:50) chega a afirmar que os dóceis 

e desafortunados agricultores guaná teriam por “missão” servir a seus vizinhos 

guerreiros. 

Os povoados formados pelo conjunto de aldeamentos desses dóceis 

agricultores eram, segundo os cronistas, demograficamente densos. Na época 

de Sánchez-Labrador, outro missionário jesuíta estima: “o número de 

indivíduos de todas as tribos mencionadas supera os 30.000, alguns 

missionários chegam a falar em 45.000 habitantes” (Jolís 1789: 317). Outras 

fontes são menos generosas ao descrevê-los, mas sempre afirmam que os 

aldeamentos capitaneados pelos Guaná eram os mais povoados do Chaco.  

Esses índios agricultores, como dito acima, se dividiam em três 

camadas endogâmicas, assim como aqueles guerreiros. Segundo a descrição 

do antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira (1983), essas camadas eram 

formadas pelos naati, “nobres”; os waherê-txané, “comuns”; e os kauti, cativos 

de guerra. 



A relação entre os Mbayá e seus “tributários” Guaná revela-se ambígua 

quando confrontada pelos cronistas a modelos europeus de servidão: por 

vezes, é designada como uma relação entre “compañeros, socios” (Sánchez-

Labrador 1770:xv), uma relação de “amizade” (Azara 1808:67), apresentando-

se, muitas vezes, como solúvel e voluntária: “Félix de Azara conta dos Guaná 

que, espontaneamente, se agregavam aos Guaicurú como peões, 

abandonando-os, porém, também à vontade” (Boggiani 1894:26). De acordo 

com a crônica, os Mbayá não chegavam a se sobrepor como classe aos seus 

servos guaná; na realidade, sequer davam-lhes ordens. A imagem de 

“populações tributárias”, por outro lado, complica-se quando se considera que 

os Mbayá visitavam regularmente as aldeias guaná, hospedando-se em suas 

casas e deles recebendo homenagens, produtos agrícolas, tecidos, etc. Porém, 

segundo Sánchez-Labrador (1770:23), aqueles eram praticamente saqueados 

nessas visitas, dando a seus “servos” tudo que lhes era solicitado, em especial 

bens obtidos através do contato com não-índios. “Doce servidão” (Azara 

1809:67): tal é o paradoxal qualificativo aplicado pela crônica a essa relação. 

 

* * * 

 

O vocabulário utilizado para descrever as relações dos “senhores” mbayá 

com seus “servos” e “escravos” nos levam, como demonstrado acima, a 

contradições que muitas vezes parecem insolúveis: “escravos” tratados com 

carinho e amor que não são obrigados ao trabalho; “populações tributárias” que 

recebem presentes de seus “amos”; e “servos” voluntários. Quando 

comparados pelos cronistas aos modelos europeus de vassalagem, as 

relações hierárquicas mbayá são interpretadas como rudimentares, confusas, 

baseadas não na racionalidade, mas na força e na violência. Por outro lado, 

quando comparados a outros povos das terras baixas sul-americanas, os 

Mbayá e sua “clara estratificação em castas” são tidos como exceção ao 

modelo clastreano baseado no gosto dos ameríndios pela “democracia” e 

“igualdade” (Clastres 1962:46). Assim, enquanto no modelo de Clastres a 

máquina de guerra visa permitir a continuidade de pequenas comunidades e, 

desse modo, conjurar o Estado, no caso dos Mbayá a atividade guerreira 

terminaria por fortalecer uma estratificação que confere poder a apenas alguns 



chefes centrais, considerados muito diferentes daqueles “chefes sem poder” 

encontrados em diversos outros contextos etnográficos nas Américas. 

Porém, a literatura nos mostra que os “nobres” capitães mbayá não 

pareciam diferir tanto assim do chefe clastreano. De acordo com o antropólogo 

norte-americano Paul Radin (1942), havia um grande contraste entre o 

prestígio que o chefe mbayá parecia ter e o poder que ele efetivamente tinha. 

Além disso, no final das contas, esse poder não era grande coisa: as principais 

decisões internas à comunidade não eram tomadas unicamente pelo capitão, 

mas discutidas por um conselho de chefes guerreiros e anciões que, quando 

divergiam do grande chefe, podiam muito bem ignorá-lo ou até destituí-lo. 

Segundo Radin (1942:223), a função de chefia  
es más una carga que un honor y con frecuencia ese puesto trae más 
peligro que provecho. Pues no reverencian a su cacique como a un 
maestro ni le pagan tributo o ayuda como es costumbre en otras naciones. 
No lo invisten con la autoridad de un juez, un árbitro o un vengador… Si 
regañase (a la gente) por sus transgresiones con una sola palabra dura 
sería castigado en la siguiente reunión para beber con los puños de los 
salvajes embriagados, y le llenarían públicamente de insultos, como amigo 
de los españoles, y como alguien que ama más la tranquilidad que a su 
pueblo. 
 

As descrições dessa falta de poder dos capitães mbayá desestabilizam, 

mais uma vez, a noção de hierarquia presente nos estudos sobre esse povo. 

Por mais que o capitão viesse de uma linhagem nobre, ele não podia colocar 

sua vontade acima da dos demais, correndo o risco de ser abandonado por seu 

grupo. Além disso, ainda que o pertencimento a essa linhagem fosse muito 

importante na constituição da chefia mbayá, havia outras características que 

eram levadas em conta na constituição do que se considerava um bom capitão, 

o que deixava margem para pessoas de “estratos” diferentes despontarem 

como lideranças. Se um cativo de guerra, por exemplo, demonstrasse méritos 

e êxitos e se provasse um bom guerreiro, participando de expedições e 

“agarrando” seus próprios criados, ele podia virar um capitão, por mais que 

nunca chegasse à mesma posição que a dos elegi, capitães grandes (Susnik 

1978:70). Os estatutos hereditários, nesse sentido, eram secundários diante do 

caráter e das habilidades pessoais, que podiam fazer com que escravos se 

tornassem capitães.  

A guerra, portanto, conferia prestígio aos capitães que capturavam 

mulheres e crianças ao mesmo tempo em que conferia prestígio, também, aos 



próprios cativos, que se tornavam nobres mediante demonstração das suas 

habilidades guerreiras. Esses criados, ao ascenderem socialmente e virarem 

aginaga, capitães de segunda classe, passavam a poder casar com mulheres 

nobres, contanto que elas não fossem suas donas. A atividade guerreira, 

assim, parece construir e desconstruir essa estratificação social que, 

claramente, não está baseada na dominação física pura e simplesmente. Na 

realidade, a cada descrição encontrada sobre a hierarquia mbayá somos 

defrontados com dados apresentados como contraditórios: senhoras nobres 

que amamentam seus escravos, escravos que viram nobres, casamentos entre 

aristocratas e criados, entre senhores e servos. E, dentre todos esses relatos, 

encontramos também a afirmação de José Sánchez-Labrador de que os 

Guaná, “população tributária” dos Mbayá, haviam sido conquistados não pelas 

armas, mas pelo casamento (Sánchez-Labrador 1910:267). 

De acordo com o missionário, a relação entre os Mbayá e os Guaná não 

pode ser entendida apenas em termos de coerção, devendo-se levar em conta 

principalmente o processo de aparentamento que acontecia entra as classes 

de nobres das duas populações. Segundo Sánchez-Labrador (1910:267), 

alguns capitães mbayá (os elegi e os aginaga) se casavam com capitãs guaná 

(naati), de modo que “[l]os vasallos de estas, muertas ellas, quedaron en un 

perpetuo feudo a los descendientes de los maridos de sus señoras. Así se 

conservaron hasta este tiempo […]”. Desse modo, muitas vezes o missionário 

difere os “servos” que vivem entre os Mbayá em duas categorias: os echoaladi 

– os cativos dos Guaná, que teriam se “transferido” das capitãs guaná para 

seus maridos mbayá – e os próprios niyolola – servos Guaná (Sánchez-

Labrador 1910:38). Nesse sentido, para Sánchez-Labrador, ao mesmo tempo 

em que essa servidão tinha uma parte de dominação física, já que alguns 

echoaladi e nyolola eram obrigados a trabalhar nas terras mbayá e guaná, 

cultivando suas plantações, ela tinha também uma parte voluntária, que se 

efetivava por meio dos casamentos frequentes entre essas duas classes de 

nobres. 

O voluntarismo desses casamentos entre “servos” e “senhores” pode ser 

entendido como parte do que Lévi-Strauss (1955:208) denominou “racismo às 

avessas” característico dos senhores mbayá, que rejeitavam de tal modo os 

estratos inferiores de seus grupos que acabavam procurando nos outros 



crianças para criar ou, nesse caso, mulheres para casar. A estratificação social 

presente tanto entre os Mbayá quanto entre os Guaná faria com que suas 

classes nobres ficassem enclausuradas em si mesmas, não podendo se casar 

nem com os “comuns” nem com os “escravos”. O aumento de seu mercado 

matrimonial causado pela ascensão dos guerreiros cativos e comuns à 

nobreza6 não era o suficiente para que a aristocracia se mantivesse, fazendo-

se necessária a procura de casamentos fora de seus grupos locais. Os nobres 

mbayá casavam-se, assim, preferencialmente, com nobres mbayá de outras 

localidades ou com nobres guaná, e o mesmo acontecia com a aristocracia 

guaná. 

Se podemos entender esse racismo às avessas como uma causa da 

procura por casamentos externos, é possível também compreendê-lo como 

uma consequência dessas uniões. Nesse sentido, a proibição do casamento 

entre as “castas” endogâmicas pode ser vista como fruto de uma obrigação 

anterior, que obrigaria os “nobres” mbayá e guaná a trocar pessoas com outros 

grupos. Esses casamentos, por sua vez, estariam imbricados em um ciclo de 

trocas entre esses coletivos, conectando-se intimamente às visitas dos 

capitães Mbayá às casas de suas esposas Guaná, como descrito 

anteriormente. Nessas ocasiões, quem os serviam não eram as famílias nobres 

de suas mulheres, mas seus cativos (Sánchez-Labrador 1910:36). O que 

parecia acontecer nessas visitas, portanto, eram trocas comerciais entre as 

famílias nobres, o que reforça o caráter de aliança sobre o de dominação física 

nessa relação. Assim, como afirma Lévi-Strauss (1976:93), o casamento pode 

ser visto como uma das modalidades de um sistema fundamental de trocas em 

que os direitos, os bens e as pessoas circulam entre os grupos “de acordo com 

um mecanismo contínuo de obrigações num e noutro sentido”. 

É necessário afirmar, porém, que a relação entre os “senhores” e “servos” 

ou “escravos” não é de pura amizade. Na verdade, como demonstrei acima, 

todas as descrições oscilam entre, de um lado, a convivialidade e as trocas 

comerciais e matrimoniais e, de outro, relações de extremo cuidado e tensão, 

como se o conflito lhes fosse latente. Esse clima de guerra permanente sentido 

pelos cronistas e descrito em seus relatos, por sua vez, não precisa 

																																																													
6 Ideia presente em Cardoso de Oliveira (1983). 



necessariamente apontar para um domínio coercitivo de um grupo sobre outro, 

uma vez que na maior parte das vezes existe “uma continuidade entre as 

relações hostis e a prestação de serviços recíprocos” (Lévi-Strauss 1978:107). 

No mais, esses casamentos com grupos considerados “quase não-humanos” e 

a adoção dos cativos – das quais falaremos adiante - podem indicar também 

uma socialidade que, como a amazônica, tem como princípio dominante a 

“afinidade potencial” (Viveiros de Castro 2002:414), cuja atualização seria 

efetuada pelos casamentos Mbayá-Guaná. 

A consanguinidade construída pelos casamentos nobres desses dois 

grupos, então, teria como fonte essa afinidade potencial de que partem todas 

as relações, à qual o casamento ou a adoção dos cativos “despotencializam” 

(Viveiros de Castro 2002:423). O costume de adoção de crianças cativas entre 

os Mbayá é outro exemplo desse processo de consanguinização. Esses 

“escravos” que viviam nos aldeamentos mbayá, como dito acima, eram tidos 

como medida do prestígio de seus capitães e constituíam, segundo as fontes 

históricas, a maior parte da população dessas aldeias. Segundo Almeida Serra, 

comandante fundador do Forte de Coimbra, esses estrangeiros agarrados nas 

expedições guerreiras eram a própria condição da sobrevivência dessa 

sociedade, que sem eles teria sido aniquilada há muito tempo (1803:211). O 

comandante descreve a população mbayá da seguinte forma: 
Dos 2.600 indios dependentes de Coimbra […], tirados os 600 Guanás que 
vivem como aldêados e seprados d’elles, dos 2.000 que restam, 500 ainda 
são Guanás, e seus filhos entre os uaicurús estabelecidos, ou como 
antigos e actuaes captiveiros no nome, ou por casamentos; montando com 
pouca diferença a 500 Xamicocos os d’esta nação, há cinco anos 
adquiridos. Finalmente das 1.000 almas que ainda restam, talvez não 
cheguem a 200 os que se possam chamar verdadeiros uaicurús; sendo os 
800 para completar a somma total um composto de Bororós, Chiquitos, 
Cayapós, Cayuabas, alguns Negros, Caborés, bastardos e seus filhos e 
netos, de todos estes diversos Indios misturados entre si pelos 
casamentos que tanto os uaicurús como todas estas nações praticam uns 
com outros (Almeida Serra 1803: 211). 

Esses cativos, como dito acima, eram muito bem tratados, sendo 

adotados pelas famílias de nobres e comuns mbayá e chamados pelos próprios 

senhores, na maioria das vezes, de “criados” ou “cativos” (Lecznieski 

2005:113). Como dito anteriormente, essa gente angariada pelos guerreiros 

não passava a fazer parte da sociedade mbayá automaticamente; precisava, 

antes, ser cativada por seus “senhores”, recebendo destes toda a atenção e 



carinho, como nos informam os cronistas. Nesse sentido, a criação desses 

estrangeiros denominados, talvez não por acaso, como criados, é a chave de 

entendimento da cultura mbayá e kadiwéu, segundo Lisiane Lecznieski. De 

acordo com a antropóloga, a criação de crianças mbayá ou estrangeiras era 

uma preocupação central para esse povo, que preferia provocar o aborto a 

deixar as crianças já nascidas sem o cuidado necessário (Lecznieski 

2005:120), e a grande questão deixada pela literatura colonial, da persistência 

do sistema de camadas mesmo quando os “nobres” se relacionavam tão 

carinhosamente com seus “escravos” parece ser iluminada por essa noção 

mbayá de criação. Segundo a autora, os senhores mbayá não podiam se casar 

com seus cativos porque estes eram considerados “seus parentes, mais 

parentes que outros parentes de sangue que vivem longe e não são vistos com 

frequência” (Lecznieski 2005:204). A impossibilidade de casamento entre os 

“senhores” e os cativos, então, parece seguir não uma lógica de pureza do 

sangue, muito procurada pelos cronistas, mas sim a lógica da produção do 

corpo e da consanguinidade, visto que pessoas que convivem cotidianamente, 

comem juntas e trocam substâncias são consideradas família, ficando 

proibidas, assim, para o casamento. Olhar para as relações mbayá sob essa 

perspectiva nos ajuda a tirar do terreno da contradição, também, o fato de que 

alguns senhores ou senhoras se casavam com cativos de outras famílias.  A 

proibição, assim, não parecia ser medida pela nobreza do pretendente, mas 

pelo grau de proximidade que existia entre um e outro. 

A capture criação de crianças e mulheres pelos nobres mbayá¸ dimensão 

ainda pouco explorada, traz algumas questões-chave para pensar não apenas 

a denominada hierarquia desses grupos, mas suas relações políticas, de 

parentesco e de gênero. Assim, primeiramente, cabe nos perguntar por que 

apenas os homens eram mortos nessas expedições e por que a maioria das 

mulheres escapavam desse destino, podendo ser trazidas para as aldeias 

mbayá para efetuar serviços domésticos e, muitas vezes, se casar com 

“senhores” ou mbayá “comuns”. Em segundo lugar, focalizar a dimensão da 

criação desses cativos ilumina o lugar que as mulheres mbayá tinham nesse 

sistema de predação do Outro, uma vez que na maioria das vezes o papel 

guerreiro dos homens, que são os que capturam, aparece com maior destaque 

do que o das mulheres, que são as que amamentam, alimentam e criam as 



crianças. Assim, ao mesmo tempo em que as mulheres podem ser vistas como 

importantes para o âmbito “doméstico” de criação, elas têm uma importância 

central também na política ao efetuar a ligação entre o interno e o externo, 

fazendo dos estrangeiros consanguíneos, de modo parecido com o 

demonstrado por Janet Carsten (2000:18). 

Porém, é necessário lembrar que esses cativos continuavam sendo 

considerados estrangeiros, fazendo parte da categoria nibotagi mesmo quando 

adotados por famílias nobres, e constituíam uma “classe marginalizada”, nas 

palavras de Susnik. Os nibotagi, nesse sentido, parecem ser ao mesmo tempo 

estrangeiros e parte dos aldeamentos  mbayá, não diferindo muito, porém, dos 

nobres, que pareciam ter como encargo justamente relacionarem-se com o 

Outro, o exterior, que é, nos termos de Viveiros de Castro (2002:430), imanente 

ao interior. 

Ao mesmo tempo, é importante notar que a “interioridade” das relações 

de criação e de trocas de substância são as que diferem as crianças criadas 

dentro dos aldeamentos mbayá e aquelas criadas fora. O que difere essas 

crianças, nesse sentido, não é uma questão biológica, que difere essa e aquela 

criança por conta de sua reprodução, mas sua construção ou não como 

parente. O fato de as mulheres abortarem em praticamente todas as suas 

gestações não condenava os Mbayá à extinção, como muitos cronistas e 

antropólogos haviam afirmado, pois mesmo que seus filhos biológicos não 

nascessem elas criavam crianças capturadas nas expedições guerreiras. O 

que os mbayá interpretavam como o “dado” e o “construído”, assim, era 

radicalmente diferente da interpretação dos cronistas, o que abria margem para 

mais uma contradição aparente em seus escritos. 

Ao desestabilizar o par ocidental natureza/cultura, o parentesco mbayá 

pode ser entendido, em uma primeira abordagem, como multiplicidades de 

participações intersubjetivas, ou redes de mutualidades do ser (Sahlins 

2013:17). Essa definição, por sua vez, deve ser vista como um ponto de partida 

para que possamos entender o que são as relações de parentesco mbayá, e o 

que está imbricado nessas relações. A denominada hierarquia, que parece 

permear todo esse sistema Mbayá-Guaná, tem íntimas relações com essas 

redes de mutualidades do ser e, nesse sentido, uma abordagem da política não 

pode se separar de um estudo sobre os sistemas de parentesco Mbayá-Guaná. 



 

*** 

 

Os estudos de parentesco, assim, nos ajudam a iluminar outras 

dimensões das relações assimétricas Mbayá-Guaná. O fato de nobres se 

casarem ou adotarem pessoas de “humanidade questionável”, como 

geralmente nos apresenta a literatura, sai da zona da contradição quando 

deixamos de comparar esses coletivos a sistemas de relações europeus e 

passamos a contrapô-los a sistemas de parentesco ameríndios. Essa 

afirmação, que pode parecer óbvia, é necessária para que possamos avançar 

na compreensão sobre essa hierarquia Mbayá-Guaná, que ainda hoje nos 

coloca questões complicadas. 

Assim, ao tomar a “consciência de classe” característica dos nobres 

mbayá - que julgam todos os outros como gente inferior e “sem obrigações” 

(Sánchez-Labrador 1770:251) - nos termos propostos acima chegamos à 

conclusão de que ser nobre é, principalmente, um encargo. A nobreza nesse 

contexto, e analisada sob essa perspectiva, aparece como uma obrigação de 

procurar e se relacionar com o exterior, trazendo o Outro para dentro, casando-

se com ele ou capturando-o. 

Os diários de Sánchez-Labrador nos mostram que a cada aldeia mbayá 

encontrava-se, logo ao lado, um aldeamento guaná que, por sua vez, abrigava 

diversos outros coletivos que trabalhavam em suas plantações, mas 

continuavam com suas definições étnicas. Os povoados guaná, como descritos 

acima, atingiam proporções demográficas tão grandes exatamente porque 

abrigavam, muito mais do que os próprios Guaná, estrangeiros de origens 

diversas, e essas relações que se estendiam Chaco adentro eram 

possibilitadas, em grande parte, pela rede de casamentos gerada pelas 

proibições internas às comunidades locais. Vistas em separado, essas 

sociedades pareciam, sob os olhos dos cronistas, prezar tanto pela pureza do 

sangue que impediam o casamento interno praticamente de todas as maneiras 

possíveis. Mas quando levamos em conta com que esses nobres - que 

pareciam querer manter-se puros - podiam casar - preferencialmente com o 

Outro - conseguimos perceber que esses grupos conferiam prestígio àqueles 



encarregados de trazer o estrangeiro para dentro, criando redes de relações 

Chaco adentro.  

Os estudos de parentesco podem nos ajudar, enfim, a compreender a 

nobreza de forma totalmente diversa da qual ela é geralmente entendida. Se 

para os cronistas a nobreza ligava-se à pureza do sangue e à manutenção de 

um grupo pequeno que transmitia através das gerações o mesmo gene 

aristocrata que não podia se misturar com os outros, suas descrições nos 

mostram que os Mbayá parecem entender a nobreza como o limite mesmo 

entre o interno e o externo, onde a “mistura” é o que se busca e não o que se 

conjura. 

Considero importante, por fim, relembrar que, por mais que noções como 

a de nobreza signifiquem, no contexo de relações Mbayá-Guaná, o completo 

oposto do que elas geralmente expressam, não parece ser possível descartar a 

ideia de que existem assimetrias operando nesse contexto. Um dos caminhos 

para que possamos entendê-las é o de atacar, um a um, os conceitos que 

obscurecem essas descrições, e os estudos de parentesco, como 

demonstrado, podem iluminar alguns desses pontos cegos deixados pela 

literatura colonial.  
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