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Apresentação 

Este trabalho objetiva uma análise do poder destituído de coerção, tal como 

aparece nos escritos de Pierre Clastres, que afirma ser este o modo pelo qual 

ocorre a política entre os ameríndios. 

Metodologia 

A metodologia dessa pesquisa consistiu na análise comparativa de suas obras 

elencadas nas referencias bibliográficas. 

Crônica dos índios Guayaki (1972): 

Nesse seu texto etnográfico (1972), Clastres observa  que o chefe é aquele que manipula o “instrumento da não-coerção – a linguagem.” (CLASTRES, 1995, 

p.68). Pois, o chefe, “Jyvukugi devia demonstrar que (...) ele não exercia sua autoridade por meio da coerção, mas que, ao contrário, a desdobrava no que é mais 

oposto da violência, no elemento do discurso, na palavra.” (CLASTRES, 1995, p.67). Sendo pensadas portanto, linguagem e violência, como opostas e as 

sociedades ameríndias enfatizam radicalmente no polo da linguagem. 

Conclusão (não-finalizadora) 

É possível concluir, até o presente desenvolvimento, que Pierre Clastres oscilou em suas formulações quando buscou fidelidade aos fatos etnográficos observados em 

campo e quando refletiu sobre uma teoria da política ameríndia, contudo, sempre apontou para o elemento da linguagem como uma alternativa à coerção do poder. 

Afinal, é por meio da fala do chefe  que a sociedade se assegura  que o seu poder não a ameaça. 
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Discussão 

“Troca e poder: filosofia da chefia indígena” (1962):  
O esquema desse poder, impedido de ser coercitivo, será assim apresentado no ensaio “Troca e poder”: 

Ruptura da troca (entre o grupo e o chefe, pois há o privilégio da poligamia restrito ao chefe, ele por sua vez deve doar bens e              

palavras para o grupo) > exterioridade (da chefia, pois segundo a teoria da troca lévi-straussiana a sociedade é fundada quando há           

troca dos signos: bens, mulheres, e palavras; como esta troca de signos está interrompida, Clastres propõe que o chefe esteja fora da sociedade) > 

impotência (do poder do chefe, pois devido aos privilégios que o chefe possui ele está em dívida para com o grupo, dessa maneira, o grupo que controla 

o chefe, e não o chefe que controla o grupo). 

“Copérnico e os selvagens” (1969): 
“Limitar-nos-emos a recusar a evidência etnocentrista de que o poder é a coerção, (...) [logo] o poder existe de fato (...) totalmente separado da violência e 

exterior a toda hierarquia; que, em consequência, todas as sociedades, arcaicas ou não, são políticas, mesmo se o político se diz em múltiplos sentidos, 

mesmo se esse sentido não é imediatamente decifrável e se devemos desvendar o enigma de um poder “impotente”. (CLASTRES, 2003, p.37) 

Disso resultam três assertivas a respeito de uma ideia “ampliada” de poder: 1. O poder é universal, imanente ao social. 2. O poder político coercitivo 

“A Sociedade contra o Estado” (1974): 
“(...) O chefe está a serviço da sociedade, é a sociedade em sim mesma - verdadeiro lugar do poder – que exerce como tal sua autoridade sobre o chefe.” (CLATRES, 2003, 

p.224). Clastres aponta aqui para a inversão do sentido da autoridade tal como ela ocorre no ocidente, e para a fragilidade da função da chefia indígena. 
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não é o modelo do poder verdadeiro, mas simplesmente um caso particular do poder político. 3. Mesmo nas sociedades onde a instituição política está ausente, mesmo aí 

o político está presente, mesmo aí se coloca a questão do poder. 

A Sociedade contra o Estado (1974): 

Arqueologia da violência  (1980): 

“A questão do poder na sociedade primitiva” (1976): 
“Na sociedade primitiva, não há órgão separado do poder (...) 

porque é ela que o detém, como totalidade una, a fim de manter 

seu ser indiviso, a fim de afastar, de conjurar o aparecimento em 

seu seio da desigualdade entre senhores e súditos, entre o chefe e 

a tribo. Deter o poder é exercê-lo, exercê-lo é dominar aqueles 

sobre os quais ele se exerce (...)”. (CLASTRES, 2004, p.150). 

Clastres aponta nesse ensaio que a política dos selvagens é 

impedir que a sociedade seja dividida para, dessa maneira, evitar  

a possibilidade de coerção por uma das partes. 
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