
LIVRO SEGUNDO 

OS MECANISMOS TRIBAIS DE CONTRÔLE 
SOCIAL E A GUERRA 

l ntrodução: 

A função da guerra no plano das relações reais foi metodicamente 
analisada na primeira parte desta monografia. Apesar das dificuldades 
inerentes aos trabalhos de reconstrução histórica, a documentação empí
rica acessível permitiu examinar os principais problemas relativo,s ao 
papel desempenhado pela guerra na adaptaç·ão dos Tupinambá ao meio 
natural circundante (inclusive, é claro, no condicionamento e na deter
minação das relações adaptativas dos Tupinambá entre si e com outros 
grupos da mesma espécie). Contudo, o alcance explicativo da análise 
desenvolvida restringe-se às ações e às atividades imediatamente ligadas 
ou desencadeadas pelos empreendimentos guerreiros, pois me,smo a dis
cussão prévia dos motivos e objetivos da guerra tribal (cf. 43 e segs.) 
foi realizada com o intuito de mostrar que relação existia entre os em
preendimentos guerreiros e a organização da sociedade tupinambá. Por 
isso, o conhecimento obtido é apenas parcial: abrange somente as conse
qüências e os efeitos da guerra tribal que eram "ignorados" pelos Tupi
nambá. Tais aspectos da guerra caíam, como já foi indicado, fora de seu 
campo de consciência ~ocial; pois não existia, na cultura dêsses povos, 
nenhuma objetivação que exprimisse o significado prático e a importân
cia material das expedições guerreiras. 

Portanto, para completar a análise da guerra na sociedade tupi
nambá, seria preciso investigar as seguintes questões fundamentais: 
a) porque os indivíduos empenhados nos empreendimentos guerreiros 
agiam de modo coordenado, isto é, como "personalidades ,socializadas", 
com referência às ações e atividades sociais especificamente ligadas com 
a guerra; b) quais eram os fundamentos sociais em que repousava, 
durante os "e,stados de guerra", o comportamento coletivo; e) que 
aspectos da guerra caíam no campo de consciência social dos Tupinambá, 
recebendo assim uma explicação etnocêntrica, e que função desempenha
vam na preservação do equilíbrio social. Como se vê, tôdas estas ques
tões dizem respeito a problemas de contrôle social. Compete-me indicar 
nesta introdução: se as fontes compulsadas fornecem dados capazes de 
suportar a investigação dêsse tipo de problemas; e, no caso positivo, 
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qual a orientação adotada no ~tudo sociológico dêsses problemas na 
sociedade tupinamhá e na apresentação dos materiais. 

Quanto aos dados de fato disponíveis, um trabalho anterior, de 
crítica interna do conteúdo etnográfico das fontes quinhentistas e seis
centistas, patenteou a consistência das mesmas nesse particular e as possi
bilidades de aproveitamento sociológico das informações nelas contidas. 
Constatei, então, que a documentação disponível não parece inferior, 
,sob muitos aspectos, à que um especialista poderia reunir através da obser
vação direta, e que ela permite examinar os principais problemas que 
poderiam ser suscitados pela análise sociológica da integração e da fun
ção da guerra no sistema organizatório da ,sociedade tupinambá ( 1 ) . 

Quanto à segunda questão, convém salientar que encarei o contrôle 
social como uma das esferas de sistema organizatório da sociedade tupi
namhá. Delimitando o problema dessa maneira, cheguei à conclusão de 
que o contrôle social desempenha dua.s funções básicas: 1) desenvolva 
nos indivíduos associados a capacidade para a convivência e para a ação 
conjugada; 2) promove a integração das situações sociais de vida de 
modo a imprimir um caráter supra-pessoal ou coletivo às ações e à{5 
atividades sociais dos socii, tornando-as reciprocamente coerentes entre 
si. As duas funções são complementar~ e interdependentes. Se os ajus
tamentos dos indivíduos às situações sociais de vida pressupõem que 
atuem como "personalidades socializadas" (2 ), a emergência e o desen
volvimento destas constituem, por sua vez, resultados da participação 
das situaçõe& sociais de vida. ·Contudo, a presente investigação compro
vou que as duas funções possuem mecanismos próprios e que, sob êsse 
aspecto, são unilaterais e infrutíferas as teorias sociológicas que acen
tuam a predominância de uma função sôbre outra, ou que sublinham a 
equivalência de ambas (ª). A primeira função é diretamente responsável 
pela criação das condições ,sócio-psíquicas da interação social, enquanto 
que a segunda interfere profundamente, como um dos fatôres dinâmicos 
da vida social, no estabelecimento do grau de coesão e de unidade do 
comportan1ento coletivo. 

Em conseqüência das duas funções, o contrôle social liga-se media
tamente à preservação do equilíbrio social. NCiste trabalho terei que 
dar, em virtude da in1portância que ela possuía no sistema organizatório 
da sociedade investigada, muita atenção a essa funç·ão derivada do con
trôle sociaL Entretanto, penso que o conhecimento indicado não é sufi
ciente para fundamentar a generalização, aceita e sustentada como cien
tificamente verdadeira por vários sociólogo,s, segundo a qual a função 

( 1) Cf. o trabalho do autor, Â. .d.náliae Puncionalista da Guerra: Possibilidaàea 
de Â.pLicação à Sociedade T upinambá, esp. parte II ("Fontes Primã.rias para o Estudo da 
Guerl'a na Sociedade Tupinambá "). 

(2) Cf. C. A. Ellwood, The Psychology of Human Society, pág. 159. 
(3) Cf. o artigo do autor, O Eatudo Sociológico do Oontrôle Social, em que são 

analisadas e criticadas as teorias de Tõnnies, D urkheim e Gurvitch, e em que é aproveitada 
a contribuição dêstes sociólogos e a de Ro.ss, Park e Burgess, Mannheim, Bernard, etc., 
ao estudo do contrôle social. 
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do contrôle social seria a de manter a "ordem social". Primeiro, seme
lhante explanação apenas apanha o contrôle social no plano da "estática 
social". É sáhido, no entanto, que o contrôle social também desempenha, 
em proporções variáveis de acôrdo com a natureza dos tipos .sociais (4 ) , 

urna função dinâmica. Além disso, não é exato que a preservação da 
"ordem social" seja um produto exclusivo do contrôle social. Simmel 
já demonstrou, em uma análise brilhante, que a estab;J,idade ou a 
ordem social depende de múltiplos fatôres, inclusive o,s que foram defi
nidos acima como funções específicas do contrôle social (5). O objeto 
desta investigação não comporta, todavia, o tratamento de ambos os 
problemas. De um lado, lidei com fenômenos que, por sua própria 
natureza, dizem respeito a uma "situação e.stática ". De outro, foi visto 
acima que era nula a potencialidade da guerra como "fator social cons
trutivo" na sociedade tupinarnbá (cf. págs. 111-112 e nota 324) , pouco 
aberta a mudanças. 

A subdivisão em dois tópicos gerais da segunda parte dêste traba
lho, a qual corresponde às duas funçõ~s· básicas do contrôle social, cons
titui um esfôrço para esclarecer, de modo tão completo quanto possível, 
os três complexos problemas referidos no comêço desta introdução. De 
fato, a primeira subdivisão ("A Socialização e a Guerra") , permitirá 
tratar do problema a), enquanto que a segunda ("Os Fundamento.s 
Guerreiros do Comportamento Coletivo") , abrangerá os problemas b) 
e e). ( Cf. pág. 144) . Tenho a impressão de que a orientação me
todológica adotada facilitou sobremaneira a exploração dos dados dis
poníveis, e que o método expositivo empregado siinplificou a apresen
tação dos re;sultados da investigaç·ão. Como norma de trabalho, pro
curei analisar todos os problemas envolvidos pelo assunto, sôbre os quais 
a documentação apresenta uma consistência mínima. Assim, suponho ter 
contribuído, no que estava ao meu alcance e com as lacunas inevitáveis, 
para esclarecer melhor o objeto desta parte da monografia, mostrando 
como a guerra penetrava ou interferia nos mecanismos de contrôle social 
da sociedade tupinambá. Apenas deixei de lado o contrôle social das 
ações e atividades guerreiras vinculadas à organização e à realização 
das excursõe,s guerreiras e ao choque armado, naturalmente porque isso 
já foi analisado na primeira parte. 

1 - A Socialização e a Guerra: 

O emprêgo do têrmo socialização, na sociologia, não se tem suhor· 
dinado a uma conotação uniforme. O contraste entre sua utilização 

(4) Cf. H. Spencer, Introduction à la Science Sociale, pág. 66; e especialmente 
E. Durkheim, La Diviafon del Trabajo Social, paasim, e o aproveitamento de sua contri· 
buição, feito por K. Mannheim, Libertaà 11 Planificación Social, pâgs. 271 ·273. 

(5) G. Simmel, Sociologia, II, págs. 153·175. 
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como um "têrmo de apreciação" e suas aplicações com fi1n meramente 
''descritivo" ( º ) , acarreta inúmeras confusões. Acresce, além disso, que 
o têrmo possui, no segundo sentido, duas acepções distintas: 1) uma, 
mais geral, que se refere aos proces.sos sociais através dos quais perso
nalidades em interação influenciam·se reciprocamente e a " herança 
social" é transmitida; 2) e outra, restrita às sociedades ocidentais ou 
ocidentalizadas, que designa os proces.sos sociais através dos quais o 
Estado tem estendido ou tende a estender o seu poder de contrôle, e as 
situações criadas pelo solapamento, extinção ou desnivelamento de certos 
direitos e privilégios. Evidentemente, o têrmo é empregado, ne;sta mo· 
nografia, de modo descritivo e na primeira acepção, mais inclusiva. A 
seguinte definição caracteriza a compreensão sociológica do fenômeno, 
as.sim delimitado: " ... a socialização é a forma, realizada de diversas 
maneiras, através da qual os indivíduos, sôbre a base de interêsses 
naturais ou ideais, momentâneos ou duradouros, conscientes ou incons· 
ciente.s, que impulsionam causalmente ou induzem teleolõgicamente, 
constituem u1na unidade na qual se realizam aquêles interêsses" ( 7 ) • 

Os dados contidos na documentação d~sponível são, no entanto, de 
natureza a favorecer antes a análise do "conteúdo ou matéria" da socia
lizaç,ão, segundo a terminologia de Simmel, do que a sua forma. Para 
compensar tais lacunas das fontes históricas (quando apreciadas de um 
ângulo sociológico) , pareceu-me conveniente con.siderar os dados positi
vos e explícitos como descrições de "situações de vida" na sociedade 
tupinambá. f':ste artifício de análise, em si mesmo legítimo e necessário, 
além de justificável diante da natureza da documentação explorada, per
n1itiu lidar co1n os problemas de iSocialização em têrmos de "posição 
social" (status) e de "participação da cultura" nas suas vinculações 
recíprocas. Assim, não só ambos os aspectos do fenômeno (a "forma" 
e o "conteúdo" ) foram focalizados sociolõgicamente, à medida em que 
o poderiam ser em un1a monografia como a presente; mas ainda foi 
esclarecida que parte a guerra tomava nos subprocessos de socialização, 
que interferiam na formação da personalidade dos guerreiros, e em sua 
distribuiç·ão e localização na estrutura social. 

A - Os Ideais Guerreiros na Formáção da Personalidade Mascu
lina: 

Há autores que se preocupam em saber, em seus estudos ou discus
sões de natureza "sociológica", se a guerra constitui ou não uma ativi
dade masculina. Suponho, no entanto, que a análise sociológica do 
f enômeno não alimenta .semelhante preocupação. Em nenhuma sociedade 

(6) Of. R. E . Park e E. W. Burgess, Introduction to the S c·ience of Sociolog11, 
p6g. 496. 

(7 ) G. Simmel, S ociologia, I, pág. 14; sôbre os efeitos psíquicos da socialização, 
assim entendida, cf. a inda vol. II, págs. 157 -159. 
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a "guerra" se apresenta como algo que diga respeito ou que afete, 
exclusivamente, o setor masculino da população. Se isso quase sempre 
é verdade quanto aos aspectos "militares" da guerra, não é, ou é em 
grau muito menor, quanto às demais situaçõe,.s envolvidas ou desenca
deadas pela guerra. Na sociedade tupinambá, como foi visto na pri
meira parte dêste trabalho, a guerra só constituía uma "atividade mas
culina" em suas esferas "militares". Assim me.smo, as mulheres parti
cipavam de alguns tipos de expedição guerreira e chegavam a desem
penhar nelas algun1as atividades de caráter cooperativo, embora "amili
tares ". Nas situações po,steriores ao combate, os seus papéis eram rele
vantes, pois participavam ativamente dos rituais de recepção dos prisio
neiros, de seu sacrifício ritual e das cerimônias antropofágicas, sendo 
além di,.sso, como os ho1nens, afetadas por seus resultados ou efeitos. 
Contudo, é a esfera "militar" que serve de ponto de referência para a 
caracterização das personalidades masculina e feminina com relação à 
guerra. Na sociedade tupinambá, o guerreiro era o homem, e não a 
mulher ( exceptuando-se as mulheres tríbades, que representavam desvios 
do tipo normal de personalidade feminina, e eram raras) . N es.se sentido, 
pode-se dizer que a guerra era uma ativülade masculina na sociedade 
tupinambá. 

As conseqüências teóricas dessa constataç·ão são óbvias, pois o pro
blema da formação e desenvolvimento da per.sonalidade do guerreiro 
fica naturalmente confinado ao setor masculino da sociedade investigada. 
Graças a isso; ao invés de indagar como se processava, de um modo 
geral, a organização da personalidade tupinambá e que importância os 
valores guerreiros possuían1 dentro dela, procurei conhecer diretamente 
os meios através dos quais os 1'upinambá imprimiam uma configuração 
guerreira à personalidade masculina. As questões prejudicadas, relati
vas à comunhão de certos valores guerreiros por todos os membros 
ativos da população, são esclarecidas no lugar conveniente ( cf. adiante, 
"Os Fundamentos Guerreiros do Comportamento Coletivo", segunda 
subdivisão desta parte do trabalho) . O caminho a ser percorrido ·por 
enquanto envolve apenas duas perguntas f undamentai.s: 1) é possível 
caracterizar a função desempenhada pelos ideais guerreiros no processo 
de formação da personalidade masculina na sociedade tupinambá? 
2) como se processava a aquisição dos valore.s guerreiros e que influên
cia êles exerciam na configuração da personalidade masculina dos Tupi
nambá? Destas duas questões, apenas a segunda precisa ser examinada 
à luz da documentação empírica disponível, pois a primeira é suficien
temente esclarecida pelos conhecimentos já obtidos a respeito da forma
ção e da organização da personalidade masculina na sociedade tupi
nambá. 

O adestramento dos indivíduos para a vida social se processava no 
seio dos grupos domésticos e através da participação concreta das ativi-
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dades rotin.eiras, ,sendo desenvolvido e organizado na base do sexo e da 
idade dos pacientes. Por isso, na análise sociológica do processo de 
formação da personalidade masculina na sociedade tupinambá convém 
tomar as categorias de sexo e de idade como ponto de referência. Aliás, 
como ,salienta Linton, êste método permite considerar os problemas rela
tivos à constituição da personalidade "em têrmos da comunidade, de 
posição social e de participação da cultura" por grupos de indiví
duos ( 8 ) , ou seja, em têrmos dos mecanismos sociais de atribuição de 
status e papéi,s a indivíduos que apresentam, em comum, determinados 
requisitos psico-sociais. É verdade que os Tupinambá não chegaram a 
elaborar um sistema de categoria de sexo e idade que sulcasse profun· 
damente a estrutura social, como acontece em outras ,sociedades tribais; 
contudo, em uma investigação do t ipo da presente êste aspecto da ques
tão tem pouca importância, pois só está em j ôgo o funcionamento das 
categorias de sexo e idade como existiam na sociedade tupinambá e sua -conexao com a guerra. 

O.s adestramentos guerreiros específicos começavam quando os in
divíduos do sexo masculino passavam a ser designados como kunumi
guasú, isto é, quando atingiam, segundo Evreux, a idade de 15 a 25 anos, 
aproximadamente. Nesta idade, eram admitidos nas reuniões dos "adul
to;s ", (os avá e tujuáe), embora lhes fôsse vedado manifestar-se a res
peito dos assuntos discutidos, e participavam das expedições guerreiras, 
na qualidade de "tripulantes" (remadores) das canoas ou de caçadores 
dos bandos armados. Não exerciam ainda, no entanto, atividade.s pro
priamente guerreiras; estas só podiam ser praticadas pelos indivíduos 
considerados socialmente co1no "adultos". Porém, ao alcançarem os 
limites da categoria de idade em aprêço (,segundo suponho, pois êsse 
aspecto do sistema tribal de determinação de status continua obscuro) , 
viam suspensas certas proibições inerentes ao seu estado, entre elas a de 
combater o.s inimigos em companhia dos guerreiros. Em conseqüência, 
podiam participar das expedições e das operações a mão armada. O 
reconhecimento formal do status de guerreiro se processava posterior
mente, em função dos sucessos alcançados pelos j oven.s nos combates: se 
conseguissem aprisionar um inimigo e sacrificá-lo ritualmente, podiam 
passar, então, pelos rituais de renomação e ser chamado,s "homens" 
( avá). Por isso, a participação das expedições guerreiras engendrava, 
de fato, certas oportunidades aos mancebos, para que demonstrassem 
,suas aptidões pessoais. Os que atravessassem tais provas de modo satis
fatório, conquistavam o direito de passar pelos rituais que dariam acesso 
ao statu,.s de "homem". Portanto, o status que lhes era atribuído nessa 
época pela comunidade ~onsistia em um status condicional. Graças às 
relações e às obrigações de parentesco, alguns jovens não se submetiam 
às provas "militares"; limitav~m-se a sacrificar um inimigo, recebido 

(8) Ralph Linton, Age anà Sex Oategoriea, passim; citação extraida dn pág. 589. 
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de "presente" ·do seu pai, ou cio marido da irmã, e a passar pelos ritos 
subseqüentes de renomação (9 ). Semelhante alternativa sugere que as 
provas "militares", por que passavam os jovens nas expedições de que 
participavam com um status condicional de guerreiro, não possuíam a 
rigor uma funç·ão seletiva, de peneiramento social. Como os indivíduos 
que não contavam com a cooperação indicada dos parentes (parece que 
esta era a norma) dependiam diretamente dos resultados de seus esfor
ços pe.ssoais, impõe-se a conclusão de que o sucesso "militar", pelo 
menos para uma parte considerável da população masculina ascendente, 
constituía uma condição fundamental no sisten1a tribal de "promoções 
sociais" ( 10). 

Quando os indivíduos alcançavam essa fase de sua vida, que o,s tor
nava aptos para receberem os adestramentos guerreiros específicos, atra
vés da participação direta da luta armada-, já tinham acumulado uma 
série de experiências e de conhecimentos indi.spensáveis ao exercício dos 
novos papéis, que deviam desen1penhar. Como se verá adiante, o ades
tramento no manejo das armas começava na infância; os neófitos não 
precisavam ser treinados pelos adultos, poi,s sabiam empregá-las tecni
camente. Do mesmo 1nodo, o conhecimento do meio físico circundante 
crescia correlatamente com o desenvolvimento natural do homem, lite
ralmente integrado à paisagem. A participação prévia de outras ativida
des acessíveis ( caç·a, pesca, coleta, etc.), favorecia seja o conhecimento 
íntimo do meio fí.sico ambiente, seja a aquisição das técnicas tribais de 
adaptação às circunstâncias criadas pela presença de inimigos, da mesma 
espécie ou não. A consciência da,s obrigaç·ões atribuídas aos guerreiros 
não se subordinava, por sua vez, à admissão aos bandos armados. Ao 
contrário, os Tupinambá expunham seus filhos, desde a mais tenra idade, 
à influência dos valores guerreiros tribais e às solicitações belicosa.,s de 
seu sistema sócio-cultural. Portanto, ao serem admitidos nos bandos 
guerreiros, o,s mancebos estavam não só habilitados para combater, mas 
ainda capacitados para sentir os impulsos sociais que impeliam coletiva
mente os Tupinambá à luta armada. O significado sagrado das obriga
ções dos guerreiros e dos fins das expedições ou incursões punitivas não 
lhes eran1 estranhos nem precisavam ser aprendidos (11). Êstes fatos 
são de suma importância para a interpretação da organização da per
sonalidade ma.sculina dos l'upinambá. Pois êles indicam, claramente, 
que a transição de uma categoria de idade para outra (de kunumi-guasú 

(9) As infol'mações de Gab.riel Soa.res levan1 a supor que se tratava do genitor; 
todavia, as descrições de Staden revelam que os tios pate.rnos também cediam seus prisio
neiros aos sobrinhos. Thevet dá a outra info1·mação, segundo a qual o marido da irmã 
fornecia seus prisioneiros aos "cunhados", pi\ra que êstes pudessem trocar "O· nome de 
sua infância" (cf. Ooam.ogrwphie, fol. 932, e Ms. in., fol. 65 v.). 

( 10) A explanação precedente baseia-se especialn1ente nos dados contidos em 1''. 
Fernandes, A. Organização Social doa T·upina111bá, págs. 229-231. 

(11) Cf. análise posterior, pág. 164 .e segts.; e 1''. Fernandes, op. cit., págs. 116-1.18 
e cap. IV. 
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para avá) , se processava sem que os neófitos precisassem receber dos 
adultos amplos conhecimentos de ordem "militar", mantidos até aquela 
época como ,segredos para êles. A rigor, só aprendiam a se com.portar 
diante dos inimigos, nas situações grupais de luta armada inerentes às 
modalidades tribais de combate. E essa aprendizagem se efetuava sem 
nenhuma complicação ritual, isto é, estritamente de acôrdo com o padrão 
tribal de educação dos joven,s; êste consistia, como se sabe, em expô-los 
a situações concretas, nas quais pudessem pôr em prática seus conheci
mentos e habilidades e aprender, através de experiências pessoais e doiS 
exemplos fornecidos pelos adultos, novas combinações daqueles conheci
mentos ou coisas de,sconhecidas por êles. 

Contudo, é óbvio que a transição de uma categoria para outra, cor
respondendo a uma das fases críticas da vida dos homens, deveria afetar 
de algum modo não só a forma de constelação dos valores, integrados 
à personalidade ma,sculina, mas primàriamente o seu próprio conteúdo. 
Se os reflexos da transição, provocados pelos adestramentos guerreiros 
específicos, de caráter "militar", não alteravam substancialmente nem a 
primeira nem o segundo, é provável que outras determinaç·ões, ligadas 
com a ,situação social de guerreiro, o fizessem, transformando a ambos 
ao mesmo tempo. Em outras palavras, é preciso considerar a questão 
do ângulo das atribuições e obrigações totai_s contraídas socialmente 
pelos indivíduos do sexo masculino que pas.savam de uma categoria para 
outra, ou seja, em têrmos da configuração imprimida à personalidade 
masculina em virtude da ascenção ao novo status. De fato, a análise 
anterior nada mais esclarece senão que a estrutura básica da persona
lidade m~sculina comportava um tipo de desenvolvimento que poderia 
ser comparado ao esquema do crescimento biológico (orgânico, no sen
tido de Dewey) . Resta isolar o próprio produto dêsse desenvolvimento 
na fase em aprêço, para ver como as açõe.s e as atividades guerreiras, 
mediante a alteração de status, repercutiam então na organização da 
personalidade masculina. 

Isso implica uma consideração psicológica preliminar do problema. 
A psicologia descritiva nos ensina que o desenvolvimento psíquico se 
proce.ssa de modo gradativo e contínuo, possuindo porém cada época 
ou fase da vida um "valor vital", que lhe é peculiar. Embora a cada 
época ou fase se associem desenvolvimentos psíquicos mais complexos, 
elas não têm por fim senão a sua própria plenitude ( 12 ) • Ora, a vivência 
engendrada pelos desenvolvimentos p~íquicos indicados (transição para 
categoria de avá, "homem") , não era a do Homem tout court, mesmo 

(12) Cf. W. Dilthey, Ideaa Acerca de una Pricologia Descriptiva, 'li A.nalitica, in 
Ps-icologia, 11 Teoria del Oonocimiento, especialmente págs. 308-309 e 328-828. O conceito 
de "vivência" é empregado no sentido psicológico, de acôrdo com as definições do mesmo 
autor (cf. op. cit., págs. 419·423, e La E11encia de la Filosofia, pãgs. 134-139). Em seu 
significado expresso o têrmo abrange também as experiências vividas socialmente, na 
"interação entre peaaoas diferentes". 
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segundo as representações dos Tupinambá, mas a de indivíduos que 
passavam a fazer da guerra uma atividade rotineira, além do mais essen
cial na complexa teia de dramas de ,sua existência cotidiana. Pelo que 
se pode inferir indiretamente, com base nos complicados rituais a que 
se submetiam os mancebos nessa época, trata-se de uma vivência carre· 
gada de emoções e de experiências, de incertezas e de provaçõe,s, graças 
à qual, pela primeira vez, os indivíduos adquiriam uma noç·ão convicta 
e sentida do significado da vida para o homem. Ela correspondia, do 
princípio ao fim, aos "anos de decisão", em que se resolvia, no sentido 
mais amplo pos~ível, o destino dos homens - seja quanto ao curso 
imediato e futuro da existência terrena, seja quanto às relações com os 
espíritos dos antepassados e à perspectiva de uma existência post-mortem 
conforme aos ideais de vida futura no além. Foi tendo em vista a expres
são dêsses acontecimentos da vida anímica no plano social da vida dos 
Tupinambá, que escrevi o seguinte: " ... pode-se considerar esta cate
goria - a categoria de Avá - como sendo a mais importante na vida 
de um homem tupinambá, embora não f ôsse aquela em que iria po.ssuir 
mais poder e prestígio. tle tornava-se guerreiro, obtinha o reconheci
mento social da sua maturidade e contraía núpcias, isto é, rea1izava três 
coisas fundamentais em um lapso de tempo relativamente curto. A con
secução dos três objetivo.s, doutro lado, processava-se segundo uma 
ordem bem definida, pois cada um dêles dependia estreitamente dos 
demais" ( 13 ) • 

O "valor vital" dessa época ou fase da vida dos Tupinambá equi
vale, portanto, ao da conquista e afirmação da "maturidade" masculina 
em outras sociedades. Mas, o dinamismo interno da mesma, condiciona
do em grande parte por influxos elas novas "experiências de vida", 
apresenta aspectos peculiares, que precisam ser postos em relêvo aqui. A 
classificação ,social de " homem" repercutia imediatamente em tôda a 
vida social dos indivíduos: no plano das adaptações ao mundo físico e 
biológico, estendendo o alcance das relações entre êle,s e a natureza, 
através da ampliação dos quadros de suas atividades e da permi,ssão à 
satisfação regular de certas necessidades fiisológicas; no plano dos a jus
tamentos ao meio ,social ambiente, alterando o seu círculo de convivência 
e de atuação social, enquanto e como socii; e, por fim, no plano das 
vinculações com as entidades sobrenaturais, com as quais entravam em 
contacto e sob cujo signo, aliás, se processava a própria cla,ssificação 
dêles como "homens". Isso quer dizer, então: 1) que tôdas as perso
nalidades masculinas clas,sificadas sob a categoria de "homem" (avá) 
estavam expostas à atuação de um conjunto de fatôres externos, de 
ordem cultural e social, cuja influência na vida anímica dos Tupinamhá 
pode ser constatada sem que se tornem necessária,s referências especiais. 
às flutuações e diferenças de reações pessoais, ocasionada pela diversi-. 

(13) Cf. À. Organização Social doa Tupinambá, pâgs. 280-231. 

• 



REVISTA DO ~1USEU PAULISTA, N. S., VOL. VI 153 

dade dos tipos psicológicos; 2) que os desenvolvimentos p,síquicos 
posteriores, em direção a configurações mais integradas e complexas da 
personalidade masculina, e as uniformidades que podem ser notadas 
em suas tendências bá,sicas, também se ligavam à atuação daqueles fatô
res externos. Em síntese, os aspectos peculiares dessa época ou fase da 
vida dos Tupinambá repousavam, realmente, nas condiçõe,s de existência 
social, nos f atôres externos que contribuíam para imprimir um caráter 
definido à estrutura de sua vida anímica, embora não determinassem o 
dinamismo interno da mes1na. 

Ora, as descrições das " ,situações de vida", enfrentadas pelos Tupi
nambá nessa época, mostram que os fatôres externos dominantes (que 
não só davam sentida às ações sociais e às aspirações mais profundas 
dos indivíduos, mas ainda conformavam a própria manifestação e a 
ordenação dos demais fatôres ) , eram de natureza religiosa. Em tôrno 
das obrigações dos vivo.s para com os mortos, da vingança dos antepas
sados, e da satisfação dos desejos antropofágicos dos espíritos ( 14) , é 
que se polarizavam as vivências masculinas e os núcleos de condensação 
e de intensificaç·ão da vida social, especialmente dos homens. A con
quista do novo nome, que condicionava socialmente a transformação da 
personalidade masculina, segundo as concepções tribais, e que daria 
lugar à "promoção" para o ,status de homem, através dos rituais de 
sacrifício do inimigo e de renomação, se processava graças às relações 
que se estabeleciam entre o matador e o espírito do ancestral ou do 
parente morto de modo sangrento, vingado publicamente. Além disso, 
era mediante os valores religioso,.5 e à sua observância estrita que se 
constituía e se mantinha a equivalência e o mútuo entrosamento entre 
os dinamismos ou desenvolvimentos psíquicos (na vida psíquica dos 
indivíduos) e o ritmo social da vida tribal. De acôrdo com as concep· 
ções tribais, o desenvolvimento da "pessoa" constituía um processo sem 
têrmo definido. Mesmo após o desaparecimento do círculo dos vivos, 
os avá e tujuáe, por exemplo, precisavam arrostar várias provações e 
superar diversos riscos para atingirem a "sociedade dos antepassados" 
(guajupiá) ; e, segundo insinuam certas informações de Ahbeville, o 
seu retôrno à terra sob aparência humana constituía ponto de crença 
para os Tupinambá (15 ) . Nós limites da vida terrena, o sistema de cate
gorias de idade continha os marco.s sociais que referiam as etapas per
corridas pelos indivíduos ne.sse desenvolvimento, em que o motus per
petuus eram os mortos. As obrigações dos vivos diante dêles possuíam 

(14) Além das fontes teóricas citadas adiante, para esta parte da afirmação cf. 
a informação de Staden, segundo a qual " ... apetece aos espíritos que estão nos maracás 
comer carne escra va" (pág. 174). E Volhard designa êsto tipo de canibalismo rit ual, em 
que "a carne humana não é ingerida em amor dos companheiros vivos, mas dos mortos", 
com. a expressão banquete da vitória (II Oannibali~mo, pág. 507). A análise sociológica 
da antropoíagia na sociedade tupinambá será feita na segunda subdivisão desta parte do 
b'abalho. · · 

( 15) Cf. Abbeville, págs. 252·253. 
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um caráter circular, e o próprio ato da "vingança" envolvia um com· 
promisso sagrado: praticando as incisões, os matadores se expunham 
de novo ao "protesto de vingança" ( 16) , ao invés de se libertarem dêle. 
A morte sangrenta de companheiros, em combates coletivos ou singulares, 
ampliava as malhas daquela complexa cadeia de obrigações ético-religio
sa,s, mas não os seus mecanismos. Por isso, os cronistas se representa
vam, com ingenuidade e etnocentrismo mas empiricamente, a "carreira" 
dos grandes guerreiros como uma sucessão de homicídios. 

Em que sentido, porém, tais valores promoviam a equivalência e 
o entrosam.ento do curso dos dinamismos p,síquicos ao ritmo social de 
vida tribal? Propiciando aos indivíduos os estímulos mais profundos 
à satisfação dos papéis e atribuições inerentes ao .status social ocupado, 
e contribuindo para concatenar, assim, as condições de influência dos 
fatôres externos no processo da vida anímica. Desde que se encare a.s 
situações de vida, enfrentadas pelos homens, de uma perspectiva fun
cionalista, não será difícil representar empiricamente essa explanação: 
as ações praticadas pelos indivíduos no decorrer dos rituais de sacrifício 
dos inimigos, de ingestão de sua carne e de renom~ção, estavam sujeitas 
a duas espécies de mecanismos, que repercutiam de modo' distinto na 
determinação do significado e na padronização social das mesma,s. De 
um lado, os valores religiosos que atuavam em sua motivação e as con
dições dentro das quais se processava o seu de,senvolvimento, impri
miam-lhes certa regularidade e davam-lhes certa estabilidade. A êsses 
mecanismos se subordinavam os fatôres sócio-culturais da vida anímica 
no que êles possuíam de "exteriores" aos indivíduos e de "objetivos". 
Em um sentido literal, traziam em si a marca da sociedade tupinambá, 
do que fôra herdado socialmente dos antepas,sados, através das relações 
educacionais com os velhos. Por isso, êsses mecanismos compreendiam 
tanto os impulsos oriundos de um ~toque comum de idéias e crenças, 
que repousava no modo de participação da cultura, quanto as condições 
externas das ações, criadas pela estrutura institucionalizada das situações 
sociai,s vividas. Mas, de outro lado, estavam os significados subjetivos 
d - . " b " , d as açoes, os mecanismos que que ravam o seu carater e mera repe-
tição, contribuindo para dar uma feição pe,ssoal às mesmas, ou para 
fazer com que elas se polarizassem em tôrno de tendências p,sicológicas, 
heterogêneas e variáveis de indivíduo para indivíduo. Infelizmente, êsses 
aspectos da realidade escaparam aos cronistas. Apenas {;e sabe que de
terminados matadores, por exemplo, conseguiam empolgar a assistência, 
enquanto que outros se expunham ao ridículo. Sabe-se també1n que as 
ações praticadas nos rituais referidos não eram unívocas, quanto ao seu 
significado social. A medida que um homem ampliava o número de suas 

( 16) Cf. Evreux: "soube dêstes selvagens, que duas razões os levam a cortar assim 
seus corpos, uma significa o pesàr e o sentimento, que têm pela morte de seus pais, e 
outra representa o protesto de vinganc:a, que contra êstes prometem êles, como valentes e 
fortes ... " (pága. 98·99). 
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vítimas, os efeitos e mesmo o sentido daquelas ações se modificavam 
sensivelmente: o sacrifício ritual de uma vítima humana e a conquista 
de um nome representavam uma coi,sa para o mancebo, que se tornava 
avá, e outra bem diferente para o avá que já era um guerreiro experi
mentado. O primeiro- encontrava nas situações vividas a condição de 
passagem para a categoria de "homem"; o segundo esperava delas 
outros resultados, tão importantes para êle quanto para o mancebo a 
ascenção de status: pré,Servar sua posição e aumentar seu "poder" ou 
carisma, o que acarretaria a elevação crescente de seu prestígio. Por 
isso, embora seja impossível compreender atualmente o significado sub
jetivo daquelas ações, no plano estritamente p.sicológico, sabe-se o que 
elas "valiam" socialmente em cada época da vida dos indivíduos, e como 
elas se encadeavam entre si em função dêsses significados, descrevendo 
a trajetória percorrida pelos hon1en.s a partir do momento em que se 
viam reconhecidos como adultos. Em resumo, as ações em aprêço, 
quando referidas a seus mecanismos sociais na sociedade tupinambá, 
revelam-se sob dois prismas à análise sociológica: 1) apresentam-se 
uniformes e idênticas a si mesmas em tôdas as situações de vida prová
veis, no que diz respeito à motivação social e às condições que cercavam 
a ,sua atualização, prescritas ritualmente (17) ; 2) mostram·se variáveis, 
dentro de certos limites, quanto aos significados, que presidiam a con
cepção delas como valores, por parte dos agentes, e quanto a seus efeitos 
sociais, embora entre êstes o incremento de cari,sma f ôsse uma conse
qüência constante. 

Essa sumária descrição indica, apesar de demasiado esquemática, 
as conexÕ·es que existiam entre o desenvolvimento da vida anímica e o 
ritmo de vida social dos Tupinambá, e até que ponto tais conexões se 
estabeleciam mediante valores religiosos. Êstes. valores saturavam cada 
um dos momentos da vida anímica, orientando os ajustamentos sociais 
que se deveriam processar, em virtude das situações que a sociedade 
tribal antepunha aos indivíduos, e organizando as bases sócio-psíquicas 
dos desenvolvimentos ulteriores da personalidade masculina. Assim, à 
medida que as aç·ões praticadas no decorrer dos rituais de sacrifício, de 
ingestão de carne humana e de renomação contribuíam par~ preencher 
os ideais de· vida dos Tupinambá (18), relacionando os atos concretos 
aos valores que os regiam, elas articulavam reciprocamente o desenvol
vimento da estrutura da personalidade e as seqüências da "carreira 
,social" dos indivíduos. 

, 
( 1 7) Aliás, as descrições de Cardim mostram que a ritualização dessas ações com-

portava algumas diferenças i o ritual prescrito para o mancebo que praticava o primeiro 
sacl'ificio seria mais comJ>licado que o ritual obedecido pelos guerreiros experientes ( cf. 
Cardim, pág. 170). Veja-se também Thevet, a quem não passou despercebido êsse 
aspecto dos rituais de sacriffcio (cf. Ms. in., foi. 61). 

(18) Eviden.ten1ente, ações de outro tipo (atividades econômieas, alargamento do 
grupo doméstico e suas conseqüências nas relaçõe_s sociais, etc.), tendiam a produzir os 
mesmos efeitos. Entretanto, êsse aspecto da questão não entra em causa no momento. 
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As mesmas conexões são visíveis nos desenvolvimentos psíquicos 
posteriores. Como se sabe, aquêles indígena,s acreditavam que um homem 
alcançava o máximo de "poder" depois dos quarenta anos, aproxima· 
damente, quando se incorporava à categoria dos tujuáe. Era em tômo 
dessa época da vida anímica que se projetavam as tendências mais signi
ficativa.,s de diferenciação da personalidade masculina: os indivíduos 
podiam ser chefes de malocas, de grupos locais, líderes guerreiros e 
pajés. Não resta dúvida, a personalidade dos tujuáe representava cultu
ralmente, para os Tupinambá, o tipo de configuração mais complexa e 
harmoniosa da vida anímica do homem. Ora, o próprio processo de 
"cre,scimento" da personalidade de um avá comportava a emergência 
dessa configuração de personalidade masculina. O aumento de carisma, 
através do aprisionamento e do sacrifício de certo número de inimigos 
- variável de acôrdo com a diligência e as aptidões pessoais de cada 
um - acompanhava o lento processo de adestramento do,s sentidos, das 
emoções e da inteligência a que se submetiam os homens, fazendo com 
que a aquisição do status de tujuáe fôsse uma ocorrência natural e ne
cessária na vida de um homem "normal". Mas, desde que um indivíduo 
,se classificava como tujuáe, êle tinha que arcar com as obrigações mais 
·'pesadas" que poderiam ser atribuídas a um homem, segundo as con
cepçõe,s dos Tupinambá. Nessa fase ou época da vida, mesmo sem se 
notabilizar de modo especial diante do.s companheiros, um homem se 
aproximava tanto dos padrões ideais de personalidade, definidos na 
cultura tupinambá, que tôdas as suas aç·ões - no trabalho, na guerra 
e nos cerimoniais - precisavam ser cuidadosamente ponderadas. Êle.s 
carregavam consigo a sabedoria dos antepassados e os ensinamentos da 
vida. E se tives.sem sido bem sucedidos na acumulação de "poderes" ou 
de carisma, através dos sacrifícios rituais e das relações com entidades 
sobrenaturais, podiam inclusive transformar-se em grandes pajé,s e loco
mover-se com relativa liberdade no mundo perigoso dos espíritos, apren
dendo coisas inacessíveis a seus companheiros senão por seu intermédio. 
Por isso, os jovens se dedicavam à observação dos atos dos tujuáe, 
ouviam as sua,s palavras e os imitavam, criando para êles uma função 
importante: a de renovar os laços entre o passado e o presente, de que 
se desincumbiam preservando ou restaurando as tradições. Não admira, 
portanto, que esta f ôsse considerada a ma~ bela fase da vida pelos 
Tupinamhá, e acreditassem que dela um homem poderia partir para o 
convívio com os espíritos dos antepassados. 

A descrição precedente revela os fundamentos psíquico,s da domi
nação gerontocrática naquela sociedade tribal e dá a chave para a 
compreensão dos estímulos mais profundos, que agitavam as preocu
pac;ões dos tujuáe. Um duplo sistema de sólicitações imprimia, nes.sa 
época, uma direção definida e progressiva à vida psíquica dos homens, 
impedindo que se entorpecessem psicologicamente ou se isolas.sem social-
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mente, encerrando-se dentro do seu próprio mundo. De um lado, jamais 
um tujuáe se consideraria desobrigado de "deixar o exemplo", destinado 
aos jovens, em geral, mas particularmente ,significativo para os seus 
descendentes. A êstes competiria manter o "nível" das tradições dos 
parentes mortos e dos ancestrais, às quais ,se incorporariam de modo 
imediato e como normas de ação os "exemplos" dos parentes vivos. 
Apreciada dêste ângulo, a responsabilidade de um tujuáe era enorme, 
pois a ,sua conduta não daria a conhecer apenas o que êle e seus ante
passados "valiam", mas ainda o que presumivelmente seriam os seus 
"filhos" e os "f il:hos de seus filhos". De outro lado, os e.spíritos ( 19 ) 

não se satisfaziam com as demonstrações de "valor" dadas por um 
homem no plano das relações sociai,s. f:les exigiam muito mais dos 
vivos, e era por isso que os avá e tujuáe faziam tantos prodígios: a 
vontade ou as disposições dos espíritos precisavam ,ser constantemente 
descobertas e satisfeitas. E ainda que se possa dizer que os tujuáe tran,s
feriam para os espíritos,. inconscientemente, a sua própria vontade, os 
seus próprios desejos, aproveitando as funções religiosas a êles atribuí
da,s como instrumento de dominação, o fato é que lhes cabia zelar pelas 
relaç·ões entre os vivos e os espíritos. As impulsões oriundas dês.se sis
tema de solicitações compelia os tujuáe a se manterem ativos e realiza
dore:s até o esgotamento de suas energias físicas, dando-lhes ânimo para 
cumprirem as atribuições inerentes a seu status, inclusive as que impli
cavam no exercício da dominação tradicional. Em suma, a correspon
dência entre o comportamento dos velhos, desenvolvido sob inspiração 
pessoal ou .sob o influxo da coerção social, e o que a sociedade esperava 
dêles, constituía, no plano psíquico, uma função dos valores que inspi
ravam suas ações e que polarizavam positivamente o,s seus desejos e 
ambiçõe,s. 

Contudo, em que sentido essa análise poderia nos esclarecer a res
peito da função dos valores guerreiros na formação da personalidade 
masculina dos Tupinambá? Suponho que, quanto a isso, não há mar
gem para dúvidas. Já foi indicado várias vêze.s neste trabalho que a 
guerra, no que caía ou dependia da consciência social dos Tupinambá, 
se reduzia literalmente a um instrumentum religionis. É difícil à nossa 
mentalidade, mesmo com o auxílio do método sociológico, uma inteli
gência completa desta afirmação. Ela não significa simplesmente que 
a guerra tinha, naquelas ,sociedades tribais, uma "origem" religiosa - · 
os espíritos interferiam na determinação das incursões e das expedições 
guerreiras; ou que visava a um "fim" religioso - a captura de inimigos 
para o sacrifício ritual; ou, ainda, que ela seguia 'um "curso" religioso, 
e,stranho aos princípios da arte militar racional - o sucesso, ou o insu
cesso das atividades guerreiras dependia diretamente do sobrenatural . 

(19) As ""lmas" dos ancestrais e "av6s", pelo que se pode alcançar através. da 
documentação disponível. 
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Embora me fôsse impossível penetrar mais profundamente que os outros 
em uma realidade tão complexa e esquiva, pareceu-me que a. guerra, pelo 
menos dentro dos limites em que a pude compreender relacionando-a 
com algun.s elementos conhecidos da concepção do mundo daqueles abo
rígenes, se integrava ao complexo tribal de valores religiosos e que, se 
ela possuía un1 significado existencial para o,s Tupinambá, êle não se 
separava das condições e da natureza de sua vida religiosa. O fato de 
ter analisado a estrutura e os desenvolvimentos da ·personalidade em 
têrmos de suas conexões com os valores religiosos corresponde ao cui
dado metódico que se impunha tomar, para não conceber os valores 
guerreiros em si mesmos e para não lhes imputar uma influência exor
bitante na formação da per,sonalidade masculina. Seria conveniente par
ticularizar a análise, já que êsses riscos foram evitados, conduzindo-a 
para seu objeto específico. 

É indispensável, porém, que fique claro o seguinte : constatar que 
a guerra é, em uma sociedade particular, "instrumento da religião", 
não equivale a dizer que ela não possui nenhuma função .social própria. 
A guerra também pode ser, como demonstra a sociologia, " instrumento" 
de outras manif estaç·ões da vida social, como a economia, o . direito, a 
política. Apesar disso, através das dependências a que se ,subordina, é 
que a função social da guerra se eleva e se impõe com nitidez à investi
gação científica. Entre as críticas feitas à Organização Social dos Tupi
nambá, algumas atingiram ês.se aspecto da questão; mas de tal modo, 
que se elas contivessem algum fundamento empírico a guerra seria des
tituída de qualquer função própria na sociedade tupinambá, em virtude 
de ser um instrumentum religionis ! Ora, a análise anterior confirma o 
acêrto da posição metodológica assumida ·pelo autor, impondo à consi
deração dois te1nas básicos : primeiro, .se a guerra possuía, e até que 
ponto possuía, uma função socializadora na sociedade tupinambá; se
gundo, se os substratos guerreiros dos valores religiosos tinha, ou não, 
uma função positiva nos dinam.i.smos psíquicos. 

Quanto ao primeiro tema, é sabido que a guerra, como as demais 
formas de luta, exerce uma função socializadora. Simmel, entre outros, 
põe em evidência êsse fato, tanto no que concerne à ação recíproca dos 
socii, quanto no que respeita às sua.s atitudes: atuando na.s relações dos 
militantes, a guerra se reflete na organização de suas personalidades. 
Por isso, sustenta que a guerra produz, por si me.sma, alterações signifi
cativas nas pessoas dos combatentes. Os indivíduos que lutam, recolhem
se sôbre si próprios, e concentram suas energias em determinados 
fins (2º). Os cronistas se descuidaram dessas conseqüências da guerra, 
mas é possível reconhecê-la.s indiretamente. As situações de vida, que 
os indivíduos enfrentavam após serem admitidos nos bandos guerreiros, 
como combatentes ou militantes, repercutiam nos quadros de suas ati-

(20) G . S ímmel, op. cit. , vol. I , pâgs. 247-2 57 e 302-303. 
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vidade,s rotineiras, fazendo com que a guerra caisse dentro dêles. Seria 
vão reunir cogitações sôbre os prováveis efeitos psíquicos da transfor
mação da guerra em atividade rotineira masculina, inclusive sôbre seus 
reflexos nas vivências dos homen,s que se tornavam guerreiros. Essa 
não é uma tarefa da sociologia, malgrado o valor atribuído por alguns 
especialistas às elaborações de caráter puramente conjectural (21). Uma 
coisa, porém, é certa e pode ser admitida sem o auxílio de documentação 
explícita. É que a participação dessas ,situações de vida alteravam em 
algum sentido as vivências masculinas, pois acarretava a aquisição de 
novas experiências e a atualização ou enriquecimento de certos valores 
e emoções, conservados de modo latente até então na personalidade dos 
homens. 

Por isso, pode-se falar em uma inflexão das vivências masculinas, 
em conseqüência da participação normal e constante das atividades 
guerreiras. Um kunumi-guasú, a partir do momento em que se integrava 
a um bando guerreiro, começava a aprender como se comportar diante 
dos inimigos, e transferia conhecimentos obtidos anteriormente, em 
particular sôbre o manejo das armas e das técnicas adaptativas tribais, 
do plano da luta contra os animais para o plano da luta contra o,s ho
mens. Além disso, experimentava pela primeira vez, na qualidade de 
"militante", as emoções proporcionadas por êsse tipo de luta. Adquiria 
então uma noção concreta do que vinha a ser um kerembave ou um 
tetanatu, isto é, um "forte" e "valente", dentro do seu próprio elemen
to ( 22 ) , e o que um homem precisava fazer no campo de luta para 
merecer semelhantes qualificações. Ao mesmo tempo, os ódio,s e as 
tensões contra os inimigos, acumulados desde a infância, encontravam 
na luta uma aplicaç·ão prática e efetiva. Parece, portanto, que a partir 
do momento em que a guerra se tornava uma atividade rotineira na vida 
de um homem, ela se incorporava à sua personalidade como uma reali
dade anímica, fazendo parte de si mesmo, exprimindo-se em suas ações, 
nas suas idéias e nos seus sentimentos. 

Tais conclusões encaminham naturalmente a discu,ssão do segundo 
tema. Separando a motivação e o condicionamento sociais das situações 
de vida, da influência que elas exerciam por si mesmas na determinação 
do comportamento e das atitudes dos indivíduos, a análise permitiu cir
cunscrever, de certa forma, a função socializadora das atividades guer
reiras. Resta saber, agora, se esta função pode ser representada de um 
ponto de vista genético, isto é, em têrmos de sua importância presumível 
nos ·dinamismos da vida psíquica dos Tupinambá. Em virtude da carên· 
cia de dados explícitos, seria conveniente lançar mão de um artifício 

(21) Cf., por exemplo, "\V. Bauer, Introducc·i6n al Eatuàio de la Historia, págs. 
•94-4-05 . 

. (22 ) Têrmos indicados por Abbeville, grafados e traduzidos de acôrdo com os ensi· 
na:mentos de Rodolfo Garcia (cf. Abbeville, págs. 232·238 e notas correspondentes, de R. 
Garcia.) . 
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analítico, qual :i;ej a o de considerar a guerra na sociedade tupinamhá 
do ângulo em que ela se apresenta, nitidamente, como substrato dos valo
res religiosos. 

Observadas dêste prisma, as conexões entre a guerra e a religião 
naquela sociedade tribal evocam a explicação hegeliana da dialética do 
senhor e do escravo. A guerra constituía um substrato da religião tribal, 
sendo uma de suas determinações ou, em outras palavras, um instru
mentum religionis; mas, graças a esta conexão, ela se tornava, recipro
camente, uma das determinações da religião tribal. A guerra se realizava 
para e através da religião tribal: ela não possuía uma essência própria. 
Sua realidade anímica constituía uma conseqüência da função dos va
lores religiosos na formação da personalidade masculina. Por i,sso, os 
valores religiosos é que determinavam propriamente as orientações beli
cosas das vivências masculinas. O exercício ou não das atividade.s guer
reiras, bem como a intensidade e o volume das mesmas, e o grau de 
consciência social da importância delas na vida prática, dependiam da 
natureza das obrigações religiosas, atribuídas socialmente aos indivíduos, 
em cada época de sua vida, através do sistema de categorias de idade. 
Contudo, na vida religiosa dos Tupinambá, pelo menos na forma pela 

· qual ela foi descrita pelos cronistas, a guerra jogava o papel de conditio 
sine qua non. Todo o complexo sistema de rito,s de comunicação com 
os antepassados e os fundamentos em que êle se assentava, subordina
vam-se ao sacrifício de vítimas humanas: e pelo que ~e sabe elas não 
se apresentavam espontâneamente ao massacre (23 ). Precisavam ser 
obtidas à fôrça, por meio da luta armada. 

Isso explica porque a conexão existente entre a guerra e os dina
mismo.s psíquicos, descritos acima, era profunda, apesar de se estabelecer 
por mediação dos valores religiosos. Em certo sentido, a correspon· 
dência às obrigações atribuídas aos indivíduos em cada época de .sua 
vida, inclusive as religiosas, ligava-,se às aptidões guerreiras e à capa
cidade de fazer prisioneiros, demonstradas nos combates. Ainda que a 
cooperação dos parentes pudesse facilitar alguns dos ajustamento,s espe
rados (por exemplo, a oferta da vítima para o primeiro sacrifício prati
cado por um jovem), os indivíduos que não possuissem aquêles predi
cados guerreiro,s não conseguiriam corresponder às expe~tativas tribais 
de comportamento. De um lado, a cooperação dos parentes precisaria 
ser compensada posteriormente; de outro, aquêle sacrifício, como foi 
indicado, não preenchia senão as condições de " ·passagem" para a cate
goria dos avá. O sistema de "promoções ,sociais" dos Tupinambá fun
cionava de tal maneira, que os fracassados nos empreendimentos guer
reiros jamais poderiam colocar suas ambições e aspirações ao nível das 

(23) Gabriel Soares (pág. 385) refere-se às cerimônias de recepção lacrimosa de 
indivíduos que pertenciam a grupos tribais inimigos. No decorrer da cerimônia se pro
cessava a identificação do visitante, e, sendo "contrário ", raramente escapava com vida. 
Presumivelmente, tais casoR deveriam ser esporádicos. 
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expectativas normais. Estritamente falando, o prest~gio e o carisma dos 
socii não provinham, nem de modo mediato, de seus feitos guerreiros; 
entretanto, para que um indivíduo pudesse satisfazer as exigências insti· 
tuidas no siste1na tribal de "promoções sociais" e adquirir suficientes 
"poderes" ou dotes carismáticos, pelo menos até firmar sua posição no 
grupo dos tujuáe (24 ), precisaria não só realizar vários feito,s guerrei
ros: teria que ser êle próprio um guerreiro, capaz de agir como um 
"forte" em tôdas as circunstâncias previstas de contacto à mão armada 
com inimigos. Esta expectativa era tão nítida e incisiva, que se refletia 
até nos comportamento,s ritualizados do matador e da vítima no decorrer 
do sacrifício. Os indivíduos a cuja personalidade faltavam os predicados 
de belicosidade estavam condenados a uma vida terrena irrisória, sujei
tos a ser designados depreciativamente como cuave eim (25), e a uma 
vida post-mortem problemática, poi,s lhes seria dificílimo o acesso à 
sociedade dos antepassados. Resumindo: a função socializadora da 
guerra na sociedade tupinambá contribuía para imprimir uma configu
ração característica às relações sociais, tanto no plano tribal quanto 
no intertribal e repercutia nos dinamismos da vida p,.síquica, nos quais 
desempenhava um papel ativo, inflectindo a formação da personalidade 
masculina no sentido das orientações belicosas do ethos tribal (26). 

Visto isso, a análise pode ser estendida à segunda questão, de modo 
a apanhar os problemas que dizem respeito aos processos através dos 
quais os valores guerreiroiS eram integrados à personalidade masculina 
l cf. acima, pág. 148). ÊsiSes problemas podem ser reduzidos, fundamen
talmente, a dois: a) os processos sociais e as iSituações de vida corres
pondentes _de caráter propriamente educativo, através dos quais as gera
ções dominantes procuravam orientar, de modo direto ou indireto, a for
mação dos imaturos e dos jovens do sexo masculino; b) os proce.ssos 
soc1a1s e as situações de vida correspondentes que determinavam, de 
maneiras diversas e em grau.s variáveis, a atualização dos valores guer-

(24) Depois disso, havia outras fontes de aquisição de prestigio e de incremento 
do carisma, que não dependiam diretamente da guerra (corno a extensão da parentela por 
meio de casamentos ou a prática do xamanismo) . 

(25) Têrmo r egistrado por Ahbeville (230-231); segundo o cronista francês, indi· 
caria o "poltrão e frouxo de coragem". Mas Rodolfo Garcia assegura que caubeymQ, sig'ni
fiC'a, etimologicamente, imbecil e tolo; enquanto que PHnio Ayrosa traduz K ual>eyma por 
"o que não sabe, ignorante". 

(26) A anâlise acima, sôbre a função dos ideais guerreiros no processo de forma· 
ção da personalidade tupinambá, repousa em: A. Métraux - a) La Religion dea Tupi
nambá., especialmente as descrições dos ideais de per sonalidade masculina expressos na 
mitologia tribal e das conseqüências sociais do sacrifício ritual ( cf. cape. II e XI) ; 
b ) The Tupinambá, págs. 112-113 e 119-126 (neste ensaio, é fundamental a explanação 
sõbre a importância dos valores religiosos no sistema sócio-cultural dos Tupinambá e suas 
conexões com a guerra e com o canibalismo); c) Warfare, Cannibaliam and Human Tro
phiea, pa.saim (evidentemente, nas passagens r eferentes aos Tupinambá). Quanto às r elações 
entre a guerra e a religião tribal, neste trabalho de Métraux, sã.o fundamentais as seguintes 
interpretações: 1) os Tupinambá procuravam formar nos rapazes, desde a infância, a 
mentalidade do "vingador", isto é, do homem que "deveria capturar prisioneiros e sacrifi· 
cá-los ritualmente, em compensaQão por tôdas as perdas sofridas por sua tribo nas mãos 
dos inimigos" (pâg. 884); 2) as conexões entre a guerra e o sistema de "promoções 
sociais", por intermédio dos valores religiosos, refletiam·se na integração da guerra na 
estrutura sociai, fazendo com que ela se mantivesse regularmente acesa, o que significa 
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reiros tribais. Ambos os processos sociais podiam tanto afetar as esferas 
mais profundas da e.strutura da personalidade masculina, quánto suas 
zonas superficiais. Doutro lado, é visível a ligação de ambos, quanto à 
forma e à função, com o contexto social: respondiam, completando-se 
reciprocamente, à necessidade de formar "personalidades guerreiras", 
isto é, personalidades afeitas à guerra como rotina (27 ). 

A educação dos in1aturos se processava em grande parte no grupo 
doméstico, e seus primeiros desenvolvimentos eram regulados pela.s obri
gações dos pais para com os filhos, definidas em têrmos de sexo e de 
idade. Quanto aos indivíduos de ,sexo masculino, que nos interessam 
aqui, sabe-se que dependiam estreitamente dos cuidados da mãe até 
atingirem a idade aproximada de oito anos, e1n que passavam para a 
categoria dos kunumi. Durante êsse período de tempo, que abrangia 
duas categorias de idade (mitã e kunumi-miri), a mãe satisfazia direta
mente a,s necessidades alimentares e higiênicas dos filhos, tornando-se 
sua principal fonte de confôrto e de segurança. Por isso, desempenhava 
o importante papel de mentora dos filhos nos adestramentos sociais 
ocorridos nessas duas fa,ses da vida masculina. As relações entre ela 
e os filhos possuíam forte cunho afetivo, embora os meios de disciplina 
empregados fizessem prevalecer, branda mas decididamente, a vontade 
dos adulto,s. O adestramento no uso do arco e da flecha e a aprendi
zagem dos cantos e danças da tribo começavam então: o primeiro, infor
malmente, nos grupos de folguedos dos meninos, que recebiam dos pais 
arcos e flechas proporcionados ao seu tamanho e vigor, e se exercitavam 
en1 seu manejo e na pontaria atirando em cabaça.s que êles próprios 

que a guerra attt:tva de modo permanente nas n1esmas direçõee, produzindo constantemente 
os mesmos efeítos (cf. pág. 3135 ) ; cf. ainda F. Fernandes, .4. Organ·izaçiio S ocial dos Twpi
nambá, cap. IV e suplementarmente ca p. V (menos important es, mas esclarecedoras, sã.o 
aindti as passa.gens r elativas ao cu lto dos antepassa dos, pás. 161-167, e às atividades mas
culinas no sistema tribal de divisão do trabalho, págs. 109-122). 1!l absolutamente impos
sível acompanha.r as in ferências de caráter t eórico sem o conhecimento dos dados r eunidos 
nos dois citados capítulos ; r ecomendo com par ticular empenho, t.a.mbém, o exame cuidadoso 
do dia.grama V, refer ente ao status masculino na sociedade tupinambá (pág. 244), e chamo 
a atenção do leitor para as análises que serão feitas a seguir (inclusive na subdivisão B: 
"Reper cussões da Guerra na E strutura Social " ) , pois elas contêm evidências empiricas para 
as principais expie.nações contidas n esta par te do trabalho. 

Sôbre os têrmos usados pelos Tupinambá para conotar os a.tributos guerreiros (ou 
a ausência dêles) , dos homens, consulte-se ainda A. Métraux, La R eligion dea Tupina.mbá., 
págs. 168-169 . 

(27) Como se vê, trata-se de verifica.r até qu e ponto os fat ôres que determinam 
o grau de importân cia da guerra na organização social de uma sociedade dada repercutem 
nas técn icas e processos educativos, or ientando-os em um sentido g uerreiro. :tste tema. já 
atraiu a a.tenção de a lguns especialistas, como Paul B arth ( D ie Geschichte der Erziehv,ng 
in Soclologischer BeleMchtunu. compte-rendu de E . Durkheim, pá.gs. 685-686), e L. G. 
Brown, com referência às sociedades ocidentais contemporft.neas (Soctal Pathology, pág. 
574). Entretan to, a separação teórica dos dois tipos de técnicas e processos sociais cons
tantemente confundidos pelos sociólogos, baseada nos result ados da psicologia e da etno
logia modern as, contém irnplicaç.ões que precisam ser indicadas aqui. Em primeiro lugar, 
quanto aos meca.nismos de contrôle social, a distinção permite circunscrever a função das 
técnicas e dos processos educativos, separando-a da função das técnicas e dos processos de 
atualização de atitudes, sentimentos e idéias que, graças a experiên cias educativas prévias, 
constituem "valores " para os indivíduos. Em segundo lugar, a mesma distinção permite 
considerar a congruência. existente entre os dois tipos de técnicas e processos sociais, em 
uma sociedade dada, de suma importância para a explicação da integração social, embora 
t enha sido subestimada até hoje na sociologia. 

• 
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reuniam; a segunda, no convívio com os " pais,, ( 28 ) • Tornando-se um 
kunumi, porém, o menino se libertava da tutela da m.ãe, para cair na 
do pai, em cuja companhia passava a participar das diversas atividades 
masculinas, relacionadas com a pesca e com a caça, e sob cuja influência 
adquiria o,s conhecimentos necessários à sua "vida social". Em síntese, 
cabia ao pai orientar os adestramentos básicos dos filhos e os ajusta
n1entos às situações que precisavam enfrentar no início de sua "carreira" 
de homens. Depois de passarem por esta fase, que ia mais ou menos 
dos oito aos quinze anos, estavam capacitados para agir com maior 
independência nas atividades econômicas, cooperando de modo mais 
diligente na manutenção da família, e para ser admitidos nos bandos 
guerreiros, seja na qualidade de remadore.s, seja com status condicional 
de combatente. Então, os kunumi-guasú saím da órbita de tutelagem 
dos pais, passando para a dos velhos em geral, aos quais serviam nas 
reuniões dos homen,s e aos quais chegavam a obsequiar com pequenas 
ofertas, e em cujo convívio aprendiam as tradições tribais e sua aplica
ção à resolução dos problemas práticos ( 29 ) • 

Essa sumária descrição das sucessivas relações educacionais dos 
imaturos na sociedade tupinamhá revela: a) como e de que pessoas 
adquiriam êstes conhecimentos indispensáveis ao,s ajustamentos sociais 
que dêles esperavam em cada época de sua vida; b ) em que sentido 
se alargava o círculo de relaf~Ões sociais, com ,seus efeitos educativo5, de 
um rapaz, em conseqüência da complicação crescente de suas atribuições 
e obrigações sociais. Contudo, se ela possuía algum, que papel desempe
nhava a guerra nesse processo? Os próprios cronistas tentaram respon
der a essa questão, procurando avaliar a importância. do,s valores guer
reiros na educação tribal. Assim, escrevem Brandão, Thevet e Léry, 
por exemplo: " Aos filhos ensinam de pequenos a que sejam guerreiros 
e inclinados à guerra, e para efeito os adestram no arco e flecha, de 
modo que, com terem pequeno corpo, são grande,s flecheiros, para que 
os exercitam na caça ... " (30 ) ; "Vê-los-eis ensinar às crianças, de três 
ou quatro anos de idade, a manejar o arco e a flecha, e, de vez em 
quando, a exortá-las à valentia, a vingar-se dos inimigos, ou a morrer 
de preferência a perdoar a quem quer que seja" ( 31 ) ; "Se me pergun -
tarem ainda o que ensinam os selvagen.s aos filhos, quando grandes, 
responderei que nos capítulos VIII, XIV e XV e noutros trechos desta 
narrativa já me referi à índole guerreira desta gente e a seus costumes 
em relação aos inimigos. Como é fácil de imaginar, não pos.suem colé-

(28) A fonte que dá esta informação não esclarece o papel tonlado pelo pai ou 
pela mãe nessas relações com os filhos: "logo pequeninos os ensinam os pais a bailar e a 
cantar ... " ( Oardim, pág. 164). 

(29) Cf. F. Fernandes, op. cit., págs. 228-230. 
(30) Brandão, pág. 277; sôbre os adestramentos para o uso da.s armas, ct. 

a,inda : Cardin1, págs. 274-275 ; E vreux, pág. 130; Gabriel 'Soares, pág. 371. 
(31) Thevet, Singularid~dea, pág. 249. 
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gios nem escolas de ciências ou artes liberais; a ocupação ordinária de 
todos, grandes e pequenos, é a caça e a guerra, no que se mostram 
verdadeiros sucessores de Lamech, Nemrod e Esaú; mas também se 
ocupam em matar e comer gente" (32 ) . Estas explanações são, porém, 
insatisfatórias. Elas sublinham as tendências mestras das preocupaçõe.s 
educativas dos adultos : 1) ensinar aos imaturos como utilizar as arma,s 
de que dispunham; 2) estimular, através de motivações de caráter afe
tivo, as atitudes dos imaturos: a) de modo a criar em seu espírito um 
ideal de comportamento na,s relações à mão armada com os inimigos; 
b) e levando-os a se identificarem com os seus parentes e com os compa
nheiros de tribo, de maneira a dirigirem suas atitudes agressivas contra 
os inimigos tradicionais (33). Mas, restaria saber como tais orientações 
da educação tribal eram praticadas e como elas se integravam na vida 
social dos imaturos. Como os cronistas não se manifestam a respeito 
dêsse,s aspectos do assunto, procurei elucidá-los indiretamente, através do 
que se conhece de certas situações sociais, vividas ·pelos imaturos em 
determinados rituais. 

Na realidade, poder-se-ia dizer que os Tupinambá nasciam sob o 
,signo da guerra e que a integração dos recém-nascidos à sua parentela 
e à tribo envolvia um compromisso guerreiro. Antes de se tornar cons
ciente dêsse fato, o indivíduo já suportava o pêso de uma herança de 
ódios e de votos de vingança. Assim, os rituais de nascimento abran
gia.m uma cerimônia no decorrer da qual o pai oferecia ao filho um 
tacape e um arco com flechas; a cerimônia ocorria logo apó,s a queda 
do umbigo e vem descrita por duas fontes: "se é macho dá-lhe logo 
[o pai] um pequenino tacape e um arco miúdo com flechas curtas de 
penas de papagaio; depois de colocar tudo isso junto do menino beija-o 
risonho e diz: "Meu filho, quando cresceres serás destro na,s armas, 
forte, valente e belicoso para te vingares dos teu.s inimigos" ( 34 ) ; 

" ... até que lhe cai o umbigo, que é de ordinário até os oito dias, e 
até que não lhe caia não deixam o jejum, e em lhe caindo, se é macho 
lhe faz [o pai] um arco com flechas, e lho ata no punho da rêde, e no 
outro punho muitos molhos d'erva.s, que são os contrários que seu filho 
há de rnatar e comer ... " (35). Embora a segunda descrição seja a mais 
con1pleta, os . dados contidos em ambas são consistentes entre si e se 
completam. Quanto ao significado da oferta do arco e flecha,s, outra 
fonte esclarece que constituía um " sinal e grito de guerra ou vingança 

( 32 ) L éry, p ílgs. 206-207. 
( il3) A a nálise complet a d êste p rocesso d ep en de de dados que as fontes não for

n ecem ; contudo, a través da participação dos imaturos de certos rituais, d escritos pelos 
cr onis tas, é possível lançar algum a luz sôbre l\S conexões existentes entr e a preservação da 
coesão social, gra ças à conver g ência das atitudes agressivas para os inimigos, e às expe
riências da vida infan til. O leitor interes!:1ado encon trará uma análise s ist emática do pro
blema, encarado do ponto de vista psicanalítico, em G. Roheim, War, Crime anã the Cova
nant, págs. 25-38 e 152-153. 

(34) Léry, págs. 204·205. . 
(35) Cardim, p âgs. 149-150. 

• 
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contra os seus inimigos" (36 ) . Em sua tentativa de interpretação desta 
cerimônia, Karsten chegou à conclusão de que ela tinha um duplo obje· 
tivo, de caráter mágico: tornar o recém-nascido um "virtuoso" e um 
"'bravo" e protegê-lo contra os inimigos sobrenaturais (37 ). Essa inter
pretação encontra fundamento na explicação da oferta ritual de unhas 
de onça e garras de pássaro, observada logo depois do nascimento, a 
qual tinha por fim desenvolver no recém-nascido as qualidades de um 
caçador e de um bom pescador, e torná-lo "mais virtuoso" e "de grande 
coragem" ( 38 ) • A interpretação global da função do.s ritos de nasci
mento revelou, por sua vez, que de fato as ofertas rituais constituiriam 
técnicas mágicas através das quais os adultos supun·ham comunicar aos 
recém-nascidos certas qualidade,s, sentimentos e poderes virtuais (39 ). 

Em suma, a oferta de armas tinha por fim transmitir aos recém-nascidos 
os atributos de um guerreiro. Ainda que se possa pôr em dúvida a 
eficiência prática das técnicas indicadas (do ponto de vi,sta da comuni
cação efetiva de qualidades e sentimentos guerreiros aos recém-nascidos), 
a observância dos ritos patenteia por si mesma desde quando julgavam 
os adulto,s ser necessário interferir na vida dos imaturos e despertá-los 
para a guerra. 

Outros exemplos mostram que a técnica de expor as crianças do 
sexo masculino a situações que implicavam a comunhão dos sentimentos 
e ideais guerreiros dos adultos repre.sentava uma constante da educação 
tribal. Uma dessas circunstâncias era muito importante para os meninos: 
trata-se dos rituais ligados à perfuração do lábio. Eis como uma das 
fontes os descreve, referindo-se às preocupações .,guerreiras dos Tupi
nambá: "É-lhes peculiar ta1nbém um outro costume estranho: o de 
furar o lábio inferior. Ao atingirem seus filhos a idade de quatro a seis 
anos, preparam os índios um festim (o cauin1), para o qual convidam 
todos os parentes e amigos do menino, além de todos o.s habitantes da 
aldeia e circunvizinhanças~ Depois de cauinar bastante e de dançar 
durante três dias consecutivos, segundo seu costume, mandam vir o 
menino e dizem-lhe que lhe vão furar o lábio para que se torne um 
guerreiro valente e prestigiado. A criança a.ssim encorajada apresenta 
espontâneamente o lábio, com satisfação e decisão; pega-o então o índio 
incumbido de furá-lo e atravessa-o com um osso ponteagudo fazendo 
um grande buraco. Se o menino grita ou chora, o que raramente acon
tece, dizem-lhe que não prestará para nada, que será sempre um covarde, 
um homem sem coragem. Se ao contrário, como ocorre comumente, se 

( 36)' Thevet, Singularidades, pág. 255. 
(37) Cf. R. Ka.rsten, The Oivilization of South A1nerican Indiana, pá.gs. 117-118 

e 463. 
(38) Cf. Thevet, Oosm ogra.phie, fls. 915-916 e !\is. in., foi. 67 v. Aliás, o próprio 

Thevet frisa que as cerimônias indicadas visavam a tornar os recém-nascidos bons e va
lentes guerreiros ( cf. op. cit., f. 915) . 

(39) Cf. F. F ernandes, Â. Or{lant"zação Soei.ai do.~ Tu.piaambá, páge. 147-159, esp. 
pág. 157. 
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mostra corajoso e forte, tiram da cerimônia bom augúrio e afirmam que 
será ma~s tarde grande, bravo e valente guerreiro" ( 40 ) • Segundo a des
criç·ão transcrita, os rituais de perfuração do lábio tinham por fim 
desenvolver as qualidades guerreiras nos meninos, mas serviam ao mesmo 
tempo como uma espécie de diagnóstico social de sua,s aptidões para a 
guerra. Contudo, do ponto de vista sociológico, merece particular aten
ção a referência ao comportamento dos pacientes naquelas circunstân
cias. O autodomínio de emoções fortes em tão tenra idade sugere que 
a educação tribal conseguia submeter as açõe,s dos meninos a um con
trôle efetivo e que vários ideais dos adultos possuíam para êles o signi
ficado existencial de valores. 

Noutra circunstância, em que se evidenciam as mesma.s preocupa
ções educativas dos adultos, os meninos se viam envolvidos de modo 
mais dramático nas relações co·m os inimigos e na teia de ódio,s intertri
bais. Refiro-me à aspersão ou esfregação ritual do sangue do inimigo 
sacrificado no corpo de crianças do sexo masculino ( 4·

1
) ; êste ritual é 

descrito por várias fonte.s: " ... tendo-se o cuidado de aparar o sangue 
e com êle banhar os meninos, a fim de torná-los, como dizem, bravios 
(nesse momento, os selvagens concitam os filhos a tomar o exemplo 
dos maiores, sendo de crer que de igual modo procedem os .seus con
trários)" (42 ) ; "e então, incrível crueldade, assim como nossos caça
dores joga1n a carniça aos cães para torná-los mais ferozes, êsses selya
gens pegam os filhos uns após outros e lhes esfregam o corpo, os braços 
e a;s pernas com o sangue inimigo a fim de torná-los n1ais valentes" (4ª) ; 
"e as mães com os meninos ao colo [ ... ] estreian1-nos para a guerra tin
gindo-lhes os braços com aquêle sangue") ( 44 ) • Cabeza de Vaca des
creve êsse ritual entre os Guarani, em que se desenvolvia de modo dife
rente: quando o prisioneiro caía sob o golpe do matador, três meninos, 
de idade variável entre seis e sete anos, acercavam-se do seu cor·po, empu
nhando uma machadinha cada um. O maior de todos ou o filho do 
principal descarregava o primeiro golpe; depois, os três se dedicavam 
à mesma tarefa e1n conjunto, até fazerem saltar sangue do inimigo. 
Enquanto isso, os adultos os estimulavam, dizendo-lhes e1n voz alta que 
fôssem valentes e que tivessem "ânimo para matar seus inimigos e para 

(40) Abbeville, pág. 214; a descr ição n1ostra que esta era uma ocasião solene na 
vida tribal. Adiante o cronista assevera a mesma coisa explicitamente, ao enumerar as 
"solenidades " tribais ( cf. pág. 218). Thevet esclarece que o "osso " de que os Tupinambá 
se utilizavam como perfurante eram fragmentos de chifres de veado, pois acreditavam "que 
êsse osso não é venenoso e impede qualquer conseqüência funesta à. operação". (Singu la
ridades, pág. 298). 

( 41) Abbeville se manifesta de modo impreciso sôbre o assunto, afirmando que a 
asper são de sangue atingia todos os "convivas " do sacrifício ritual ( cf. pág. 229). As 
informações citadas a seguir indieam precisamente que as cerin1ônias se realizavam para 
e com as crian<;;as. 

(42) 
descrição é 

(43) 

Thevet., Síngular icLades, 
mais completa). 
Léry, pág. 180. 

(44) Cardim, pág. 170. 

pág. 244; cf. ta.mbén1 Ms. in ,, fois. 60 v.-61 (esta. 

~ . 
1 
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andar nas guerras", e que nunca se esquecessem de que o inimigo morto 
matara antes, por sua vez, seus ·próprios parentes. Por isso, deviam 
vingar-se dêles ( 45) • 

É impossível recuperar atualmente, com a documentação disponível, 
o significado integral dêsses ritos para os Tupinamhá. As descrições 
deixam claro a sua natureza e os ,seus objetivos, de ordem mágica: os 
adultos .pretendiam, por seu intermédio, incorporar à personalidade dos 
meninos certas qualidades e sentimentos, como a bravura e o ódio aos 
inimigos. Isso significa, e1n outras palavra.s: 1) que se estabeleceria 
uma ligaç·ão de tal ordem entre os meninos e a vítima, que aquêles assi
milariam energias e predicados pessoais desta; 2) que as açõe,s prati
cadas então pelos meninos ·produziam, como efeito fundamental, a iden
tificação dêles com os adultos, levando-os a desejarem a vingança dos 
parentes mortos pelos inimigos. Todavia, o teor positivo dos processos 
mágicos em jôgo obrigam-me a admitir que esta interpretação é incom
pleta. "Estreiam-nos para a guerra", assevera Cardim; o que pretenderia 
insinuar o atiladíssimo cronista'? Segundo suponho, o mesmo raciocínio 
que explica porque os adultos expunham as crianças àquelap situações 
("o semelhante produz o semelhante") , sugere uma resposta a esta 
questão. Transferindo para as crianças certas qualidades do "contrário" 
sacrificado, o,s Tupinambá provàvelmente pretendiam defendê-las dos 
inimigos: não do espírito do morto, apenas, mas ainda das ações vindi
cativas dos seus parentes vivos ( 46 ) • As qualidades incorporadas pelos 
menino,s à sua personalidade alcançavam uma aplicação prática, a qual, 
pelo que se pode julgar a partir de uma informação de Thevet relativa 
ao ,sacrifíéio da onça ( cf. adiante, pág. 290), consistiria en1 protegê-lo 
contra o espírito do morto. Além disso, é presumível que a impregna
ção do corpo dêles com sub,stâncias do corpo da vítima produziria outros 
efeitos protetivos: a incorporação de qualidades pertencentes a ela con
tríbuiria para defender màgicamente os imaturos contra os ataques dos · 
inimigos, representando um ardil para reduzir os azares da guerra com 
relação às suas pessoas. Por isso, é provável que os rituais de aspersão 
ou de· esfregação d'o sangue das vítimas possuíam um significado muito 
mais profundo, quer para os adultos, quer para os meninos. Observan
do-os os meninos assumiriam um verdadeiro compromisso sagrado, na
quela ocasião: obrigar-se-iam literalmente, diante do,s parentes vivos e 
dos adultos circunstantes, a um pacto de sangue. Se alguns dêstes 
caissem em poder dos inimigos ou fôssem mortos em combate, no,s 
imaturos recairia a obrigação da revindita, a ser praticada quando se 

(45) Cabeza de Vaca, págs. 195-196, 

( 46) São bastante conhecidas a-s análises de F-razer a respeito dêsses aspectos da 
magia homeopática e positiva, para que seja necessário insistir sôbre os meeanismos de 
tais práticas mágicas. Aliás, a presente interpretação não se baseia propriamente nos meca· 
nismos em questão, mas nos fundamentos sócio-psíquicos daqueles rituais na sociedade 
tupinambá. 
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tornassem guerreiros. Em síntese, aquêles rituais produziam re.sultados 
em dois planos distintos. No da magia, em virtude de su·a natureza, 
preenchiam dois objetivos diversos, embora ligados entre .si : a trans
ferência de atributos dos guerreiros sacrificados para a personalidade 
dos meninos, e a proteção de suas pessoa,s, em conseqüência, contra os 
empreendimentos ulteriores de vingança, do espírito do morto ou reali
zados pelos companheiros e parentes das vítimas. No das relações ,sociais, 
atuavam como uma forma direta de contrôle social, através da qual os 
adultos desenvolviam nos imaturos do sexo masculino atitude,s e senti
mentos de lealdade e de identificação para com o grupo. O exemplo 
revela, nesse sentido, que o impacto dos valores religiosos na educação 
tribal e na vida dos Tupinambá, graças ao qual os vivo.s eram governa
dos pelos morto,s, encontrava um fundan1ento nas relações sociais dos 
adultos com os imaturos. 

As atitudes e sentimento,s, adquiridos através da participação dêsses 
rituais, eram postos a prova e enriquecidos em outras ocasiões. As fontes 
assinalam, por exemplo, que a ingestão de carne humana não era prati
cada exclusivamente pelos adulto.s. Um mingau, feito com as vísceras 
das vítimas, era comido pelas mulheres e crianç·as ( 47 ) ; além disso, 
"o miolo do crânio, a língua e tudo o que podem aproveitar, comem 
as crianças" ( 48 ) . É .provável que os adultos lhes davam, ainda, outras 
partes do corpo das vítima.s, pois Staden relata um incidente que teve 
com os Tupinambá, ocasionados por suas observações a um menino que 
"tinha um osso da perna do escravo, com alguma carne, e a comia" (49). 

Segundo Cardim, as crianças também tomavam parte ativa dos rituais 
de preparação do corpo do prisioneiro para o con.sumo: " ... o qual 
[ magarefe] lhe faz um buraco abaixo do estômago, segundo seu estilo, 
por onde os meninos primeiro metem a mão e tiram pelas tripas .. . " (5º) . 
Embora as informações não esclareçam o significado dessas ações, ela,s 
são preciosas por uma razão: atestam que o princípio de aprender 
fazendo, que orientava as ações educativas dos adultos no,s adestramentos 
referentes às atividades "produtivas", dominava igualmente a prepa
ração dos meninos para as relações com os inimigos. Doutro lado, os 
velhos ~e encarregavam de transmitir, por meio de "pregações", aquilo 
que não poderia ser aprendido por intermédio das experiências diretas. 
Faziam-nas quer pela madrugada, quando concitavam os companheiros 
a cumprirem suas obrigações rotineiras de acôrdo com o que estipu· 
lavam as tradições e os exemplos do,s antepassados, quer nas reuniões 
dos homens, nas quais perpetuavam os conhecimentos conservados na 

( 47) Staden, pág. 183; cf. Thevet, Singularidades, pág. 244, e Ms. in., fls. 60 v.·61, 
que confirma parcialmmite as informações fornecidas por Staden. 

(48) Staden, págs. 183·184. 
(49) 'Staden, pág. 113; cf. também pág. 114. 
(50) Cardim, págs. 167·168. 

• 
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memória coletiva transmitindo-o,s ao kunumi-guasú e aos avá ( 51 ) • O 
incitamento à guerra e a revive,scência dos ódios tribais se processavam 
através dessas "pregações"; os estímulos mais vigorosos neste sentido, 
porém, eram feitos nas reuniões dos homen,s, ·atingindo por isso entre 
os imaturos scnnente os "rapazes"' isto é, os kunumi-guasú. 

Os resultados da explanação anterior mostram que, apesar do al
cance da,s relações educativas com os adultos, havia um círculo de expe· 
riências inacessível à maioria dos imaturos. Não é difícil perceber os 
fundamentos e a função dêsse aparente hiato do sistema educacional 
dos Tupinambá ( 52 ) : êle constituía uma con,seqüência e uma condição, 
ao mesmo tempo, da dominação gerontocrática. A continuidade e a esta
bilidade da sociedade tribal dependiam, naturalmente, da tran,smissão 
da cultura pelos adultos. lVIas, a graduação dela se submetia a um ritmo 
social, que era o que correspondia aos desígnios, atribuições e aspira
ções da camada dominante. Os valores es,senciais à formação e ao desen
volvimento· da lealdade para com o "nosso grupo", essenciais inclusive 
para a aceitação do "nosso grupo", tal como era, e da própria domina
ção gerontocrática, achavam .uma forma de expressão precoce, sendo 
transmitidos pelo,s adultos tão cedo quanto possível. Daí as preocupa
ções educativas dêstes, que os levavam a expor as crianças a situações 
sociais do tipo das descritas acima ( 53). Contudo, os demai,s conheci
mentos precisavam ser transmitidos lentamente, de modo a impedir o 
nivelamento das gerações ascendentes e dominantes na base do que a.s 
distinguia: o grau de apropriação das tradições tribais e .de domínio da 
sua aplicação às diversas situações de vida, criadas pela,s relações dos 
Tupinambá entre si, com o meio físico ambiente e com as fôrças ou 
entidades sobrenaturais. 

Evidências diretas dês.ses fatos se encontram, .por exemplo, em ritos 
descritos por Staden e Léry. O primeiro autor observou que somente 

~ 

as mulheres e as crianças participavam das cerimônias de recepção 
agressiva dos cativos. "O,s homens esta,vam durante êsse tempo reunidos 
em uma outra choça. Lá bebiam cauim e cantavam em honra de seus 
ídolos, chamados Maracá, que são matracas feitas de cabaças, os quais 
talvez lhes houvesse1n profetizado que iriam fazer-me prision~iro ". "O 
canto eu ouvia, mas durante meia hora não houve nenhum homem perto 
de mim, apenas mulheres e crianças" ( 54) • O mesmo cronista se refere 

(51) F. Fernandes, op. cit., pág. 240. 
(52) Evidentemente, não se coloca aqui a questão de saber quais eram ·os fatôres 

bio-psiquicos que permitiriam explicar. do ponto de vista psicológico, êsse hiato. 

(53) Essa explanação é corroborada, em conjunto, pelas conclusões de Boas, se· 
gundo as quais a educação nas sociedades primitivas desenvolve no espírito dos imaturos, 
seja em conseqüência da "imitação inconsciente" ou das ações ed·ucativas delib.eradas do~ 
adult<>s, associações emocionais dirigidas para os costumes da tribo (Cf. The Minà of Pri
rnitive Man, pág. 237). 

(54) Staden, pg. 88. 

• 
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aos rituais de consagração dos maracás pelos pajés (5 \'i ) e a.ssevera: 
"De.pois disto, designam os adivinhos um dia. Desocupa-se uma choça, 
na qual nenhuma mulher ou cr iança deve permanecer. Os feiticeiros 
ordenam que cada um pinte de vermelho seu maracá, adorne-o com 
pena.s e lá entre. Q"Qerem então dar às matracas o poder de falar " . A 
outra fonte completa suas informações, indicando que tais cerimônias 
ocorriam "de três em três ou de quatro em quatro anos", que elas 
abrangiam também a fumegação dos guerreiros pelos pajés (sendo, 
portanto, de natureza mágico-religiosa), e que as mulheres e criança.s 
se mostravam atemorizadas ( 56 ) • "Paramos então e voltamos para 
saber o objetivo da assembléia; nisto os selvícolas se separaram ,subita
mente em três bandos. Os homens recolheram-se a uma casa, as mulhe
res entraram noutra e a.s crianças numa terceira. Como vi dez ou doze 
caraíbas entre êles, suspeitei algum acontecimento extraordinário e con
venci meus companheiros a permanecerem ali até averiguá-lo." " Antes 
de se separarem das mulheres e meninos, os caraíbas proibiram-lhes 
severamente de ,sair das casas em que se encontravam; aí também nos 
encerraram. Já havíamos começado a almoçar sem nada perceber ainda 
do que pertendiam os selvagens quando principiamos a ouvir na casa 
dos homens, a qual distava talvez trinta passos daquela em que estáva
mos, um murmúrio surdo de reza.s ; imediatamente as mulheres, em 
número de quase duzentas, se puseram tôdas de pé e muito perto umas 
das outras. Os homens pouco a pouco erguiam a voz e os ouvíamos 
distintamente repetir uma interjeição de encorajamento : - He, he, he, 
he. Mas ainda nos espantamos, porém, quando as mulheres, por seu 
turno, a repetiram con1 voz trêmula: - H e, he, he, he" . "Assim aconteceu 
durante u1n quarto de hora e nós não sabíamos o que fazer. Ao me,smo 
tempo urravam, saltavam com violência, agitavan1 os seios e espumavam 
pela bôca até desmaiar como vítimas de ataques epiléticos . . . " " Também 
os meninos se agitavam e torturavam, no aposento em que se achavam 
encerrados e, embora já freqüentasse os selvagens há mais de seis meses 
e estivesse até certo ponto acostumado com seus co.stumes, confessarej 
que tive medo . .. " " Ao cessarem o ruído e os urros confusos dos 

· homens, calaram-se também as mulheres e o,s meninos ; mas voltaram 
todos a cantar, mas dessa feita de um modo tão harmonioso que o mêdo 
passou e tive o desejo de tudo ver de perto" (57 ). Ambos os exemplos 
mostram que as mulheres e as crianças eram excluídas de certos rituais, 
e portanto das experiências e conhecimentos correspondentes, só acessí-

• 

(55 ) Staden, págs. 173-174; trecho tr ansC'l'ito da pág. 174. 
( 56 ) Léry, págs. 191·19 7. A descr ição, a pesar de lacunosa., é um documento cien

tificamente muito importante, pois contém referências às r elações en t re os r itos e os mitos 
na sociedade tupinambá. 

(57) Léry, trechos extraídos das págs. 192·193. Talvez seja conveniente indicar 
que os rituais desaitos por Staden e Lér y, e parcia lmente apresentados acima, foram 
r eferidos em A. A. náli.ve F·un cionalista da Guerra: P ossibilidades de Aplicação à S ociedade 
T·upinambá ( cf. tabelas I e II e texto cor r t>S pondente ), sob a designa ção de " cerimônias 
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veis a.os homens adultos (a omissão das fontes não permite afirmar se 
os kunumi·guasú participavam ou não dêsses rituais). Embora sejam de 
ordem mágico-religiosa as razões que levavam os Tupinambá a procede
rem dêsse modo, é óbvio que semelhantes proibições tinham por função, 
no plano das relações sociais, acentuar a distância social existente entre 
os homens e as mulheres e crianças, pondo em atividade os mecanismos 
em que repousavam as formas tribais de dominação gerontocrática. 

A hipervalorização da personalidade dos homens maduros (dos 
tujuáe, em particular), produzida naturalmente no espírito dos imaturos 
em virtude das técnicas tribais de transmissão da cultura, era estimulada 
de modo direto pelo.s velhos. t stes procuravam em certas ocasiões inti
midar as crianças, com o fito de desenvolver nelas atitudes de subordi
nação aos adultos e de conformismo social ( ;;s) . Os efeitos dêsse tipo 
de educação atingiam profundamente a vida psíquica dos imaturos. O.s 
cronistas se impressionaram com a solicitude e o respeito revelados no 
tratamento que dispensavam aos adultos. Mas, sua,s observações se ref e
rem a ajustamentos externos, a comportamentos que não afetavam pro· 
fundamente suas e1noções e sentimentos. É na cataclismologia tribal que 
se poderá buscar um exe1nplo capaz de sugerir o grau de consciência 
social alcançado pelos imaturos quanto à sua desigualdade (e ao signi· 
ficado e efeitos a ela associados) , com relação aos homens maduros. 
"A certa estrêla chamam os índios januare, cão. Dizem, ao verem a lua 
deitar-se, que a estrela late ao seu encalç·o como um cão, para devorá·la. 
Quando a lua permanece muito tempo escondida durante o tempo das 
chuvas, acontece surgir vermelha como sangue da primeira vez que se 
mostra. 'Afir1nam então os índios que é por causa da estrêla ja"nuare 
que a persegue para devorá-la. Todos os homens pegam então seus 
bastões e voltan1-se para a lua batendo no chão com tôdas as fôrças e 
gritando, eicobé cheramoin goé, goé, goé; eicobé cheramoin goé, "au, 
au, au, boa saúde meu avô, au, au, au, boa saúde meu avô". Entremen
tes as mulheres e as crianças gritam e gemem e rolam por terra batendo 
com as mãos e a cabeça no chão". " ... Vim a saber que pensam morrer 
quando vêem a lua assim sanguinolenta após as chuvas. Os homens 
batem então no chão em sinal de alegria porque vão morrer e encontrar 
o avô a quem desejam boa saúde, por estas palavras: eicobé cheramoin 
goé, goé, goé; eicobé cheramoin goé, goé, goé, au, au, au, boa saá<le, 
meu avô, boa saWJ,e. As mulheres, porém, têm mêdo da morte e porisso 

de Jurupari ". A proibição do acesso das mulheres e das crianças aoa rituais lev11ram-me 
a. escolher aqllela designação, que constitui um ponto de r eferência. mais geral para os 
especialistas. O leitor eneontrará uma apreciação critica do empr êgo etnológico do têrmo 
e uma análise da função social das " Festas de J urupari " como forma de dominação mas
culina com relação às mulher es em E. Schaden, Ensaio Etno·sociológico sôbre a Mitologia 
Heróica de Algumas Triboa Indígenas do Brasil, págs. 140·155 e 157. 

(58) "Vi também um principal, pela ma.nliã cedo, percorrer tôdas as ehoças, arra
nhando com um dente aguçado de peix e a s pernas das crianças, para amedrontá-las a fim 
de que os pa is a s pudessem ameaçar, se fôssem peraltas: "tle voltará 1" Assim procuram 
fazer calar as crianças" { Staden, pág. 172). 
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gritam, choram e se lamentam" (59 ). O desespêro dos meninos se expli
ca pela perspectiva de serem destrui4os pelo cataclisma, pois a vida 
''post-mortem" na .sociedade dos antepassados ainda não era acessível 
para êles (como o era raramente para as mulheres) . Ficariam, ao con
trário da maiotia dos a.vá e tzijuáe, condenados à danação, vagando mi· 
seràvelmente ·pela terra, como espíritos nefastos mas sujeitos a muitos 

• riscos. 
A{5 análises precedentes comportam duas conclusões fundamentais: 

1) que as condições de existência social compeliam os adultos a envol
ver extensamente os imaturos na teia de suas complicaçõe,s; 2) que isso 
se processava atravé,s da inclusão dos imaturos em certas situações de 
vida ou por meio da ação educativa pessoal dos adultos. Os adultos 
invadiam, assim, as esferas da vida psíquica infantil e juvenil, fazendo 
com que os imaturos encara.ssem como valores uma ampla série de aç·ões, 
de compromissos, de sentimentos, de idéias e de ideais; entre êstes so
bressaiam os que diziam respeito aos fundamento.s sagrados da vingança, 
aos padrões de comportamento masculino na guerra e ao tratamento dos 
inimigos capturados. Por isso, embora os 1~upinamhá não empregassem 
meios violento,s de disciplina, êles sobrecarregavam a vida mental infantil 
e juvenil, saturando-a precocemente com as inquietações e preocupações 
sombrias que os dominavam. Naturalmente, os efeitos dêste tipo de edu
cação se refletiam na dinâmica da sociedade tribal, afetando inclusive a 
função ativa da guerra. Nesse sentido, a.s análises precedentes entre
mostram duas evidências de conexões entre a guerra e a estrutura da 
sociedade tribal. Primeiro, que o sistema de "promoções sociais", pôsto 
em funcionamento graças à estratificação por ,sexo e idade, estava for
temente articulado ao exercício da dominaç·ão tradicional pelos velhos. 
Por isso, a. graduação social na transmissão dos conhecimentos não só 
,seguia u1n ritmo social, como foi assinalado, mas repousava em todo 
um edifício social e se processava em moldes estritamente supra-pessoais. 
Segundo, que a dominação gerontocrática determinava, por sua própria 
natureza e essência, a valorização da,s ações e das idéias dos velhos; 
por conseguinte, as suas pregações e a sua conduta valorizavam, aos 
olhos dos imaturos em geral, a guerra e as atividades a ela associadas. 
I.sto quer dizer que a aceitação pelas crianças do sexo masculino e pelos 
jovens do significado atribuído culturalmente às ações e aos empreendi
mentos guerreiros não promanavam, pura e simplesmente, da vontade 
soberana dos velhos: suas reaç·ões subjetivas, e.stabelecidas com hase 
nas atitudes exteriorizadas por êstes, jogavam um importante papel neste 
processo. Resta verificar, agora, em que ,sentido as conexões indicadas, 
entre a educação tribal e a guerra, se vinculavam ao funcionámento do 
sistema organizatório tribal. 

(59) Abbeville, pág. 247. Januare ou Jagua,,. "é a estrêla da tarde, ou V ésper " 
conforme nota R. Ga rcia ( in Abbevi lle, loc. cit.). Segundo Métraux, Tamoi significaria "o 
grande ancestral" (cf. Relioion deB Ttipinambcí", págs. 21-22). 
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Êste prohlerna só pode ser considerado teoricamente, isto é, em 
têrmos dos resultados das análise,s desenvolvidas acima. Mas, tais resul· 
tados, por sua vez, fornecem uma estreita margem à interpretação socio
lógica. Por seu intermédio não é possível discutir senão dois aspecto.s 
do problema: a) as relações existentes entre os mecanismos de mobili
dade social e o sistema tribal de "promoções sociais" ; b) a situação 
social de guerreiro em face das condições de estabilidade do sistema 
organizatório tribal. Embora abranjam questões cruciais, os referidos 
resultados apenas esclarecem uma face do problema: a referente aos 
processos sociais que, na dinâmica daquelas sociedades tribais, atuavam 
por assim dizer sob um ritmo fisiológico. 

Quanto à primeira questão, é preci,so que se atente para a natureza 
da desigualdade social estabelecida entre as diversas categorias de idade. 
Ela repousava em um princípio biológico, que alguns especialistas quali
ficam como sendo um "princípio natural de distinção e integração" (60). 

Ainda que não se deva encarar semelhante princípio como um fator ex
plicativo da e.stratificaç·ão social, o fato é que êle fornece um significa
tivo ponto de referência à interpretação ,sociológica, pois exprime, de 
certo modo, as tendências sociais de classificação e de ascenção dos 
indivíduos por grupos, em determinadas sociedades. Na sociedade tupi
nambá, por exemplo, a distinção do~ indivíduos do sexo masculino por 
categorias de idade deu n1argem a um tal sistema de graduação social, 
que a maturidade e o envelheciinento biológico, na forma em que eram 
reconhecidos cultural e socialmente, acarretavam o aumento crescente de 
prestígio e de poder. Em outras palavras, o sistema de "promoções 
sociais" dos Tupinambá concedia, pela ba,se, as mesmas oportunidades 
reais de ascenção social a todos os indivíduos do sexo masculino. A evi
dência de aptidões pessoais (ou da ausência delas) e a cooperação dos 
parentes (concessão de vítimas e ofertas compensatórias de noivas) po
diam adiantar ou retardar a classificação dos indivíduo,s; isso se paten
teia através de alguns casos particulares, focalizados pelos cronistas. 
Mas, tanto uma quanto a outra apenas afetavam os limites dentro dos 
quais as transições de umas categorias para outras tendiam a ser realiza
das. 1\$ transiç·ões, em si mesmas, não eram frustradas a ninguém, e as 
barreiras a transpor eram, fundamentalmente, idênticas para todos. 

Em conseqüência, a desigualdade não caía, na esfera da consciência 
social - especialmente dos kunumi-guasú e dos avá - como uma injus
tiça, sendo antes representada como algo "natural". Nessas camadas da 
população masculina, o.s privilégios dos velhos e a conseqüente concen
tração do poder político e mágico-religioso em suas mãos, não origina
vam movimentos de inquietação social e de rebelião. Pode-se afirmar 
isso não só partindo das explanações anteriores, sôbre os efeitos integra-

(60 ) Cf. B. Malinowski, A Scientific Theorv of Oultu.re and Other E81a11•. pág. 
57 e segs. 
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tivo,s da educação tribal, mas ainda pelas seguintes razões: quase todos 
os cronistas ficaram impressionados com a harmonia transparente nas 
relaç·ões dos jovens com os velhos, cuja assimetria se caracterizava pelo 
tratamento respeito.so dispensado a êstes por aquêles; nenhuma fonte 
menciona a existência de movimentos sociais dessa espécie nas sociedades 
tu pi; por fim, são várias as indicações segundo as quai,s conflitos e 
antagonismos floresciam nas relações sociais dos Tupinambá, mas na 
camada dominante dos tujuáe, especialmente entre os velhos que se tor
navam "principais" e " pajés", muito zelosos e ciumentos do prestígio e 
do poder porventura alcançados pelos companheiros. Os conflitos dos 
jovens com os adultos, de,scritos nas fontes, surgiram graças aos contac· 
tos com os brancos e a seus efeitos destribalizadores, e não chegaram a 
assumir uma configuração definida, sob a forma de movimentos sociais. 
Além d~sso, esta interpretação encontra uma confirmação teórica na 
sociologia: os movimentos sociais de inquietação ou de rebelião corres
pondem à necessidade de reajustar as estruturas sociais às condiç·ões 
emergentes de ex~tência, desenvolvendo-se e objetivando-se sociahnente, 
por isso, em sociedades estratificadas nas quais a unidade social é man -
tida por m.eios dinâmicos (pela transformação social) ; ao contrário, os 
sistema.s organizatórios de sociedades nas quais a unidade é preservada 
por meios estáticos (pela tradição, por exemplo, como acontecia com os 
Tupinambá), não comportam o aparecimento dêsses movimentos como 
fatôres sociais construtivos (61 ). Em suma, pode-se admitir que o ,sis
tema de "promoções sociais" dos Tupinambá continham fôrças integra
tivas, que atuava1n no sentido da conservação da estabilidade social. 

E.sta conclusão é muito in1portante, pois permite focalizar a guerra 
do ângulo de sua função integrativa na estrutura da sociedade tribal. E1n 
sua forma de inclusão à estrutura social, a guerra constituiu um dos 
canais de ascenção social e um dos principais mecanismos tribais de 
contrôle social. As atividades e os feitos guerreiros condicionavam a 
aquisição de prestígio e o aumento de carisma, particularmente dos 
jovens iniciado.s e dos guerreiros que pertenciam à categoria dos avá, 
refletindo-se assim no sistema de graduaç·ão social dos indivíduos. To
davia, em virtude da peculiar {situação da guerra como instrumentum 
religionis, as atividades e os feitos guerreiros não eram perseguidos 
socialmente como valores em si e para si; sua exteriorização no compor
tamento dos indivíduos não era o fruto imediato dos "instinto.s comba
tivos" ou do "espírito naturalmente guerreiro dos tupinambás ", como 
erradamente supuseram os cronistas. t.les resultavam, antes, da.s pró
prias condições da luta armada e dos adestramentos recebidos previa
mente. Por isso, a simple,s exteriorização de atos de bravura "militar" 

(61) Cf. esp. G. Simmel, op. cit., vol. II, cap. VIII (passim). Convém notar que 
Simmel omite os casos em que a conservação da unidade social por estabilidade se origina 
da inconsistência. rela.tiva dos laços que entrosam entre si os segment.os da estrutura. social, 
tão freqüentes com relação às sociedades primitivas, inclusive quanto aos Tupinambâ. 
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ou de "heroísmo" seria irrelevante do ponto de vista da avaliação dos 
combatentes por seus companheiros. As aptidões guerreiras só repercu
tiam na "carreira social" de um indivíduo quando suas atividade.s cul
minavam no aprisionamento de inimigos, cujo sacrifício ritual lhe daria 
a oportunidade de conquistar novos nomes. Em conseqüência, a vita
lidade e o denodo dos guerreiros mais jovens não introduziam vantagens 
decisivas na competição com os velhos. Ao contrário, a experiência 
dêstes e a cooperação compulsória dos parentes (especialmente dos 
"filhos" e durante certo tempo a dos " genros") compensava-os larga
mente, ampliando inclusive sua,s probabilidades de fazer prisioneiros e 
seu prestígio como guerreiros. Isto significa que a interferência da 
guerra no sistema de "promoções sociais" dos Tupinambá, como e 
enquanto condiç·ão para a obtenção de prisioneiros, se proces.sava de 
modo a torná-la uma fôrça estritamente disciplinada da estrutura social. 
No ajustamento recíproco dos indivíduos pertencentes às distintas gera
ções e1n presença, ,sua função consistia em engrenar os canais de ascen
ção social ligados ao sacrifício ritual com os mecanismos preservadores 
da hierarquia tribal. 

"f:stes se manifestavam, por sua vez, através da dominação geronto
crática. Graças ao fundamento mágico-religio.so da guerra tribal, aos 
velhos cabiam os principais papéis nos rituais de consulta e de invoca
ção dos espíritos, de determinação da guerra e de seleç·ão dos seus obje
tivos "militares", de preparação mágico-religio.sa dos guerreiros e de 
liderança dos bandos guerreiros ( cf. acima, Parte I, O Ritual Guerreiro 
e o Bando Guerreiro) . Em outras palavras, os meios da guerra naquelas 
sociedades"se concentravam nas mãos dos velhos e eram por êl~s mani
pulados. É certo que o faziam de forma impessoal, pois agiam em 
nome da tradição e como pessoas "experientes" e "capacitadas", inclu
sive para comunicar-,se com as entidades sobrenaturais sôbre o curso da 
guerra; quaisquer que fôssem, porém, as fontes de legitimação e as mo
dalidade.s de objetivação de seu poder, o fato é que êles se impunham 
aos demais companheiros e os "dirigiam" pràticamente, através da co
municação com os e,spíritos e da interpretação inágica das circunstâncias 
das aÇ'Ões. Por isso, os meios de contrôle social vinculados ou desenca
deados pela guerra implicavam o exercício da dominação gerontocrática 
e contribuíam, por seu intermédio, para reforçar os esteios em que 
repousava a estabilidade da ,sociedade tribal. 

Coloca-se naturalmente, portanto, a segunda questão. Os resultados 
analíticos do exame da primeira questão revelam que os mesmos fatô
res que explicam a inexistência de condições para o aparecimento de 
movimentos de inquietação ,social ou de rebelião na sociedade tupinamhá, 
também explicam quais eram e como atuavam os mecanismos que man
tinham a estabilidade de sua estrutura social. Contudo, êles próprios 
insinuam que a situação social de guerreiro possuía uma conexão mais 

1 
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profunda com ê,sses rnecanismos, pois é evidente que no bojo dêles opera
vam fôrças integrativas engendradas fora do plano das relações entre 
as camadas de idade, apesar de estarem vinculadas a elas como uma de 
suas conseqüências. Não será difícil representar a referida conexão, des-· 
de que seja considerada em têrmos dos ajustamentos produzidos pela 
educação tribal. 

Como foi visto, os Tupinambá nasciam sob o 1signo da guerra e 
cresciam e se formavam em u1n clima de belicosidade. Todavia, os indi
víduos só tinharn oportunidades concretas de dar vazão efetiva a.os 
impulsos de hostilidade e aos ,sentimentos belicosos a partir de certa 
fase de sua vida, a qual correspondia à transição operada com a passa
gem da categoria do kunumi-guasú à de avá. Isso quer dizer que os conhe
cimentos obtidos até agora se referem a dua.s tendências psico-sociais: 
1) a formação de atitudes de hostilidade contra os "inimigos", desde 
a infância, processo em que se observa como as técnicas tribais de edu
cação se ligavam aos mecanismos psicológicos de projeção e de identi
ficação (62 ) ; 2) a atualização dessas atitudes em situações concretas 
de vida, processo em que os mesmos mecanismos psicológico,s se obje
tivavam operativa e pràticamente, dando origem a comportamentos 
agressivos nas relações com os "inimigos". Para unir interpretativa· 
mente as dua.s tendências seria necessário enfrentar a seguinte questão: 
"existia alguma relação entre ambas as tendências, configuradas em 
tôrno de épocas distintas da vida anímica e social dos indivíduos?". 
Uma resposta positiva, ainda que hipotética, a esta questão, lançaria 
alguma luz sôbre a parte tomada pela sociedade no condicionamento e 
na organização da vida psíquica dos seus n1embros. 

Ora, a existência dessa relação é evidente. Encaradas psicologica
mente, ambas as tendências envolvem a satisfação dos mesmo.s impulsos 
(repressão de reações hostis contra os parentes e os membros do "noSrSO 
grupo", projetadas nos "inimigos", isto é, nos membros dos "grupo,s 
dos outros") ; as modalidooes de satisfação dos impulsos é que varia· 
vam: da satisfação simbólica, operada através de ofertas cerimoniais 
e da participação de certos rituais, os indivíduos do sexo masculino evo
luíam gradativamente para a satisfação direta dos im·pulsos referidos, 
tornando-se assim êles próprio,s "matadores" e "vingadores". Segundo 
suponho, isso indica: 1) que as modalidades de satisfação dos impulsos 
estavam correlacionadas ao sistema tribal de categorias de idade; 2) e 
que os nexos efetivos dessa correlação resultavam das técnicas educa
tivas tribais, por cujo intermédio as gerações dominantes disciplinavam 
incon.scientemente a intensidade da vida afetiva e social dos imaturos e 
dos guerreiros jovens. Portanto, se êste raciocínio estiver certo, a con· 

(62) Na explicação das rela~ões existentes entre êsses mecanismos e a guerra tenho 
em mente as interpretações de G. Roheim, War, Orim~ and the Oovenant, pâgs. 25·38; e 
E. C. Tolman, Drive1 Towarà War, caps. IV·VI. 
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cessão do status condicional de guerreiro aos kunumí-guas.ú e as expe
riências dos guerreiros recém-iniciados constituíam uma espécie de coroa
mento da educaç·ão dos jovens e de sua preparação para a vida "ma
dura". Esta interpretação encontra uma evidência indireta, mas deci
siva, nos efeitos sociais da atribuição do status de homem aos rapaze,s 
que "provassem" suas aptidões, no mínimo por meio do sacrifício de 
uma vítima humana. De fato, a situação de guerreiro, conquistada dês.se 
modo pelos rapazes, lhes abria várias oportunidades de aquisição de 
prestígio, às quais correspondiam outras tantas possihilidade,s de afrou
xamento das tensões emocionais acumuladas anteriormente ou de satis
í ação concreta de impulsos reprimido,s. 

A análise precedente, apesar de suas insuficiências, deixa entrever 
que a graduação da vida afetiva dos Tupinambá seguia um curso para
lelo à graduação de sua vida social, e, o que é mais importante para 
()S sociólogos, que a forma de manif e.stação de certos processos psicoló
gicos pode ser condicionada pela estrutura social, como no caso as 
modalidades de satisfação dos impulsos de hostilidade e de polarização 
das atitude,s agressivas. Mas, ainda há outro aspecto relevante: a estru
tura social também condicionava a época de manifestação dêsses pro
cessos. Isso significa que a organização social não se explica pura e 
simplesmente pelos mecanismos de projeção e de identificação, como 
acreditam alguns psicólogos e psico-etnólogos; e que, ao contrário, a 
sociedade desempenha um papel ativo, através das situações de vida em 
que coloca seus membros individuai,s, no desencadeamento dos processos 
psíquicos _,vinculados à construção e à preservação do equilíbrio social. 
No caso em questão, não é difícil constatar as relações entre as moda
lidades de sati,sfaç·ão direta dos impulsos de hostilidade e a dinâmica da 
sociedade tribal. A situação social de guerreiro (condicional, priineiro; 
normal, depois), quando ~ra alcançada pelos jovens, dava origem a 
comportamentos que produziam duas espécies de resultados imediatos: 
a) a descarga dos impulsos agressivos dos rapazes em objetivos exte· 
riores ao grupo; b) a intensificação dos laços afetivos para com os 
membros do "nosso grupo", dirigida especialmente para aquêles que, 
então, se tornavam "companheiros" (isto é, os avá e os tujuáe, perten
centes à.s duas camadas dominantes na sociedade tribal.) Ora, é preciso 
que se atente para o fato de que isso ocorria em uma época na qual as 
atitudes agressivas dos jovens poderia1n achar uma válvula em outros 
alvos, particularmente nos velhos do "no·3so grupo", cujas ações estavam 
nas próprias raízes psicológicas daquelas atitudes. Por aqui pe vê que 
a guerra atuava, graças ao condicionamento social dos processos psíqui~ 
cos e enquanto elemento do sistema tribal de técnica,s educativas, como 
uma das principais agências de ajustamento dos jovens às situações 
sociais criadas em uma sociedade gerontocrática. Ela não era, como 
alguns intérprete.s da guerra o supõem, ao tratarem de exemplos seme-
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lhantes, un1a simples distração ou um rneio de despistamento, incons
cientemente empregado pelos velhos para afastar as condições insatisfa
tórias de existência ,social da esfera de consciência dos jovens; mas cons
tituía uma das fôrças sociais que construíam, por dentro, a estabilidade 
da sociedade tribal. 

.Ao lado dêsse sistema de técnicas educativas, por cujo intermédio 
os valores gu.erreiro,s eram incorporados à personalidade masculina, 
existia outro sistema por que pron1oviam a atualização daqueles valores 
( cf. aciina, págs. 148 e 161-162) , .seja através de situações da vida coti
diana, seja através de meios especiais, de,stinados a criar um anibiente 
de exaltação b~!ica. Como o sistema de técnicas educativas, em que 
repousava, também se refletia de modo construtivo na ~rganização da 
personalidade masculina: pois o papel dos valores guerreiro,s na vida 
psíquica dos Tupinambá constituía, em grande parte, uma função dos 
efeitos socializadores das técnicas de atualização daqueles mesmos valo· 
re,s ( 63 ) • A êle se ligava tanto a seleção dos valores guerreiros que de
viam ser retidos de modo pern1anente na lembrança vivida dos homens 
e das mulheres e exteriorizados repetidamente em seu co~portamento, 
quanto a precipitação das impulsões belicosas do sistema organizatório 
tribal. 

São muitas as referência.s ao modo de atualização dos valores guer
reiros através de situações rotineiras; poucas possuem, porém, suficien
te consistência para um aprov~itamento científico. Os relatos mais infor
mativos e completo,s, a êsse respeito, se referem às situações vividas pelos 
sujeitos no desenvolvimento dos rituais observados durante a recepção 
lacrimosa e os funerais. Não obstante, pode-se reconhecer que o pro
cesso cultural em questão também dependia da guerra propriamente 
dita, pois a cadeia de ações sociais condicionadas ou motivadas pela 
luta armada e suas conseqüências abrangia comportamento que, por sua 
natureza, determinavam a exteriorização de valores guerreiros. Assim, 
desde o con1portamento das espôsas durante a ausência dos guerrei
ro~ (64), e a conduta audaciosa dos líderes guerreiros no combate (6ó), 

( 63) As páginas seguintes representam uma tentativa para compreender sociologi· 
eamente como os processos sociais condicionavam e determinavam o papel dos comporta· 
mentas adquiridos na vida psíquica dos Tupinambá. A sugestão foi encontrada em uma 
leitura de Bateson, que se limita a indicar o problema do ponto de vist a etnólógico ( cf. 
G. Bateson, Ou.ztural Determinants of Persona..Zi.ty, págs. 732-733). 

( 64) Of. Cardim, pág. 148, em que informa o seguinte: " ... e as mulheres quando 
andam de dó, cort.am os cabelos, e também quando os maridos vão longe, e nisto mostram 
terem-lhe a.mor e guardarem-lhe lealda.de''. Presumivelmente, Cardim não conseguiu apa· 
nha.r o significado dêsse con1portamento das mulheres tupinambá; sabe-se que de fato a 
referida ausência era motivada pelas incursões guerreiras. A julgar pelos relatos etnoló· 
gicoe sôbre outras sociedades tribais, o comportamento descrito est aria ligado com as c.on· 
dições de segura.nça do guerreiro durante a incursão (cl. esp. sir J. G. Frazer, Tke Golden 
Bouph, págs. 25-27 e 210-211). 

( 65) Entre os exemplos acessiveis, convém citar a descrição feita por Knivet ( ed. 
Brasil., p iíg. 92 ) , do comportamen to do chefe A.bau ça.nga, no combitte com os Goitacá: 
" ... Assim, em três dias nos conduziram a uma baixada pantanosa, habitada pelos guai· 
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até a.s práticas antropofágicas (66 ) e a exibição ritual dos restos mor
tuários das vítin1as (67 ) , as ações desencadeadas direta ou indiretamente 
pela guerra promoviam a atualização intensa dessa espécie de valores 
da cultura tribal. 

Eis co1no Cardin1 descreve a parte da recepção lacrimosa, que nos 
interessa aqui: "Entrando algum hóspede pela casa a honra e agasalho 
que fazem é chorarem-no: entrando, pois, logo o hóspede na casa o 
as,sentan1 na rêde, e depois de assentado, sem lhe falarem, a mulher e 
filhos e mais amigas se assentam ao redor, com os cabelos baixos, 
tocando com a mão na mes1na pessoa, e começ-am a chorar tôdas em 
altas vozes, com grande abundância de lágrimas, e ali contam em pro.sas 
trovadas quantas coisas têm acontecido desde que se não viram até aque· 
la hora, e outras muitas que imaginam, e trabalhos que o hóspede pade
ceu pelos caminhos, e tudo o mais que pode provocar a lástima e o 
chôro" (G8 ) . Evreux informa que, nessa ocasião, narravam o que se 
conservava por tradição, " desde os tempos imemoriais": " . . . e o 
mesn10 fazem quando se visitam, porque abraçando-se com amizade, e 
chorando, contam um ao outro, palavra por palavra que1n foram seus 
avós e antepassados, e o que se pas.sou no tempo em que viveram" (69 ) . 

Em particular, ressaltavam os sacrifícios feitos por seus hóspedes, e os 
riscos que naturalmente enfrentaram, durante a viagem: "Sê benvindo ! 
És zun dos nossos bons amigos! Quanto sofreste para vir visitar-

tacazes; ao chegarmos às suas moradas, Abauçanga, avançando ao mais cerrado dos por
tuguêses, proclamou: "Aquêle que nunca viu Abauçanga, contemple-me agora, e aquêles 
que ousarem seguir·me, sintam·me a coragem". E assim, com seu arco .e fl echas, lançou·se 
ao mais denso dos inimigos, onde foi ferido por vinte e lima setas ... " Tratando dos diver· 
sos guerreiros 11ativos, do g rllpo tupi, q ue combataram contra. ou :t favor dos portuguêses, 
Salvador dá várias referên<:ias, igualmente ilustrativas, ao se referir a chefes como Tavira, 
Zorobabé, ÂR8ento d·e P ássaro, Braço de Pe~, P au Sêco, Po1·quinho, Tiqua,ruçu, etc .. 
Entre elas, destacam·se as relativas ao primeiro, que segundo as informações dêsses cro· 
nista, penet.rara sozinho no campo dos inimigos: " ... e assim os nossos subitamente na 
cêrca deram ao meio dia e contudo pelejaram mais de duas horas sem a poderem entrar, 
excepto o Tavira, que, temeràriamente trepando por ela, se lançou dentro com uma espada 
e rodela, e nomeando·se começou a matar e ferir os inimigos, até lhe quebrar a. espada e 
ficar com s6 a rodela, tomando nela as flechas, o que visto pelo capitão Rui de Aveiro 
e Bento da Rocha, seu soldado, tiraram por uma seteira duas arcabuzadas, com que os 
inimigos se afastaram e lhe deram lugar de tornar a subir vela cêrca e sair-se dela com 
tanta ligeire7-a como se fôra pássaro. E com êste e outros semelhantes feitos tanto nome 
havia ganhado êste índio entre os inimigos que, s6 com se nomear dizendo: eu sou. Tavira 
acovardava e atemorizava a todos" (Salvador , pág. 366·367). Gandavo fornece uma des
crição, sob todos os a spectos, comparável à de Knivet ( cf. H üit6ria, pág. 130). 

(66 ) Enquanto moqueavam a carne das vítimas, as velhas estimulavam o espírito 
guerreiro dos homens, exortando·os a manter inimigos em cativeiro, pront-0s para o sacri· 
ffoio (cf. Léry, pág. 180). 

(67) A conservação de ossos das vítimas é descrita por Léry. ~ste cronista se 
refere ao costume dos Tupinambá, que consistia em exibir ritualmente aos visitantes os 
restos mortuár ios dos inimigos. No decorrer do ritual afirmavam que daquele modo termi
nariam "todos os seus inimigos" (Léry, pág. 181). Isto evidencia o caráter mágico da 
instituição. A interpretação elo processo de retribuição mágiC'a, que ser á feita no último 
capítulo (cf. págs. 325-348), porá em evidência a importância de semelhantes informações. 

(68) Cardim, págs. 150·151: cf. Ga,briel Soares, págs. 382·385. 'Sôbre a instituição 
da recepção lacrimosa, cf. A. Métraux, La R el·igion d.es .T11,7Jinambá, pá.gs. l 80·188 ; e 
Estêvão P into, Oa Inàígenaa ào Nordeste, vo1. II, púgs. 265·272. 

(69 ) Evreux, págs. 122·123. 
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nos!" (7º). "Tiveste tanto trabalho em vir ver-nos. És bom. És va-
lente" (71 ). 

As cerimônias de recepção lacrimo.sa, como revelam as transcrições, 
implicavam a atualização das tradições tribais e, através destas, dos 

. valores guerreiros conservados na memória coletiva. Uma das funções 
daquelas cerimônias con.sistia em determinar a posição social do hós
pede; daí a importância das relações genealógicas e a necessidade de 
expô-las com tôda minúcia (72). Isso explica porque "narravam", em 
semelhantes circunstâncias, coisas relativas ao passado, aspecto da ceri
mônia que tanto preocupou Evreux. Todavia, várias alternativas se 
apresentavam nessas cerimônias, a julgar pelas descriç·õe.s de Gabriel 
Soares; o recém-chegado, em vez de um parente desconhecido, podia 
ser um membro do próprio grupo local ou um parente de um grupo 
local circunvizinho. Nesse caso, o relato dos acontecimentos recentes e 
imediatos tornava-,se mais importante. De qualquer modo, os riscos ine
rentes à viagem caíam no campo de consciência social e punham em 
efervescência os laços de solidariedade social ( 73 ) • 

O panegírico dos mortos dava oportunidade à exaltação das apti· 
dões guerreiras e nêle transparece, pre.sumivelmente melhor que em outras 
in.stituições tribais, a importância da guerra como critério de avaliação 
social das personalidades. As descrições dos cronistas, em particular as 
de .Evreux (74 ) , mostram que o pranteamento se condicionava ao sexo 
e à idade do morto. Quando se tratava de um guerreiro, enquanto car
piam o morto as mulheres engrandeciam as suas qualidades, inclusive 
as belicosas: " ... As mulheres sobretudo se exaltam nas lamentações e 
gritam tão alto que mais parecem cães ou lobos a uivarem.. Berrain 
umas, arrastando a voz: "Era bom caçador e excelente pescador". E 
outra.s acrescentam: "Que bravo matador de perós e margaia era êle, 
e como nos vingava". E assim, excitando-se mutuamente e se abraçan
do, não cessarn a ladainha de seus louvores enquanto o cadáver estiver 
p resente e dizern por rniúdo, tudo o que em vida o defunto prati
cou" ( 75 ) ; " ••• Nessa ocasião, ouvi-los-eis levantar tal ruído e harmo
nia qua~s os que fazcn1 os cães e os gatos. Isto é, homens e mulheres, 
alguns estendido,s em suas rêdes, outros acocorados em terra e abraça
dos uns aos outros, exclamam ern sua língua: - Corno nosso pai e 
amigo foi um ho"iem de bem! Corno combateu na guerra! Como des-

(70) Thevet, Sing1ilari.àadea, pág. 268, cf. tb. Ms. in., fol. 72. 
(71) Léry, pág. 214. 
( 72) Sôbre as relações entre a integração a grupos de parentesco e o status social, 

cf. A Organização Social doa Tupinambá, págs. 145-146, 161 .e segts., 291-292. 
(73) A inflexão guerreira das cerimônias indicadas reponta em outra descrição, 

fornecida por Thevet; êste cronista informa que os Tupinambá se apoderavam de armas 
dos europeus, "ameaçando com ela (s) seus inimigos. Aineaças em que tomam parte, tam
bém, as palavras e os gestos" (Singulariàaàea, pág. 270). 

(74) Ct. Evreux, cap. XXI, pág. 127 e sega. 
(75) L éry, pág. 122. 
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truiu tantos inimigos! Como era forte e possante, trabalhando bem os 
campos e app,nhando caças ou peixe para o nosso alimento! Morreu! 
Nunca mais o veremos, senão após a morte, junto aos nossos amigos, na 
região onde já os viram os pajés, segundo nos contam! E dizem outras 
palavras mais nesse mesmo tom, que repetem, em seus lamentos, mais 
de dez mil vêzes, dias e noites, por espaço de quatro ou cinco horas 
cada vez" (76). Segundo Evreux, o panegírico do morto era feito por 
algum chefe: "Depois de muitas lamentações, o principal da aldeia ou 
o principal dos amigos fazia um grande discurso muito comovente, ha· 
tendo muitas vêzes no peito e nas coxas, e então contava as façanhas e 
proezas do morto, dizendo no fim - Há quem dêle se queixe? Não fêz 
em sua vida o que faz um homem forte e valente?" (77 ). 

Como se vê, as cerimônias f unerária.s, através do prantean1ento e 
panegírico do morto, criavam situações em que os feitos guerreiros dos 
homens era1n não só relatados, mas ainda postos em confronto com as 
expectativas e 013 ideais de comportamento encarados socialmente como 
valores. Os estímulos no sentido das impulsões guerreiras do sistema 
organizatório tribal tornavam-se m.ais fortes, no entanto, quando o morto 
caía em combate: então, as carpideiras exigiam no pranteamento a sua 
vingança. " ... Mas quanto ao arrancamento do cabelo, ficai sabendo, 
que apenas as mulheres e as moças sabem do cativeiro ou morte na 
guerra dos seus pais ou maridos, cortam os cabelos, gritam e lamentam
~e horrivelmente, excitando os seus semelhantes à vingança, a tomar as 
armas e a perseguir seus inimigos ... " (78). Em casos desta espécie, 
co1no o il!,dica um exemplo descrito por Gandavo (79), a observância 
das cerimônias funerárias dependia da consumação da vingança. O que 
significa que tais ~erimôn.ia,s se prendiam muito mais profundamente à 
guerra do que seria de esperar, quando se con'5idera apenas os casos de 
morte natural. Todavia, mesmo nestes elas tinham, entre outras, a fun
ção de exaltar o espírito guerreiro e de incentivar os ideais de conduta 
helicosa. Thevet se refere de modo inuito sagaz a êsse fato: "Só no fim 
de um mês é que os filhos do morto celebram algumas festas e soleni
dades em honra dêste [do morto], para o que convidam o,s seus amigos. 
Reunem-se todos, recobertos de pinturas de diversas côres, de plumas e 
de outros adereços característicos, nessa ocasião praticando mil entrete
nimento,s e cerimônias [ ... ] . Assim, como dizia, reunidos e paramen
tados de côres várias, os selvagens americanos entregam-,se a danças, 
jogos, batucadas, ao som de instrumentos, peculiares ao país, inclu.sive 
flautas fabricadas com os ossos dos braços e pernas dos inimigos, en-

(76) Thevet, SingularidadeB, págs. 260-261; cf. também: Abbeville, pâg. 230; 
Cardim, pág. 151; e Thevet, Ms. in., fois. 69 v.-70. 

(77) Evreux, pâg. 166. 
(78) Evreux, pág. 99. 
(79) Gandavo, Hiatória,, pá.gs. 127·129. 
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quanto os mais velhos não cessam de beber e comer, servidos pelas 
mulheres e demais parentes do defunto. f:sse costume, segundo fui inf or· 
mado, tem por objetivo elevar o ânimo dos jovens, cornovê-los, incitá.los 
à guerra e encorajá-los contra seus adversários" (8º) . 

Quanto aos meios de excitamento das atitudes belicosas, é preciso 
distinguir os valores em que se projetavam as impulsões e os ideais 
guerreiros da cultura tribal, das técnicas especííicas de equilibração do 
moral dos guerreiros e de intensificação das atitudes agressivas contra 
os inimigos. A.s descrições disponíveis indicam que os primeiros pene· 
travam tôdas as esferas do sistema sócio-cultural da sociedade tupi
nambá, enquanto que as últitnas eram reduzidas e repousavam en1 prin
cípios mágico-religiosos. 

A tecnologia, as maneiras, o cerimonial, a mitologia, a magia e a 
religião continham elementos construídos em tôrno ou sôbre as obriga
ções e os ideais 3uerreiros. Bastam alguns exemplos para pôr isso em 
evidência. Assim, quanto à tecnologia, é conhecido o refinamento dos 
Tupinambá na produção de suas ar1nas e ornamentos, que constituíarn 
o.s acessórios do seu equipamento guerreiro (81 ) . Abbeville, verbi-gratia, 
escreve : "São n1uito engenhosos e ativos na fabricação de tudo o que 
precisam para a caça, a pesca ou a guerra. São capazes de mil invenções 
para enfeitar seus arcos, sua.s flechas, seus ornatos de penas ... " ( 82 ) . 

Outras fontes dão informações semelhantes, inas seria ocioso transcre· 
vê-las aqui. O fato é que a guerra repercutia extensamente no sistema 
tecnológico tribal, inclu,sive de urna forma que passou despercebida aos 
cronistas: pois ela se refletia tanto nas técnicas de deslocamento no 
espaço, através da ordem de n1archa ou de navegação e das relações 
entre os homens e as mulheres, quanto nas técnicas de exploração dos 
recursos naturais, circunscrita a raios de ação deter1ninados em grande 
parte pelo potencial guerreiro das tribos, como foi visto. Mesmo a 
domesticação, pouco de,senvolvida entre os Tupinambá, sofria uma in
clinação belicosa : as mulheres, que se dedicavam ao adestramento de 
papagaios, ensinavam·nos a pedir farinha e, entre outras coisas, "a 
incitar os homens à guerra, a fim de aprisionar inimigos e, depois, 
devorá-los" (8ª) . Quanto às mulheres, o conhecimento que já possuírnos 
a respeito do ritual guerreiro, da recepção lacrimosa, das cerimônias 
funerárias, do sacrifício ritual, da antropofagia cerimonial e dos ritos de 
renomação, demonstra quão estreitamente o comportamento manifesto, 
quando integrado a situações sociais sujeitas a contrôle, era condicionado 
por obrigações e atribuições definidas e111 têrmos das relações diretas 
ou indiretas dos sujeitos das ações com os inimigos. Conviria acrescen· 

(80) Thevet, Singularillades, págs. 261. -262; o gTifo é meu. 
(81) Of. ac ima, págs. 25-39. 
( 82) Abbeville, pág. 246. 
(83) Thevet, Singularidades, pág. 29 3. 
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tar alguns dados sôbre o comportamento fúnebre dos homens, os temas 
das pregações dos velhos e o significado de certos símbolos. O prantea
mento só era praticado pelos homens em algumas situações, entre as 
quais as produzidas pelos insucessos guerreiros: " ... Também o.s ho
mens se choram uns aos outros, mas é em casos algun.s graves, corno 
mortes, desastres de guerra, etc .... " (84). Em suas pregações, os velhos 
incitavam o,s companheiros à guerra, estimulando-os a se comportarem 
diante dos inimigos de acôrdo com os ideais tribais de valentia e de 

1 
conduta heróica (85). As penas e a forma de penteado funcionavam como 
oímbolos, identificando os combatentes (86); as incisões também expri· 
miam a capacidade de um homem como e enquanto guerreiro, signifi
cando o número de inimigos sacrificado~ por êle; e os tembetá não só 
correspondiam subjetivamente ao desejo dos guerreiros "de parecerem 
temerosos aos seus contrários", mas ainda denotavam o prestígio, o 
valor e os feitos guerreiros de seus portadores ( 87). E:sses símbolos se 
incorporavam ao conjunto de valores descritos acima como "acessórios 
do equipamento guerreiro" e delimita1n, para a sociedade tupinambá, o 
que Boas designava com a expressão simbolismo militar (88 ). Quanto 
ao cerimonial, as análise,s feitas até agora (e que serão completadas 
adiante, no que concerne ao sacrifício ritual, à antropofagia ritual e aos 
ritos de renomaç·ão), patenteian1 de que modo as regulamentações e os 
contrôles sociais estabelecidos por seu intermédio respondiam, mediata 
ou imediatamente, às impulsões belicosas do sistema organizatório tribal. 
Normalmente, os cerimoniais eram precedidos ou se seguiam, quando não 
se realiza~am concomitantemente, as cauinagens; estas fêtes de . boisson, 
co1no as chama Métraux, se integravam de fato aos cerimoniais, e pos
suíam um caráter sagrado (89 ) . Pois, durante as cauinagens [os Tupi
nambá] "cantam, assobiam e se incitam uns aos outros a portarem-se 
valentemente e a fazerem rr:.uitos pri,sioneiros na guerra ... " (9º). .Esta 
informação é confirmada por outra fonte, que enumera os temas dos 
cantos: " ... seus cantos são em louvor de uma árvore, de um pássaro, 
de um peixe ou de qualquer outro animal ou coisa e não contêm pala
vras escandalosas; mas, principalmente, cantam .seus combates, suas vitó-

' 
(84) Cardim, pág. 151. 
( 85) As referências são abundantes; cf., por exemplo; Cardim, pág. 272; Anchieta, 

Cartas, pág. 433; Evreux, págs. 122-123 e 133; Léry, págs. 168-169; Montaigne, pág. 181; 
Thevet, Singularidades, pág. 314, e Ms. in., 81 v.·82. 

(86) Cf., por exemplo: Staden, pág. 178; Cardim, pág. 153; · Barleu, pág. 23. 
(87) Cf., por exemplo: Gabriel Soares, pág. 371; Vasconcellos, Notícias Ouriosas. 

pág. 76; Thevet, Singv.laridadea, págs. 205-206 (e indicações, fornecidas em nota de rodapé, 
por Estêvão Pinto); Oardim, pãg. 153. 

(88) F. Boas, Phe Mind of Primitive Man, pág. 243; o grifo é meu. 
(89) Cf. A. Métraux, La .Religion de11 Pupinambá (pág. 197): "o simples fato 

de que a absorção de bebidas se impunha cada vez que o interêsse cja tribo entrava em 
jôgo, prova que êst.e acto se revestia de um caráter religioso". 

(90) Léry, pág. 119. Sôbre as cauinagens, ef. tb. Thevet, 11'.s. in., fol. 40. 
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rias, seus triunfos e outros feitos guerreiros, tudo no sentido de exaltar 
l ·1· " (91) o va or m1 itar. . . . 
Quanto à mitologia, os relatos estão longe do que se poderia con.si

derar "satisfatório", mesmo em se tratando de observadores leigos. 
Sabe-se, no entanto, pelas descrições disponíveis, que o;; cerimoniais. 
abrangiam explanações de caráter mítico ; provàvelmente, tais explana
ções propiciavam a base "lógica" das atitudes e das ações sociais a5$o
ciadas aos rituais. Segundo suponho, isso significa que a mitologia não 
só recolhia o,s temas guerreiros e as impulsões helicosas do sistema orga
nizatório tribal, mas ainda lhes imprimia uma forma e os enquadrava 
à dinâmica da vida social tribal. Contudo, é impossível analisar, com a 
documentação existente, sejam as condições, sejam os efeitos dêsse pro
ce.sso. Positivamente, pode inferir-se apenas que os acontecimentos signi
ficativos para a coletividade se incorporavam às tradições tribais, man
tendo-se assim na memória coletiva, e desvendar-se algumas das reper
cussões da guerra na initologia. Sôhre a retenção dos acontecimento,s 
significativos na memória coletiva, em sua conexão com a guerra, escre
ve Abbeville: "Recordam-se os velhos de fatos passados a cento e vinte, 
cento e quarenta e cento e sessenta anos, e às vêzes mais, e contam com 
minúcias os empreendimentos, o.s estratagemas e outras particularidades 
do passado, quer para animar os seus a fazerem a guerra contra os 
inimigos, quer para divertir os próprios amigos. Têm naturalmente uma 
memória feliz e quanto mais altamente colocados mais magnânimos 
de,sejam mostrar-se" (92). Através dos mitos, os Tupinambá explicavam 
a origem do tacape e as razões da superioridade dos brancos (93 ) ; 

doutro lado, graç'8s às ligações existentes entre o status social, a noção 
de pessoa e a guerra, esta interferia indiretan1ente na motivação das 
atitudes dos l'upinambá nos ajustamentos a situações consideradas ca· 
taclísmicas em seus mitos (94) • Os textos mais importantes para a aná-

· Jise da representação e da importância da guerra na mitologia tupi-

(91) Abbeville, pág. 237. Thevet ·informa, ainda, que os a ssuntos guerreiros cons
tituíam os temas centrais das conversas cotidianas ( cf. Ilis. in., foi. 71 v.). 

(92) Abbeville, pág. 250; cf. também Thevet, Singularidades, pág. 314. Em outras 
partes dêste ensaio, o mesmo problema é referido com relação à documentação de outras 
fontes. Observe-se, de passagem, que a informação de Abbeville é coerente com os resul
tados das investigações etnológicas: Van Gennep, por exemplo, chegou à conclusão de que 
a "tenacidade" das lendas é de cinco ou seis gerações; depois, o tempo transforma-se 
"num verdadeiro caos" (cf. A. Van Gennep, La Forma,tion des Légendea, Livro V, esp., 
cap, I). 

(93) Cf. Léry, pág. 198 (trecho do relato nativo registrado por êste cronista: 
" ... depois dêste veio outro [ma.ir] e em sinal de maldição doou-nos o tacape com o qual 
nos matamos uns aos outros; e há tanto tempo já o usamos qur. se agora desistíssemos 
dêsse costume as outras nações vizinhas zombariam de nós"). Sôbre a explicação mitica
da desigualdade cu 1tural Antre brancos e nativos, cf. Abbeville, págs. 60-61 (note-se: o 
texto do discurso de J api-açu, tal como vem descrito nesta fonte, revela que o cronista 
não se limitou a registrá-lo, apenas; trata-se de uma peça modificada, tendo em vista 
fins políticos, especialmente com o fito de influenciar a política colonial francesa; alguns 
trechos parecem ser, no entanto, verídicos). 

( 94) Cf. acima, págs. 171-172. Adiante, proeurarei expor outro6 daclos, oue eluci
darão melhor as conexões dos comportamentos referidos com a noção de vida futura dos 
Tupinambá. 
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nambá são os referentes aos gêmeos míticos (95). Mas, infelizmente, 
êles são incompletos (96 ) e não oferecem base nenhuma para conclusões 
seguras a propó.sito, embora Tamendonare e Ariconte sejam nêles des
critos de tal modo, que cada um apresenta certos caracteres essenciais 
do tipo ideal de personalidade masculina daqueles índios. "Tamendonare 
(dizem êles) era um grande admini,strador, e bom pai de família, pos· 
suindo mulher e filhos, e gostando de cultivar a terra. Ariconte ao con· 
trário não se importava com nada disso, inclinava-se somente para a 
guerra, não desejando senão subjugar por sua fôrça tôdas as nações 
vizinhas, e inclu,sive seu irmão" (97 ). Thevet informa que os Tupinambá 
consideravam Tamendonare "mais homem de bem que Ariconte"; toda· 
via, o mesmo texto aponta T,a1nendonare como um homem valente, capaz 
de replicar com dignidade e elevação a seu irmão: "Ora, chegou um dia 
em que, voltando êsse guerreiro de u.n1a batalha, levou um braço de um 
seu inimigo a seu irmão T amendonare, dizendo-lhe com grande altivez 
e arrogância: Vai-te, covarde que és, ficarei com tua mulher e teus 
filhos, porque tu não és bastante forte para te defenderes. O bom chefe 
de família, vendo assim falar ,seu irmão, foi muito ferido em seu orgu
lho. E por isso lhe disse: se tu f ôsses tão valente como o dizes, tu terias 
trazido o teu inimigo inteiro". Encarando-se o personagem dêsse ângu
lo, evidencia-se que êle ,se encontrava n1ais próximo do que A riconte 
do ideal de personalidade masculina dos Tupinambá, no qual o guer
reiro pressupunha o "bom chefe de família", pois a própria guerra con
sistia em um n1eio para ajustes entre parentelas (a vingança dos parentes 
inortos pelo~ inimigos). Por i.sso, ainda que Ta1nendonare seja descrito 
como uma personalidade menos belicosa, podia ser indigitado como o 
ancestral dos 1'upinambá (98). 

Parece-me desnecessário apontar, agora, as ligações existentes. entre 
a magia, a religião e a guerra na sociedade tupinambá. A análise do 
ritual guerreiro e dos processos de socializaç·ão não só mostrou que os 
Tupinambá conheciam uma magia guerreira e a guerra constituía um 
instrumentum religionis, como revelou boa parte das relações tangenciais 
dessa,s instituições. Por isso, poderei limitar-me, aqui, à exposição de 
alguns ·exemplos característicos, com o objetivo de precisar melhor como 
as orientações guerreiras do sistema organizatório tribal se projetavam 
nessa esfera da cultura. Outros a.spectos dessa conexão serão exami· 
nados adiante. 

(!.>5) Thevet, Cosmographie, fls. 914-915; Ms. in., fols. 44-44 v. 

(9.6) Cf. A. Métraux, La Eéligion àeB Tupinambá, pág. 41. 

(97) Thevet, Joc. cit. O leitor encontrará em Métraux uma análise comparativa 
dos temas do mito ( cf. op. cit., págs. 31 ·43 ). Segundo C!lclareceu Plínio Ayrosa, a grafia 
francesa de Tamendona,re deve ser vertida para Tamanduár. 

(98) Thevet mostra-se embaraçado nessa passagem, pois lhe parecia que os Tupi· 
nambá eram tão "sanguinãrios" quanto os Temiminó, apontados no mito como os descen
dentes de Ariconte! 
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Certas proibições e interdições alimentares estavam diretamente 
subordinadas ao desejo de manter ou aumentar as qualidades guerreiras 
dos homen,s. Assim, "qu~ndo os índios apanham um veado ou corça, pri
meiramente, antes que tornem à cabana, cortam as pernas dianteiras e 
traseiras da caça, acreditando que, se assim não o fizessem, isso lhes 
tiraria o poder, a si e aos filhQ,s, de capturar os inimigos em- suas cor
rerias" (99 ); " ••• embora sejam assás super,sticiosos quanto ao uso de 
certos animais, quer terrestres, quer aquáticos, isto é, aquêles que são 
vagarosos no andar (ao contrário de outros mais rápidos na carreira 
ou no vôo, tais como os cervos e as corças). Tudo porque acreditam que 
a carne dos animais vagaro.sos os tornaria demasiadamente pesados -
condiç·ão inconveniente para quem se visse acometido pelo inimi
go" (1ºº); "além dessas duas espécies de aves do1nésticas, criam os nos
so,s selvagens patos, a que chamam y pec. Como, porém, êsses pobres 
tupinambás acreditam estupidan1ente que se comessem dêsse animal de 
andar vagaroso não poderiam correr quando perseguidos por seus ini
migos, muito hábil será quem os persuadir do contrário. Pela me,sma 
razão se abstêm de todos os animais lentos, inclusive de certos· peixes, 
como a arraia, que não nada1n com rapidez" ( 1º1 ). A proibição do 
intercurso sexual com mulheres grávidas prendia-,se aos mesmos moti
vos: se os filhos f ôssem do sexo masculino, tornar-se-iam um "bardache 
ou bougeron, que êles chan1am em sua língua T euir: o que lhes é muito 
detestável e abominável, ,somente em falar" (1º2). A aquisição de virtu
des e qualidades guerreiras dependia de técnicas mágicas, como se po· 
derá inferir dos dados relativos aos rituais de nascimento, de perfuração 
do lábio e de aspersão e esfregação do sangue das vítimas nas crianças 
de sexo masculino ( 1º3 ) ; do mesmo nlodo, os adultos encontravam nas 
cerimônias de sacrifício das vítimas, nos ritos antropofágicos e de reno
mação meio,s mágicos de aquisição ou de incrementação dos "poderes" 
guerreiros (1º4 ), e na interpretação dos sonhos, uma fonte para a des
coberta do curso da ·própria guerra. Além de Staden, cujas informaç·ões 
são transcritas acima ( cf. págs. 77-78), outras fontes se referem a seme
lhante utilização dos ,sonhos ( l05) . 

( 99) Thevet, Singularidlidea, pág. 299 e Ms. in., foi. 88 (nesta obra, assevera 
também que não comiam carne de corça; cf. fols. 88·88 v.). 

(100) Idem, pág. 186; cl. também ~fs. in., fois. 46 v. e 75. 
(101) Léry, pág. 134. _ 
(102) Thevet, Coamographie, foi. 933 e Ms. in., fol. 68 v. Tivira. é um têrmo que 

aplicavan1 para d esignar os hon1ossexuais. O têrmo ba.rdache se.t'ia o c-orrespo11dente encon· 
trado em sua língua ·por Thevet, pois no Di.ctíonnaire Généra.l de la Langue França,~, 
de A. Hatzfeld, A. Darmestete-r e A. Thomas (7.ª ed., 1924), vem indicado que o têrmo 
bardache, do italiano bardaacia, significa: "celui qui se prête à la lubricité d'un autre 
homme" (vol. I, pág. 199). O têrmo bardache é indicado por Linton para i·eferir o 
mesmo tipo de desajustamento de persona!i(lade em tribos norte·americanas das Planícies 
(cf. R. Linton, O Homem, págs. 521-513). 

(103) Cf. $Cima, págs. 165·171. 
(104) Cf. adiante, págs. 196-215 e segts. 
( 105) Cf. acima, págs. 77 -78. 
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As crenças religiosas, relativas à comunicação com os antepassados 
e à vida futura, também continham temas suscitados ou vinculados com 
a guerra. O matinta-pereira, por exemplo, que lhes trazia notícias dos 
parentes mortos, industriava-os a respeito dos seus inimigos: "dizem os 
índios que êsse pássaro deplora a nlorte de 1seus amigos, avivando a 
memória dos mesmos" e que "o seu canto lhes recorda os amigos mortos, 
acreditando que são êstes que lh'as enviam - para boa ,.sorte dêles e 
infelicidade dos inimigos" ( l OG ) ; " ••• os nossos tupinambás imaginam 
entretanto ao ouvirem-na clamar à noite, principalmente, serem seus 
parentes e amigos inortos que a enviam em ,.sinal de boa fortuna, para 
animá-los na guerra; crêem firmemente que observando o que lhe indica 
o augúrio [ ... ] vencerão os inimigos nesta terra ... " ( 1 07 ). As crenças 
concernentes à in1ortalidade da alma e à vida futura sublinhavam, por 
sua vez, os ideais de comportamento guerreiro, como se poderá inferir 
dos ,seguintes excerptos : "Acreditam que suas almas, que sabem ser 
iinortais, ao se separarem do corpo vão para além das montanhas, 
onde se encontra o antepassado, o avô, num lugar chamado uajupiá; aí: 
no caso de un1a vida conforme aos bons costumes, vivem eternamente 
suas almas con10 nu1n paraíso, saltando, cantando e divertindo-se sem · 
cessar". "Essa vida que julgam boa não é aferida pelo bem, nem pela 
virtude, porérn pela crueldade e deshumanidade. Julgam-se tanto mais 
honestos quanto maior número de prisioneiros massacram; e con,sideram 
uma vida boa a que se gasta na guerra, na exibição da valentia e na 
hostilidade encarniçada contra o inimigo; e acham covardes e efemina
dos os que não têm ânimo para isso; êsses vão ter com Jurupari, que os 
atormenta eternamente" ( 1º8); "Os selvagens julgam que a alma, a 
quem chamam de cherepicouare, sej~ imortal. Ouvi essa opinião, quando 
lhes perguntei em que se tornaria o espírito após a morte. A,s almas dos 
que valorosamente lutaram contra seus inimigos (dizem) seguem, en1 
companhia de várias outras, para os lugares deliciosos - os bosque,s, 
os jardins, os vergéis; as dos que, ao contrário, não defenderam bem o 
torrão natal, vão viver ao lado de agnan ( ... ) Os selvagens acreditam 
ne.ssas coisas com segurança, sem nenhurna vacilação" ( l.Oíl ) ; " ••• acre
ditam não só na imortalidade da alma, mas ainda que, depois da morte, 
as que viveram dentro das normas consideradas certas, que são as de 
matare1n e comerem inimigos, vão para além das altas montanhas dançar 
em lindos jardins com a;S almas de seus avós. Ao contrário as almas 
dos covardes vão ter com Ainhãn, nome do diabo, que as atormenta 
sem cessar" (11º); mais completo, porém, é Evreux, que ao lado dessas 

(106 ) T hevct, S i11gularidadea, pií.gt1. 261 e 29 5. Métraux identificou o pássaro como 
sendo o cu cul·ua cayamua L. ou ma tinta· pereira. ( cf. La Reli gion dea Tupinambá, pág. 69). 

(107) Léry, páiS. 140·141. 
(108) Abbeville, pág. 252. 
( 109) Thevet, Singularidades, págs. 221·222, e d. Ooamographie, fl. 923, Ms. in., 

foJa. 97 V. ·98. 
(110) Léry, pág. 188, e cf. ainda páis. 1.(1 e 195. 
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indica~ões, informa que as mulheres, como os "homens mau.s", nem 
. 1 "l ,, " l ,. . sempre conseguiam a cançar o ugar : os se vagens creem supersti-

ciosamente terem as mulheres, depois de mortas, muita dificuldade de 
deparar com o lugar onde, além da,s montanhas, dançam os seus antepas
sados, e que muitas ficam pelos caminhos, se é que lá chegam" ( 111 ). 

No entanto, é preciso não esquecer o que já foi visto em outras partes 
dêste trabalho: eram os espíritos que determinavam, através de cerimô
nias presididas pelos pajés, os inimigos que deviam ser atacados, a época 
em que o ataque e a vingança precisavam ser consumados, tanto quanto 
o sucesso ou insucesso das expedições guerreiras. 

As principais técnicas e.specíficas de equilibração do moral dos 
guerreiros e de intensificação das atitudes agressivas contra os inimigos 
ou foram descritas e analisadas na parte relativa ao ritual guerreiro, 
ou o serão adiante, quando tratar do,s fundamentos guerreiros do com
portamento coletivo. Todavia, considero indispensável a apreciação, 
ainda que sumária, de uma importante cerimônia mágico-religiosa, atra
vés da qual os pajés transmitiam aos homens adultos certos~ "poderes", 
que os tornariam mais " forte.s" nos choques com os inimigos. Trata-se 
da fumegação. dos guerreiros pelos pajés, cerimônia integrada ao con
junto de rituais a que dava lugar a consagração dos maracás (112); eis 
como Léry descreve a cerimônia em questão: " ... Unidos uns aos outros, 
mas de mãos sôltas e fixos no lugar, formam roda, curvados para a 
frente e movendo apenas a perna e o pé direito; cada qual com a mão 
direita na cintura e o braço e a mão esquerda pendentes, suspendem 
um tanto o corpo e assim cantam e dançam. Como eram numerosos, 
formavam três rodas no meio das quais se mantinham três ou quatro 
caraíbas ricamente adornados de plu1nas, cocares, máscaras e braceletes 
de diversas côres, cada qual com um maracá em cada mão. E faziam 
ressoar essas espécies de guizos feitos de certo fruto maior do que um 
ovo de avestruz. [ ... ] Os caraíbas não se mantinham sempre no mesmo 
lugar como os outros assistentes ; avançavam saltando ou recua
vam do mesmo modo e pude observar que, de quando em quando, toma
vam uma vara de madeira de quatro a cinco pés de comprimento em 
cuja extremidade ardia um chumaço de petun e voltavam-na acesa para 
todos os lado,s soprando a fumaça contra os selvagens e dizendo: 
"-Para que vençais os vossos inimigos recebei o espírito da fôrça ". 
E repetia1n -na por várias vêzes os astuciosos caraíbas". "Essas cerimô
nias duraram cêrca de duas horas e durante êsse tempo quinhentos ou 
seiscentos ,selvagens não cessaram de dançar e cantar de um modo tão 
harmonioso que ninguém diria não conhecerem música. Se, como disse, 
no início dessa algazarra, me assustei, agora me mantinha absorto ao 
côro QUvindo os acordes dessa imen.sa multidão e sobretudo a cadência 

(111) Evreux, págs. 138-139, e cf . pâgs. 294 e 296. 
( 112} Cf. adiante, púgs. 189·190 e referênC'ias corresponden tes. 
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e o estribilho repetido a cada copla: H ê, he ayre, heyrá, heyrayre, heyra, 
heyre, uêh. E ainda hoje quando recordo essa cena sinto palpitar o 

- . d " "P . b coraçao e parece-me a estar ouvm o . ara terminar ateram com o 
pé direito no chão com mais f ôrça e depois de cuspirem para a frente, 
unânimemente, pronunciaram duas ou três vêzes com voz rouca: /lê, 
hyá, hyá, hyá" (113). Segundo o mesmo cronista, os Goitacá foram o~ 
inimigos especialmente ameaç·ados no decorrer dos rituais ( 114). 

Quanto à fumegação e à função mágico-religiosa que ela preenchia, 
as referências a um pajé do Maranhão confirmam as informações de 
Léry; '"tomava uma grande taboca de bambu, enchia-a de petum, deita
va-lhe fogo numa das extremidades, e depois soprava a fumaça sôbre 
o.s selvagens dizendo: "recebei a fôrça do meu espírito, e por êle gozareis 
sempre saúde, e sereis valente contra vossos inimigos" (115 ) . Doutro 
lado, evidências confirmatórias são estabelecidas pelo próprio Léry e 
outras fontes: a) assim, ,sabe-se que os pajés tinham, entre outras, a 
faculdade de comunicar o espírito a quem quisessem ( 116) ; b) e que 
os Tupinambá acreditavam que os pajés comunicariam certos "poderes" 
aos guerreiros: " . . . [os pa j és] o.s convencem de que nada lhes impede 
de comunicar-se à ahna contida no corpo" ( 117 ) ; "e fazem crer [os 
pajés] não somente que se comunicam com os espíritos e assim dão 
fôrça a quem lhes apraz, para vencer e suplantar os inimigo.s na guer
ra" (118 ) . No entanto, levantam-se duas dificuldades, que provàvelmente 
não poderemos resolver em nossos dias: 1) os "poderes" transmitidos 
emanavam de fato da personalidade do.s pajés, ou êstes eram apenas 
uma espécie de intermediários entre os guerreiros e os espíritos? 2) os 
"poderes".,eram transferidos diretamente à pessoa dos guerreiros, ou por 
intermédio de algum instrumento ,sagrado? Ao tratar dessa cerimônia, 
Métraux infelizmente não se preocupou com tais questões {119). Mas 
elas são deveras cruciais, e ainda que não possam ser resolvidas, é 
conveniente que as consideremo,s, para conseguir um conhecimento mais 
positivo da função que ela desempenhava. 

Segundo é possível supor, co1n base na documentação disponível 
- especialmente nos dados fornecidos por Evreux (12º) - a "fôrça" 
dos pajés provinha do número e da espécie de espírito com que êle.s 

( 113) Léry, págs. 193-195; cf. Staden, cap. 28 (Livro II}. 
(114) Léry, pÍl.g. 195 ("Haviam em seguida ameaçados os goitacazes, proclamando, 

de acórdo com os caraíbas, que haverinm de devorá-los, embora êsses selvagens sejam tão 
valentes que nunca os tupinambás os puderam submeter ... "). 

(115) Evreux, pág. 176. 

( 116) Anchietn, Ctirta11, pâg. S31 ( cf. trecho transcrito adiante, nota 178, págs. 
210-211). 

(117) Thevet, Singularidades, pág. 277; cf. também Ms. in., fol. 78 v. e sega. 
(118) Léry, pág. 191. 
(119) Cf. A. Métraux, La Religion. dea Tupinambá, pág. 88; de um modo geral, 

atribui às relações com os espíritos o poder de que dispunha eada pajé (idem, pâg. Sô). 
(120) Evreux, cf. esp. pág. 297 e segs. Note-se: a informação indicada, de An· 

chieta, é de caráter confirmatório. 
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podian1 manter relações. Então, êles não comunicaria1n atributos de 
suas próprias personalidades às personalidades dos con1panheiros que 
,.sofriam a sua influência; mas serviam de mediadores entre os guerreiros 
e o sobrenatural. A fun1aça do petu1n seria a técnica que permitiria 
estabelecer essas conexões. Evidentemente, como a própria " fôrça " e 
"virtude" dos pajés provinham de tais espíritos, o ato implicava na 
transmissão de parte de sua "fôrça" e " virtude" a um terceiro. O seguin
te trecho de Evreux dá algu1n funda1nento a e.sta hipótese: " ... êstes 
feiticeiros têm uma maneira particular de comunicar seu espírito aos 
outros, isto é, por meio da erva petum introduzida num caniço, de que 
êles puxam a fumaça, lançando-a sôbre os circunstantes ou ,soprando-a 
mesmo na cana, exortando-os a receber seu espírito e sua virtude" ( 121 ) • 

I sso nos leva, no entanto, à segunda questão : os cronistas franceses cap
taram bem as relações dos pajés com os guerreiros, mas perderam de 
vista o papel dos instrumentos sagrados nessas relações. Ora, Staden 
foi mais feliz, sob êste aspecto, pois nos ensina o seguinte: " ... Logo 
que estão todos reunidos, toma o advinho o maracá de cada um dêles e 
incensa-o com uma erva que chamam pitim. Segura então a matraca 
bem junto à bôca, chocalha-a e diz-lhe: "Né cora", fala agora e faze-te 
ouvir, se aí estás. Profere após em voz alta e depressa uma palavra, 
de 1nodo que não se pode bem distinguir se a emitiu êle ou a matraca. 
Os presentes acreditam que a matraca a di,sse, mas o próprio feiticeiro 
a emitiu. Assim o faz com tôdas as matracas, uma após outra, e cada 
um fica pensando que o seu maracá tem grande poder" (122). Depois 
disso, o guerreiro presumivelmente estava capacitado para comunicar-se 
pe,ssoalmente com o espírito a que se associara (ou se submetera?) atra
vés do seu rnaracá : "Quando o pajé, o feiticeiro, tornou divinas tôdas as 
rnatracas, toma cada qual a que lhe pertence de volta, cha1na-a "querido 
filho", faz-lhe uma pequena choupana, na qual será colocada, põe-lhe 
em frente comida e implora-lhe tudo quanto a si é necessário" ( 123). O 
espírito não seria, portanto, incorporado à personalidade dos guerreiros, 
mas ficaria sendo o ".seu " espírito: o espírito cujo desejo de vingança 
o próprio guerreiro deveria aplacar e do qual receberia alguma espécie 
de proteç·ão sobrenatural, que determinaria em última instância o seu 
sucesso ou insucesso diante dos inimigos ( 124 ) • 

Tais resultados, ainda que hipotético,s, esclarecem ein parte a fun
ção mágico-religiosa da cerimônia de fumegação dos guerreiros pelos 

(121 ) Evreux, págs. 314-315. 
( 122) Staden, pâ&' . 174. 

( 123) Staden, pág. 174 . Esta descrição mostra que se trata do espfrito de um 
par ente mo1'to, que devia ser vingado. Ao invés de " filho ", poderia ser outro parente. A 
oferta de alimentos liga-se à cren,:a de que os mortos tinham as mesmas necessidades que 
oa vivos. 

( 124) R elembro, aqui, o que Sta.deu escreve nessa passagem a r e·speito: "ordenam
lhes então os adivinhos que partam para a guerra n a captura de inimigos poia apetece aos 
espfritos que estão nos maracás comer car ne escrava" (pá.g. 174). 
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pajés e explicam porque ela se integrava no conjunto de rituais obser
vados no decorrer da consagração dos maracás. E, o que nos interes.sa 
mais no momento, permitem compreender a função social da aludida 
cerimónia: ela constituía uma técnica de inanipulação do espírito guer
reiro dos adultos, um meio de preparação psicológica para o combate, 
seja quanto às atitudes diante da guerra a que dava origem, seja quanto 
à convicção de ,segurança pessoal e de bom êxito que desenvolvia nos 
guerreiros. Nesse sentido é que ela pode ser intérpretada como uma 
técnica de equilibraç·ão do moral dos guerreiros e de intensificação das 
atitudes agressivas contra os inimigos. 

Em síntese, ê,sse breve exame da atualização dos valores guerreiros 
na sociedade tupinambá, através das situações de vida e dos meios de 
excitamento das atitudes belicosas, sugere até que ponto a guerra e as 
impulsões .sociais dela resultantes penetrava1n o ethos da cultura tribal. 
Em particular, êle mostra que os efeitos socializadores das técnicas de 
atualização dos valores guerreiros eram congruentes com os das técnica,s 
educativas, tendendo a acentuar, na organização da per,sonalidade mas
culina, a importância de atitudes, sentimentos e idéias ligados direta ou 
indiretamente com a guerra (125). A configuração da personalidade 
masculina, e as constelações que lhe davam uma expressão concreta no 
curso da· vida dos indivíduos constituíam em grande parte um produto 
da atuação de proce.ssos sócio·psíquicos polarizados, cultural e social
mente, em tôrno das duas espécies de técnicas. 

f 

Resumo 

Os dados expostos permitiram lidar com os principais problemas 
com que se defrontam os sociólogos quando focalizam o proces.so de 
socialização em uma sociedade particular e com relação a um fator 
societário específico (a guerra, no caso), do ângulo da formaç·ão da 
personalidade. Apesar de suas limitações, a análise precedente revela 
que função a guerra desempenhava no.s processos psicológicos e sócio
psíquicos através dos quais os indivíduos se transformavam em "sêres 
sociais" na sociedade tupinambá. En1bora a guerra estives.se longe de 
ser, por si mesma, uma preocupação obcessiva na vida dos Tupinambá, 
o conjunto de valores sociais a que ela dava origem ou de que ela era 
condição imediata se articulava de tal modo ao sistema tribal de valore.s 
sociais, que ela atuava como um dos elementos sociais básicos do sistema 
organizatório tribal. Por isso, os mecanismo,s sociais que promoviam -
por meios diretos ou indiretos, pessoais ou impessoais - a socialização 
.<)e 'atitudes, sentimentos, idéias e ideais repousavam extensamente na 

( 1 25) Cf. acima, púg. 161 e r.ota 26, p ág. 176 e nota 62. 
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guerra, quando não nasciam das condições ou imperativos sociais cria
dos por ela ou por suas conseqüências. 

Em primeiro lugar, a análise pôs em evidência as conexões exis· 
tentes entre os valores guerreiros e os dinamismos da vida psíquica dos 
Tupinamhá. Ainda que as conexões se estabeleces,.sem por intermédio 
dos valores religiosos, elas eram tão profundas que a função socializa. 
dora da guerra repercurtia na organização da personalidade masculina, 
contribuindo assim para determinar seja a iSUa estrutura, seja o seu 
d~senvolvimento e o ritmo dentro do qual êste se processava. Nesse 
sentido, os valores guerreiros desempenhavam uma função construtiva 
na formação da personalidade ma.sculina, colocando a guerra entre as 
instituições tribais que promoviam a equivalência e o entrosamento dos 
dinamismos psíquicos ao ritmo da vida social. Em segundo lugar, a 
análise indica que essa função da guerra repousava nos proce,ssos sociais, 
e nas situações sociais correspondentes, através dos quais as gerações 
ascendente,s eram "treinadas" para a vida social e a herança cultural 
era transmitida e perpetuada. Antes mesmo de possuírem consciência 
do que faziam, viam·se os indivíduos do sexo masculino envolvidos em 
uma complexa teia de compromissos guerreiros, que definiam suas obri· 
gações belico,sas tanto com relação aos vivos, quanto na direção dos 
mortos; dêsses compromissos jamais poderiam libertar-se, pois êles cres
ciam, por assim dizer, com êles, e complicavam-se dia a dia. Em outra.a 
palavras, as impulsões e as orientações helicosas do sistema organizatório 
tribal davam origem à necessidade de formar personalidade~ altamente 
sensíveis e leais para com semelhantes compromissos. Isso era obtido 
por intermédio de um duplo sistema de técnicas culturai,s, de educação 
e de' atualização dos valores guerreiros, reciprocamente coerentes e com· 
plementares. A função socializadora destas técnicas abrangia natural
mente, no que diz respeito ao valores guerreiros: a sua incorporação à 
personalidade do,s socii e a determinação da sua importância na vida 
psíquica dêles, dando à guerra, no plano psicológico, um lugar -corres
pondente ao que ela ocupava no ethos da cultura tribal. 

B - Repercussões da Guerra na Estrutura Social: 

.A análise anterior focaliza a função socializadora da guerra -de 
ângulo psicológico, pois ela tem por objeto mostrar, especificamente, as 
conexÕCiS dêste fenômeno com os processos que modelavam a personali
dade masculina na sociedade tupinambá. Somente de passagem, e assim 
mesmo quando indispensável, foram tais processos referidos às condições 
do meio social ambiente, re.sponsável em grau maior ou menor pela 
existência, natureza e função dos referidos processos. Seria necessário 
completar a análise, estendendo·a a estas condições, no mínimo para 
verificar que sulcos a guerra cavara no seio da estrutura ,social, que a 
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engendrava e continha, e como os seus efeitos se refletiam no estabeleci
mento do equilíbrio social. 

O sistema organizatório da sociedade tupinambá abrangia três cons
telações bá,sicas de relações sociais: a comunitária, a intercomunitária 
ou tribal, a intertribal (126 ). A primeira nascia da vida em comum e 
das condições da convivência social nos grupos locais. A segunda cor
respondia ao sistema de relações sociais desenvolvido pelos grupo,.s locais 
que se ligavam entre si por laços de parentesco e de solidariedade. A 
terceira compreendia as relações dos Tupinambá com os grupo,s tribais 
inimigos, circunvizinhos ou não. "Cada complexo dispunha de fôrças 
sociais próprias e abrangia um certo número de situaç-ões interativas 
regulamentadas. Assim, enquanto as relações que constituíam o:s dois 
primeiros sistemas se baseavam em sentimentos de afinidade e padrões 
de cooperação, e os exprimiam, as relações que constituíam o terceiro 
sistema baseavam-se em e exprimiam sentimentos de ódio e padrões de 
antagonismo. As ações recíprocas, no interior do sistema comunitário e 
do sistema intercomunitário ou tribal, tendiam a assumir caráter asso
ciativo e desenvolviam nos indivíduos atitudes centrípeta,s, em relação 
às pessoas e aos valores desta esfera do sistema organizatório. As ações 
recíprocas no ,sistema intertribal tendiam a assumir um caráter dissocia
tivo e desenvolviam atitudes centrífugas, em relação às pessoas e aos 
valores desta esfera do sistema organizatório" ( 127 ) • 

A guerra, graças à sua integração no sistema organizatório tribal, 
repercutia naturalmente nas três constelaç-ões básicas de relações so
ciais ( 128) • Pelo que se pode inferir atualmente, a terceira constelação 
apanhava um número limitado de situações sociais, pois os grupos locais 
que não se integravam à mesma tribo se consideravam inimigos, ainda 
que pertencessem à mesma etnia, e os contactos entre êles ou se 
produziam em virtude da guerra ou conduziam a choques armados. As 
relações sociais que a constituíam eram, por natureza, belicosas. As 
duas outras constelações abrangiam um número mais extenso de situa
ções sociais, muitas delas ,sem nenhuma relação direta com a guerra. 
Entretanto, mesmo situações desta espécie davam origem a atividades 
guerreiras, graças ao perigo constante de assalto à mão armada dos 
inimigos (daí, por exemplo, a necessidade de proteção masculina às 
mulheres, durante os trabalhos agrícolas ou no decorrer de viagens de 
curto percurso) . As condições de ocupação do meio físico e as obriga
ções estabelecidas pelo sistema de parentesco e pelo sistema religioso 
criavam, doutro lado, situações sociais cujo desfêcho normal era a guerra. 

(126) Cf. F . Fernandes, A Orga,nização Social do8 Tupin<imbd., 295·299. A análise 
acima também se baseia nos dados e conclusões expostos em outras partes do trabalho 
citado, os quais fundamentam as explanaç6es teóricas contidas no texto. 

(12,7) F. FeTnandes, op. cit., pág. 296. 
(128) Cumpre ressaltal' que o aproveitamento do conceito de "repercussão social" 

não envolve a aceitação de outras noções, corno "fórmula social", "causa", tipo", etc., asso· 
ciadas de modo caraterístico à. manipulação do referido conceito pelos disclpulos de Le 
Play (Cf. P. Roux, Précia de Science Socia{e, pâg. 196 e segts.). 

• 
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Por isso, as relações sociais integradas em ambas aiS constelações possuíam 
um substrato bélico ou tinham, então, um caráter guerreiro específico. 
Entre estas relações destacam-se as que derivavam do funcionamento do 
sistema "militar" dos grupos locais, que chegavam a operar como uni· 
dades de ataque e de defesa, e as que se desenvolviam graças ao funcio
namento do sisten1a "militar" dos grupos locais solidários, os quais se 
prestavam entreajuda "militar" e participavam de expedições guerreiras 
comuns, de envergadura tribal. 

Em suma, o conjunto de repercussões que articulavam a guerra, de 
forma reversível, à.s três constelações básicas de relações sociais, fazia 
com que êsse fenômeno cruzasse em todos os sentidos a organização 
social da sociedade tupinambá. Ela era, concomitantemente, um dos pro
dutos do funcionamento do sistema organiza tório tribal e um dos fatôres 
sociais em que repousava o funcionamento normal do mesmo (129). O 
significado sociológico desta inferência é muito grande, já que ela nos 
permite compreender que a guerra se vinculava, como causa, condição 
ou efeito (a natureza das repercussões importa pouco, no caso), com 
as duas esferas do sistema organizatório tribal: a da ,sociabilidade espon
tânea e a da estrutura social (13º). Todavia, os dados disponíveis não 
alcançam, em virtude de sua procedência leiga, os aspectos da vida social 
relativo,s à sociabilidade espontânea. A medida que a vida social caiu 
sob o campo de visão dos cronistas como uma realidade dinâmica, os 
comportamentos descritos (e às vêzes também interpretados) eram do 
tipo daqueles que se repetem com uniformidade, por serem constitucio
nalizados. Por isso, são comportamentos que exprimem o sistema tribal 
de posições sociais (ou os papéis sociais polarizados em tôrno delas) 
e, e1n grau menor, os princípios em que repousavam a integração e o 
funcionamento normal dês te sistema. 

Assim, somente será examinada aqui a função da guerra na consti
tuição da estrutura social da sociedade tupinamhá. Como as questões 
relacionadas com as implicações sociais do sacrifício humano são socio
lõgicamente distintas das que dizem respeito à convivência transitória 
dos ·captores com os cativos, são duas as questões fundamentais que se 
apresentam à análise. 1) Até que ponto ou dentro de que limites a 
guerra funcionava como um do.s mecanismos tribais de determinação de 
status, e como ela se inseria, com êsse caráter, no sistema de relações 
sociais dos Tupinambá? 2) Os cativos eram destinados ao sacrifício 

(129) Cf. A. Métraux, Warfare, Ctinniõali8m and Human Trophiea, pág. 385; idem, 
[['he Tupinambá, passim. E cf. acima, Parte I, Motivação e Objetivo• do, Guerra. 

( 130) O conceito de sociabilidade espontânea não é empreJ,?ado aqui com o sen
tido que lhe atribui G. Gurvitch (cf . Easai11 de Sociologie , "Des Formes de la Sociabilité'', 
'Section I). É evidente que ela é entendida (no i::entido aceito no presente trabalho), como 
sendo a esfera da organização social que abrange as ações r egulamentadas socialmente, de 
modo parcial ou total, direto ou indireto, cuja manifestação não depende da situação rect· 
proca dos socí·i no sistema de posirões sociais. Tôda sociedade possui em seu sistema 
organiza.tório uma esfera de sociabilidade espontânea, embora ela tenda a ser muito pequena 
em sociedades de tipo " fechado" e "sagrado", como a dos Tupinambll. 
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ritual: ma,s qual era o seu status na comunidade dos captores, enquanto 
viviam, e que atribuiç·ões sociais êle lhes conferia? Pretendendo respon· 
der a ambas as questões, dividi em duas partes o presente capítulo: 
a) condições e efeitos sociais da participação das atividade,s guerreiras; 
b ) a situação social dos cativos. 

a) Condições e efeitos sociais da participação das atividades guerreiras: 

É evidente que a consideração ,sociológica da primeira questão 
abrange fenômenos de natureza diversa. Em primeiro lugar, a partici
pação das atividades guerreiras, vista do ângulo da estrutura social, 
constituía o "produto" da atuação de um conjunto de processos de 
peneiramento das personalidades masculina,s. O exercício das atividades 
guerreiras sujeitava-se a contrôle grupal e somente ao preencher deter
minadas condições podiam os jovens ser admitidos aos bandos guerrei
ros e pa.ssar, então, pelas cerimônias que marcariam sua nova classifi
caç-ão social. Em segundo lugar, a participação das atividades guerreiras 
colocava os indivíduos nela envolvidos em competição permanente por 
certos valores e por prestígio. Graças a ela, o peneiramento das perso
nalidades rnasculina.s sofria uma deflexão, passando a processar-se de 
um modo muito mais árduo e complexo. Assim, importaria assinalar, 
sobretudo, os ef ez:tos da participação das atividades guerreiras na situa
ção social dos agentes. Em terceiro lugar, amb0,s os f enômenos ( condi
ções e e jeitos da participação das atividades guerreiras) subordina-

. . ' vam-se, quer quanto ao seu aparecimento quer quanto as suas conse-
qüências, ~à forma de integração e ao ritmo de funcionamento da e,stru· 
tura ,social; êles estavam para com esta em uma relação de "elementos 

. . '' const1tut1vos . 
Devido às limitações da documentaç·ão disponível, porém, a análise 

se concentrará sôbre as conexões entre a guerra e os mecanismos tribais 
de determinação de status e papéis. Em função dê,ste problema básico 
também serão examinadas: as conexões entre a guerra e as formas tribais 
de liderança e dominação; as conexões entre a guerra e as fôrças sociais 
que preservavan1 a unidade da e,strutura social. Os três problemas já 
mereceram alguma atenção neste trabalho, pois foram abordados de 
passagem nas subdivisões relativas ao "ritual guerreiro", à "contenda 
armada" e aos "ideais guerreiros na formação da personalidade mascu
li:qa ". Apenas agora, no entanto, êle.s serão examinados de modo siste-

As razões teóricas de semelhante manipulação do conceito encontram-se em argu
mentos explorados sociolõgicamente por F. Tonnies, embora nem sempre de uma maneira 
que ainda hoje possa ser considerado satisfatór ia (cf. Commu-nauté et Société e Princípios 
<U Sociologia); tôda manifestação de sociabilidade envolve "relações reciprocamente posi
tivas'', qualquer que seja sua exp.ressão estrutural e a forma concreta de associação produ· 
zida. Daí a constante referênC'ia. das ações se não a valores ou a fins, a expectativas ou 
a pessoas de outrem, em condições criadas pelas situações sociais vividas pelos sujeitos 
das ações. 
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mático e tendo como ponto de referência a integração e o funcionamento 
da estrutura social da sociedade tupinambá. 

Dois eram os eixos do sistema tribal de posiç·ões sociais: 1) os me
canismos sociaip através dos quais se processava a atribuü;ão dos status 
aos socii; 2) os mecanismos sociais através dos quais se processava a 
diferenciação dos socii com base nas qualidades pessoais, reveladas e 
reconhecidas socialmente. Linton distingue os produtos dêsses mecanis
mos, do ponto de vista da distribuição e da localização dos socii na 
estrutura social, por meio dos conceitos de status atribuído e de status 
adquirido (131 ). Embora a função de ambos os conjuntos de rr1ecanis
mos sociais fôsse fundamentalmente a mesma, a importância e as conse
qüências de cada espécie de statu.s estavam correlacionadas ao desenvol
vimento sócio-psíquico dos socii e aos "graus" do sistema tribal de 
"promoções sociais". Por isso, convém analisá-lo.s separadamente, pri
meiro, para depois verificar até que ponto êles se complen1entavam reci
procamente e qual era a contribuição de cada um dêles para a integração 
e a preservação da estrutura social (1ª2 ). 

·- A atribuiç·ão de status repousava no princípio de parentesco, com
plementado pelo,s princípios de sexo e de idade. A medida em que cons
tituía uma condiç·ão do sistema de parentesco, o status era transmitido 
patrilinearmente, aos indivíduos de sexo masculino. Mesmo depois de 
tornar-se um "principal", graças às suas façanha,s guerreiras ou mágico
religiosas, ao número de espôsas e de descendentes, às aptidões especiais 
para as ocupaçõe,s masculinas ou para a oratória, etc., o status de um 
homem dependia largamente de sua linhagem; a importância das rela
ções genealógicas era tão grande, que cada qual conhecia e descrevia a 
própria árvore genealógica, a partir dos ancestrais remotos ( 133). Pre
sumivelmente, porém, o princípio de parentesco definia a posição de 
um indivíduo com relação a todos os demais componentes do "no~so 
grupo", quer pertencessem ou não à própria parentela ou ao mesmo 
grupo local. Em outras palavras, estabelecia de modo suficientemente 
nítido se urr1 indivíduo devia ser considerado e tratado como "amigo" e 
"parente" ou como "estranho" e "inimigo". Todavia, era insuficiente 
para corresponder a tôda,s as necessidades criadas .pela convivência social 
e tampouco permitia satisfazer os ajustamentos oriundos das relações 
adaptativas. Por isso, êle era complementado pelos princípios de sexo 
e de idade, e por outros critérios de classificação, ligados com as formas 
tribais de reconhecimento social das habilidades pessoais exteriorizadas. 

( 131) Cf. R. Linton, O Homem, pág. 135 e segts.; o mesmo autor estabelece 
outrn distinçiío entre "status ativo" a "statns latente" de grande utilidade para a análise 
da dinâmica dos ajustamentos sociais (d. The Oultural Background, of PeraonaHty, pâgs. 
50·52). 

(132) A análise que será feita a seguir se apoia nos resultados da investigação 
ante::-ior (cf. A Orp<inização Socia.Z doa Tupinambá, caps. IV e V, em particular). A par· 
ticulariração <la análíse à atuação dti guerra como critério de detC'rmin ação de "status" 
e como fator de coesão social se fará através do aproveitamento de do~mentação original. 

(133) Cf. especialmente, A Organiz.a,ção Social do1 Tupinambd, págs. 145-146. 
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Os princípios de sexo e de idade tinham por função integrar os 
papéis dos socii à.s condições sociais criadas pelo sistema tribal de adap
tações ao meio natural físico e humano. Graças ao primeiro princípio, 
as atividades sociais eram bipartidas em dois núcleos distintos, distri
buindo-se a,ssim as responsabilidades quanto ao provimento dos recursos 
naturais e à realização de serviços. Sem dúvida, êsse princípio sublinha
va as principais regulamentações das atividades sociais, pois estas, enca
radas independentemente dos quadros de referência de tempo e de espa
ço, eram ordenadas através da divisão sexual do trabalho social. No 
entanto, a adequação dos serviços e das responsabilidades às pessoas 
que os exerciam introduzia o outro princípio de ordenação da,s atividades 
sociais. Isto quer dizer que o princípio de idade, no plano dos ajusta
mentos provocados pelas atividades econômicas, era .subsidiário do prin
cípio de sexo. Cabia-lhe, porém, uma função capital nos ajustamentos 
que dependiam do.s adestramentos dos organismos humanos para a vida 
social, inclusive na coordenação dos caracteres fisiológicos e na ordena
ção das relações sexuais (à niedida em que estas não se subordinavam 
às regulamentaçÕe$ do sistema de parentesco) . Fora da esfera das rela
ções adaptativas, a intervenção dos dois princípios na regulamentação 
das ações e atividades sociais era muito pequena. f:.les serviam como 
critérios secundário,s de distinç·ão dos socii nos grupos de parentes (nas 
relações de membros da mesma geração ou no tratamento recíproco de 
parentes de sexos diferentes) , e forneciam uma base para o tratamento 
recíproco de pessoas que não pertenciam à mesma parentela. 

Em suma, o status atribuído, graças à combinação dos três princí
pios de parentesco, sexo e idade, colocava os socii em condições de se 
ajustarem às mais diversas situações .sociais: desde as que emergiam das 
formas tribais de adaptação ao meio físico ambiente e dos organismos 
humanos uns aos outros, até a,s que resultavam das formas tribais de 
convivência social e de comunhão. Pràticamente, e111. tôrno d,o status 
atribuído se configuravam todos os papéis básicos ou primário.s que 
deviam ser representados pelo.s indivíduos de sexo masculino, quer no 
grupo doméstico, corr10 "filho", "irmão", etc.; quer no intercâm.bio 
social co1n os "adultos" ou os "mais velhos", com as pessoas da mesma 
geração e com os membros da,s gerações "mais novas", de ambos os 
sexos; quer nos bandos de cujas atividades participassem, como coleto
res, caçadores ou pescadores. Além disso, motivos mágico.s e religiosos 
davam origem a certos papéis, cujo exercício implicava em algum tipo 
de participação de determinados rituais (de nascimento, de perfuração 
do lábio, antropofágico, etc.). f:.stes papéis, evidentemente, também se 
polarizavam no status atribuído. 

rfodavia, o status atribuído não compreendia a soma total de papéis 
a serem desempenhados pelos indivíduos de sexo masculino, não supria 
tôdas as necessidade.s de convivência social e, principalmente, de acumu-
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lação de poder ou de prestígio. ~le servia, por assim dizer, à estratégia 
de absorção dos indivíduos pelo grupo. Depois que a maturidade social 
daqueles era reconhecida culturahnente, as normas de avaliação ~e des
dobravam; então, as aptidões dos socii principiavam a sofrer o cotêjo 
com os ideais de comportamento estabelecidos socialmente. Os três 
princípios "impessoais" e "naturais" de avaliação e de classificação 
(parentesco, sexo e idade), passavam a ser suplementados por critérios 
"pessoais" e "subjetivos" de apreciação da conduta, das ações e da 
per.sonalidade. Em um sentido real, ainda que sem 'nenhuma evidência 
de "individualismo" ou de "particularismo", a pessoa tornava-se o cen
tro e a medida de tôdas as coisas, pelo menos de tôdas as coisas que 
caíam soh o horizonte mental dos Tupinambá como "coisas que valem". 
A explicação dessa profunda transformação na vida social masculina 
se encontra na própria concepção do humano dos Tupinambá: é que, 
por motivos religiosos, acreditavam que os indivíduos de sexo masculino 
:3Ó se tornavam homens nessa época e somente daí por diante começavan1 
a acumular os poderes susceptíveis de assegurar a vida futyra. 

Portanto, visto do ângulo do desenvolvimento sócio-psíquico da per
sonalidade e do funcionamento do sistema de "pro)Iloções sociais", 
articulado à,s categorias de sexo e de idade, apenas durante certo tempo 
o status atribuído estabelecia quase que exclusivamente a distribuição e 
3. localização dos socii na estrutura social. Nesse período de tempo, que 
em têrmos das categorias de idade abrangia quatro fases ou época.s 
(Mitã, Kunumi-miri, Ku..numi e Kunurni-guasú), aproximadan1ente até 
25 anos ( 134), a importância da evidência de dotes pessoais para a clas-
sificação social dos socii era pequena. Pela documentação disponível, 
unicamente nos ritos de perfuração do lábio os predicados dessa espécie 
eram submetidos ao exame dos adultos e serviam para estabelecer esti
mativas a respeito da personalidade dos imaturos. A presunção mais 
geral que se pode formular é que o status atribuído incluía os principais 
papéis desempenhados pelos indivíduos de sexo masculino até o sacri
fício de sua primeira vítima, os rituais subseqüentes e o ca.samento. 
É impossível saber ao certo, no entanto, se todos os papéis representados 
pelos socii nesta época (que era ao mesmo tempo un1a época de transi
ção para um status social mais elevado), se polarizavam de fato em 
tôrno do statu.s atribuído. Como os rapazes podiam ser admitidos nos 
bandos guerreiros antes de realizarem o sacrifício da primeira vítima, 
impõe-se a hipótese de que o status condicional de guerreiro constituía 
uma extensão de status atribuído. Infelizmente, os cronistas não deram 
muita atenção a êste aspecto da vida social masculina. Por ~sso, igno
ra-se se a admissão dos jovens nos bandos guerreiros era precedida de 
ritos especiais, cuja funç·ão seria a de pôr 013 companheiros ao abrigo 

(134) Cf. A Organização Social <los Tupin1imbá, púgs. 223 e 244, com o texto 
explicativo correspondente. 
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de conseqüências nefastas, atraídas pela pre,sença dos noviços. É prová
vel que sim, pois as proibições imposta,s aos indivíduos designados como 
marabá sublinham que os Tupinamhá se preocupavam com a segurança 
coletiva dos componentes dos bandos guerreiros e consideravam a pre
sença de noviços como uma fonte de perigo,s (1'~5 ). Doutro lado, já 
foi indicado neste trabalho que a cooperação entre parentes conduzia, 
provàvelmente com freqüência, à concessão da vítima ao jovem. Os 
dois fatos revelam, ainda que indiretamente, que a hipótese levantada 
tem alguma consistência empírica, e que se pode, com as reservas neces
.sárias, compreender os papéis representados nos ritos que precediam e 
se seguiam, imediatamente, o sacrifício da primeira vítima de um jovem 
(inclusive o seu casamento), corno probabilidades de atuação social asse
guradas em têrmos do status atribuído. 

Está fora de dúvida, porém, que através dê.sses mesmos ritos se ope
rava a transformação da situaç·ão social dos jovens e que em seu desen
rolar êstes davam as primeiras provas concretas de valor e das aptidõe,s 
pessoais. ComeÇava então um novo ciclo na vida dos homens. Embora 
os princípios de parentesco, sexo e idade continuassem a funcionar como 
agentes de distribuição e localização dos indivíduos na estrutura social, 
êles se tornavam, progressivamente, meros pontos de referência para 
outra.s distinções sociais, baseadas no grau de qualidades pessoais exi
bidas e reconhecidas publicamente. As duas categorias de idade, que 
abrangiam os indivíduos da geração dominante (Avá e Tujuáe), con
tinham especificações de posição social e de graduação de prestígio que 
derivavam do status adquirido dos socii ( 13(~) • I.sto quer dizer que as 
atribuições sociais definidas em têrmos de status adquirido se refletiam 
na estrutura social; elas de fato modificavam as determinações re,sul
tantes do funcionamento das categorias de idade e infletiam nas influên
cias dos outros dois princípios "naturais" e "impessoais" de classifica
ção social. 

Cumpre verificar, dado o objeto da presente monografia, se a guer
ra repercutia ou não nesse processo. Os resultado,s da análise precedente 
mostram que a participação das atividades guerreiras constituía uma 
conseqüência da atuação dos mecanismos tribais de atribuição de statu,s. 
A incorporação em un1 bando guerreiro não implicava nem era o pro· 
duto de nenhuma complicação especial na vida ,social dos jovens ; assim 
que alcançavam a idade exigida (lembro que isso ocorria até os 25 anos, 
aproximadamente), êles eram' encaminhado.s de modo espontâneo à 
guerra e ao sacrifício da primeira vítima. Em síntese, encarada do pon
to de vista da dinâmica social, a participação das atividades guerreiras 
era uma condiç·ão da integração e do funcionamento da estrutura social. 

(135) Cf. Â. Organização SoC'ial dos Tupinambá, pág. 158. 
(186) Cf. A Organização Social dos T·upinambá, pág. 244 e texto explicativo cor· 

respondente ; naturalmente, trata-se dos status representados p;r àficamente do número 
20 a 26, mas chamo a atenção para as especificações sociais coutidas nos status 23-26. 
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Os indivíduos de sexo masculino eram compelidos à guerra socialmente, 
~to é, êles se tornavam "guerreiros" independentemente de sua vontade, 
em virtude da circunstância de ocuparem um status na estrutura social. 

Mas, resta saber se a guerra, além de se submeter à fisiologia da 
sociedade tribal, contribuía por sua vez para configurar a estrutura social 
e seu ritmo de funcionamento. Como a incorporação em um bando 
guerreiro era um efeito da,s conexões existentes entre os mecanismos so
ciais de atribuição de status e os de integração da estrutura social, é 
evidente que se a guerra desempenhava uma função dessa espécie, ela 
deve ser procurada nos mecanismos sociais que promoviam a diferen
ciação do.s socii com base nas qualidades pessoais. Colocando a questão 
nesses têrmos, somos levados a reconhecer que a guerra desempenhava 
essa função na sociedade tupinambá, pois a graduação social resultante 
do prestígio adquirido pelos socii graça,s a seus méritos pessoais repou
sava em grande parte no "curriculum guerreiro" de cada um. Tôdas 
as graduações de status dos indivíduos que pertenciam às categorias de 
Avá e Tujuáe - "homem casado", "chefe de maloca", ".chefe de grupo 
local", "chefe de bando guerreiro", "líder guerreiro" e "pajé" -
dependiam direta ou indiretamente do prestígio ou dos poderes acumu
lados por intermédio dos feitos guerreiros. Isso é pô,sto em evidência 
por dados de fato, que serão examinados sociolõgicamente a seguir. 

Na abordagem dessa questão, é preciso considerar separadamente 
dois problemas fundamentais: 1) a funç·ão dos ritos de sacrifício da 
primeira vítima na estrutura social; 2) a natureza e o modo de atuação 
dos mecanismos tribais de graduação social. Os ritos que precediam e se 
seguiam ao sacrifício da primeira vítima eram, sem dúvida, ritos de 
passagem. :f:les não possuíam, estritamente falando, o caráter de ritos 
guerreiros. Eram ritos religio,sos, aos quais se misturavam algumas ceri
mônias mágicas ( 137 ) • Daí decorriam dois fato.s: primeiro, a vítima não 
precisava ser, necessàriamente, capturada pelo sacrificante; segundo, 
o sacrifício da vítima constituía o núcleo ou centro dos rituais a serem 
observados. 

Isso não quer dizer, porém, que tais ritos fôssem alheios a qualquer 
significação guerreira. Ao contrário, a demonstração pública da capa
cidades de lidar com o "inimigo" incluía-se entre os seus elementos fun
damentais. Além disso, o próprio sacrifício fazia parte do conceito de 
guerra daqueles aborígenes, pois êle é que dava sentido e fornecia os 
fundamento,s das incursões guerreiras. Portanto, o que se conservava 
em segundo plano era a necessidade de passar, de modo imediato, por 

(137) :itsses ritos são descritos e interpretados sociolõgicamente na segunda subdi· 
visão desta parte do presente trabalho. Pareceu-me desnecessário, por isso, apresentar 
aqui tôda a documentação relativa aos argumentos teóricos expendidos no texto. 
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provas guerreiras de caráter "militar" ( 138). A significação guerreira 
daqueles ritos também se evidencia p ela natureza social do ato de sacri
fício, que na sociedade tupinambá não só era um ato praticado por 
guerreiros, mas ainda um ato de guerra, que expunha o ,sacrificante e 
seu grupo ao circuito de vinganças a que os inimigos se julgavam mo
ralmente obrigados. 

Após o sacrifício de sua primeira vítima, o jovem devia observar 
um complexo conjunto de ritos. Alguns destinavam-se a re,sguardar o 
,sacrificante e a comunidade das represálias do espírito da vítima; ou
tros tinham por fim a atribuição de um novo "nome" ao sacrificante 
(ritos de renomação) . Findos êsses rituais, o jovem estava em condições 
de casar-se, ocorrendo então as cerimônias do matrimônio (139) . Por
tanto, os ritos em questão a,ssumiam, nessa conjuntura da vida social, 
a função de ritos de passagem; cabia-lhes especificamente, quanto à 
localização dos indivíduos de sexo masculino na estrutura social: a) ex
primir simbolicamente o reconhecimento da maturidade social dos indi
víduo.s socialmente peneirados; b) promover a integração dêles ao cír
culo social dos adultos. Por isso, quando êles se findavam, o jovem 
"nascia" para a vida social como "homem": o kunumi-guasú tornava-se 
avá. Baseando-me nesses dados é que interpretei êsse conjunto de ritos 
como constituindo "a forma assumida pela iniciação (masculina) na 
sociedade tupinambá" (140). 

Os referidos efeitos do massacre da primeira vítima devem ,ser 
compreendidos como uma "função derivada" do sacrifício humano. De 
fato, êste c'ontinha, tal como o concebiam e realizavam os Tupinambá, 
certos elementos do "sacrifício pessoal", pois o sacrificante encontrava 
um benefício imediato na ação praticada. Graças ao ,sacrifício da vítima, 
êle adquiria uma "fôrça" ou "virtude vivificadora" que não possuía - , antes ou, entao, possu1a, mas em menor grau: ao mesmo tempo que 
ganhava novos "nomes", o ,sacrificante contribuía através do massacre 
das vítimas para assegurar sua própria vida futura (141). As conse
qüências ou efeitos sociais desta função primária (de natureza religiosa) 
do sacrifício humano variavam de acôrdo com a situaç·ão social dos 
sacrificantes. Por isso, o.s mesmos ritos funcionavam circunstancial-

(138) Como, por exemplo: a obrigaçií.o de ca,vturar a vítima em combate, existente 
entre outros povos primit ivos. L embro, no en tanto, que essa alternativa era posta em 
prática pelos Tupinambá e que, quando isto não ocorria, o sacrificante se obrip:ava a 
compensar o parente o_ue lhe oferecia a vítima, substituindo-a no futur o por um inimigo 
capturado por êle próprio. 

(189) Cf. A. Orga-nização Social doa T u pinambá, págs. 230-241 e 198-199; Cardim, 
pág. 168-170 e Thevet, Ms. in., fol. 6 1, tratam das difer enças que existiam entr e o res
guardo do "noviço" e o do "iniciado". 

(140) Op. cit., pág. 231. Sôbre o emprêgo do conceito d e iniciação, cf. nota g, no 
apêndice, pág. 395. 

( 141) Sôbre êsse t ipo de sacrifício, que merecerá uma análise sistemática adiante, 
cf. H. Hubert, e M. ~{auss, Essai sur la Nature et la Foncbion du Sacrifice, in Mélanges 
d.'Histoire des Religiona, págs. 84-88. 
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mente quer como ritos de passagem quer como esfera de competição por · 
prestígio. 

Tomando-se como ponto de referência o matrimônio, verifica-se que 
o reconhecimento da maturidade social era uma conseqüência direta da 
aquisição, pelos sacrificantes-noviço.s, dessa " fôrça" ou " virtude vivifi
cadora" . Antes de passar por êsses rituais, os indivíduos de sexo mascu
lino não podiam casar-se, como informam algun,s cronistas : "não casam 
de ordinário até que tomem ou matem algum homem ... " ; " ... depois 
de lhe vir o costume daí a três anos casa (a mulher) com o matador ... " ; 
"nenhum mancebo se costumava casar antes de tomar contrário, e per
severava virgem até que o tomasse e matasse correndo-lhe primeiro suas 
festas por espaço de dois ou três anos" ( 142 ). Os Tupinambá acredita
vam que os jovens não-iniciados seriam incapaze.s de assumir os papéis 
de " pai " nos ritos de nascimento. Ora, a segurança do recém-nascido, 
quanto a do " pai" e num certo sentido também a da comunidade, de
pendia da observância estrita de semelhantes papéis. O que estava em 
jôgo era a idéia de que só podiam de,sempenhar tais papéis os indivíduos 
que tivessem trocado de "nome" (mediante o sacrifício de sua primeira 
vítima) , ou seja, indivíduos dotados de " poderes" suficientes para 
arrostar com a fôrças sobrenaturais e para assegurar a comunicação de 
certa;; qualidades a seus " filhos" (143) . Em outras palavras, os ritos de 
sacrifício tinham a função indicada porque a aquisição do " nome" mo
dificava, segundo a concepção dos Tupinambá, o estado do agente-sacri
ficante, conferindo-lhe atributos, de ordem mágico-religiosa, que não 
possuíam antes em grau suficientemente alto. Porisso é que o matrimô
nio ocorria depois do sacrifício da primeira vítima. Explica-.se do mes· 
mo modo a admissão do jovem a outras atividades sociais dos adultos, 
proibidas aos não-iniciados, como as envolvidas pela consagração ritual 
dos maracás ou .pelas cerimônias mágico-religiosas dos riiuais guerreiros. 

Todavia, as probabilidades de atuação social asseguradas por seme
lhante mudança de estado eram limitadas. A " fôrça", " virtude vivifi
cadora" ou carisma - como seria melhor designar essa qualidade ( 144 ) 

- adquirida pelo sacrificante-noviço graças ao ,sacrifício humano, ape
nas o qualificava para assumir alguns dos papéis polarizados em tôrno 
do status social de adulto; positivamente, as probabilidades de atuação 

(142) Cf., r espectivamente : Anchieta, Oaf'tM, pág. 434; Anlin imo, D e AlgumDA 
Coisas m ais N otáveis do B r asil, pág. 386; Ca.rdim, pág. 144. Cf. a inda as in dicações 
básica s de Thevet, segun do a s qua is a s mães não deixavam as filhas t er r elações com 
um Manen, s6 podendo casar-se com um homem que tivesse trocado "o nome da in fância " 
( Cf. Oosmographie, fol. 9 32 e Ms. in., foi. 66 v. ) . 

( 143) Cf. A Organização Social dos T u pinambá, págs. 134-135 e 14 5·161 ( espe· 
cialmente : págs. 152-158). O pa ralelo poderia ser aprofundado, pois segundo a ~onc.epção 
de parentesco dos Tupinambá o f'ilho procedia da "substância" do pai, o que indica que 
as noções analisadas a cima interferia1n na própr ia proibição das 1·elações sexuais dos jovens 
com mulheres fecunda s, antes de assumirem os papéis de sacrificante nos r ituais de exe· 
cução de sua primeir a vitima. 

(144 ) Cf. nota h, no apêndice, pág-. ~19(). 
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social em questão poderiam ~er enumeradas da seguinte maneira: o 
casamento, que tanto podia implicar a agregaç·ão temporária em outro 
grupo doméstico (matrilocalidade transitória), quanto ser realizado se· 
gundo as regras da patrilocalidade (quando as mulheres eram obtidas 
por meio de compensações entre parentelas) ; a admissão à categoria 
social dos "avá ", que ocorria de forma pública (através de uma ceri
mônia incorporada aos rituais de casamento) e que era expressa simbo
licamente por meio das incisõe~ que indicavam a aquisição do "nome"; 
a participação das atividades guerreiras, na qualidade de combatente, 
e de outras atividades sagradas geralmente acessíveis aos adultos de sexo 
masculino, como as reuniões dos homens para a consagração dos ma· 
racás ou para a deliberação da guerra; a faculdade de comportar-se 
como " avá ", regulamentada pelo código ético tribal, a qual se refletia 
nitidamente no tratamento que deviam dispensar e receber no convívio 
social ( 145) • O acesso aos demais papéi.s, como o de " marido polígino ", 
os de "principal" - "chefe" de maloca, de grupo local, de bando guer
reiro ou "líder guerreiro" - e os de " pa j é", que eventualmente também 
podiam abranger os de " .principal", era conquistado lentamente, por 
meio da evidência de qualidades pessoais e do reconhecimento social 
das mesmas. 

Essa " função der ivada " do sacrifício humano naturalmente se arti
culava ao,s mecanismos tribais de graduação social, pois os acontecimen· 
tos desenrolados nessa época da vida masculina repercutiam em seus 
desenvolvimentos posteriores. O carisma objetivado através do sacrifício 
da ·primeira vítima punha os sacrificantes-noviços em condições de 
lidar com o sagrado : daí em diante, podiam manipular as técnicas má
gicas que não fôssem privativas dos pajés e entrar em contacto com os 
espíritos dos ancestrais. A~sim, a admissão dos jovens-iniciados aos 
bandos guerreiros, na qualidade de combatentes, deve ser interpretada 

( 145) A enumeração aC'ima se baseia em dados expostos e inter pretados no capítulo 
anterior e, especialmente, em A. Organização Social <l<Js Tupinambá, págs. 183-193, 198-199, 
229-240, 2 43-248 e cap. V. Quanto à recepção cerimonial dos noviços no círculo social dos 
adultos, eis o que escrevem o autor De Aluumta4 Ooiaaa Mai.& 1-.'otáveiB do Brasü (pág. 385) 
e Ca rdim (págs. 144-145), respec'tivamcnte: a ) " .. . a cabado o vinho o pai da moça 
amarra uma r êde grande em quG podem dormir duas vessoas a sua vontade no lomi'ar 
da casa. E assim aquela primeira noite dormem af inari<lo e n1ulher e de noite vem o pai 
dela e corta o esteio dizendo que o corta para que seus filhos não nasçam com rabo ... "; 
"então bebem os casados vinho que até então não o tinham bebido dizendo que não parece 
bem aos moços meterem-se a beber e falar como os velhos". b) " ... ao tempo de lhe 
entregarem a mulher faziam grandes vinhos, e acabada a festa ficava o casamento per
feito, dando-lhe uma rêde lavada, e depois de casados começavam a beber, porque até ali 
não o consentiam seus pais, tmsinando·os que bebessem com tento, e fôssem considerados 
e prudentes em seu falar, para Que o vinho lhes não fizesse mal, nem falassem coisas 
ruins, e então com uma cuia lhe davnm os velhos antigos o primeiro vinho, e lhe tinham 
a mão na cabeça para que não arrevesassem, porque se arrevesava t inham para si que 
não seria valente, e vice· versa " . 

Anchieta também se r efere ao significado simbólico da participação <las cauinagens. 
Segundo informa, a bebida era proibida, entre os Tu pi, aos "moços pequenos". Com 
grande perspicácia sugere qual ser ia a função do ritual: "E quando algum mancebo há 
de começar a beber, fazem-lhe grandes festas, empcnando-oR e pintando-os como que então 
começam a ser homens" (Cf. Cartas, pâgs. 330-331 ). ·· 
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como uma das conseqüências das transformações operadas nas relaçõe,s 
com o sagrado. 

O guerreiro tupinambá precisava conhecer e manejar diversas técni
cas mágicas, incorporadas à tecnologia guerreira tribal, e comunicar-se 
com o~ espíritos (pessoalmente, por intermédio dos sonhos; indiretamen
te, por meio de cerimônias religiosas dirigidas pelos pajés); e, em particu
lar, tornava-se êle próprio um instrumento do sagrado, à medida que se 
submetia à influência de um ancestral ou parente morto, a cuja vingança 
se dedicava. Isso sugere que os guerreiro.s aborígenes (pelo menos os 
do grupo tupi) se movimentavam dentro de um clima mágico e reli
gioso, sendo as suas pessoas por si mesmas uma fonte de perigo~ para 
os antagonistas que não possui,ssem a mesma espécie de predicados. A 
obj etivação de carisma através do sacrifício da primeira vítima comu
nicava ao sacrificante uma parte dêsses predicados e o punha em esta.do 
de receber outros, inculcados na personalidade do,s guerreiros pelos 
pajés {146). Como a acumulação de prestígio dependia estreitamente do 
"curriculum guerreiro", tôda a carreira social masculina repousava 
nessa "função derivada" do sacrifício humano. Esta é, segundo supo
nho, a ligação mais profunda do sacrifício humano, em ,sua conexão 
específica de rito de passagem, com os mecanismos tribais de graduação 
social. 

Mas a guerra intervinha de modo mais direto no funcionamento 
dêstes mecanismos. A explicação do fenômeno se encontra na própria 
complicação introduzida pelo carisma, como princípio organizatório, 
na estrutura social. Depois de serem admitidos no círculo social dos 
adultos, estavam abertos aos indivíduos de sexo masculino papéis que 
não lhes eram ace.ssíveis pela simples atribuiç·ão de status. Os dotes 
pessoais assumiam então, naquela sociedade, a importância que lhes 
tem sido irnputada sociolõgicamente, como fonte de desigualdade e de 
diferenciação social (147). Apenas, é preciso notar que êles atuavam 
como elementos de um proces,so social e não como f atôres de indeter
minação {absoluta ou relativa) : a) o ajustamento das personalidades 
às situações sociais herdadas se processava sob o influxo .subjetivo de 

( 146) Sôbre a inculca<.:ií.o de "poderes" ou carisma na personalidade dos guerrei· 
ros, cf. acima; e especialmente, A. J.Iétraux, L e Shamanisme chez les lnàiena àe l'Ame· 
f'ique du. Suà Tropicale, I, págs. 214-215. 

(147) Cf. G. Landtman, The Origin of the Inequality of Social Classes, cap. III, 
passim; e, em têrmos da conside1·ação soc:io16irica dos efeitos sociais da cotidiani7 açilo 
do carisma, cf. M. Weber, Ioc. cit. ( esp., vol. IV, cap. X). As interpretações de Weber 
permitem assinalar o quanto a investigação de Landtman deixa a desejar, em virtude de 
não possuir um "sistema de referência" (como, no caso, a teoria sociológica do earisma), 
que favoreça a integração teóriea dos r esultados empíricos. Doutro lado, tendo em vista a 
sociedade tupinambá, parece-1ne bastante precária a hi:pótese dêsse autor, segundo a qual 
a "proeminência pessoal " surge e termina eom as pessoas que a conquistam ( cf. The Origin 
of the fnequaHf.y of Socia,l Cll•.Ylfell, p ftgs. 38-39). As relações entre o status atribuído e o 
status adquirido na sociedade t upinambá eram de ordem a fazer com que a "proeminência 
pessoa1" dos membros de uma linhagem pesasse sempre na conduta e no prestigio de seus 
descendentes. 
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emoções, de ideais e de valores sociais ( 148 ) ; b) as avaliações dos dotes 
pessoais constituíam expressõe~ regulares dos mecanismos tribais de 
contrôle social; c) os papéis ambicionados e as posições em tôrno da,s 
quais êles se polarizavam faziam parte da estrutura social; d) os meios 
para atingir as posições e o,s papéis correspondentes eram instituciona
lizados. Por isso, apesar de funcionarem como agentes de diferenciação 
das personalidades, os dotes pessoais sofriam uma elaboração de natu
reza ,social. Através do sacrifício humano, em sua conexão específica de 
cotidianização diferenciadora do carisma, e do exercício das atividades 
xamanísticas, é que êles assumiam uma configuração social e conferiam 
a seus portadores determinados direitos e deveres. A intervenção da 
guerra nesse proce:;so social se operava em dois sentidos: diretamente, 
como fator imediato; indiretamente, como condição necessária. 

A guerra pode ser considerada como um fator imediato nos casos 
em que a rotinização do carisma se prendia às relações dos "guerreiros" 
(isto é, indivíduos cla,ssificados como avá ou tujuáe) com as vítimas. 
Todos os indivíduos, que tivessem mantido contacto de determinada 
espécie com a pessoa dos sacrificados, adquiriam novos "nomes". Se
gundo as informações disponíveis, obtinham "nomes": a) o captor ou 
captores da vítima. De acôrdo com as noções tribais de captura ou 
aprisionamento, era "captor" todo indivíduo que impunha ritualmente 
as mãos sôbre as espáduas do inimigo vencido. Conforme as circuns
tâncias, ês.se ato podia ser praticado por mais de um guerreiro. b) Os 
guerreiros que subjugavam a vítima na fuga simbólica, que lhe era con
cedida em uma das cerimônias incorporadas ao sacrifício ritual. c) Os 
sacrificantes, por meio: 1) da execução de vítimas capturadas por si 
próprios ou obtidas como compen.sações entre parentelas; 2) do esface
lamento de caveiras. 

A documentação relativa a êsse aspecto da estrutura social é relati
vamente abundante. Para os fins da presente análise, no entanto, é 
bastante transcrever os seguintes texto,s, que parecem ser os mais signi
ficativos: " . . . e a mesma honra ficam recebendo aquêles que primeiro 
pegaram do cativo na guerra, do que tomam também novo nome, com 
as inesmas festas e cerimónias que ficam ditas; o que se não faz com 
menos alvorôço que ao.s próprios matadores" ( 149); "aquêle que fêz a 
prêsa é muito louvado entre êles" ( 150) ; " ••• e todo guerreiro que 
nela [na "batalha"] mata inimigo às suas mãos ou ajuda a aferrar nêle 

( 148) O capítulo anterior ilustra empiricamente esta afirmaçã-0. A documentação 
d isponível não permite conhecer os limites de flutuação dos temperamentos individuais; 
contudo, tenho a impressão de que, para os fins da análise, êsse aspecto é irrelevante. 
Aliâs, diante do argumento de que "os dotes e peculiaridades humanos" são selecionados 
primordialmente vela sociedade, ~ não por seus membros individuais ( cf. R . Benedict, 
Configurações de Ottltitra, passim), êsse seria um ponto pacifico na interpretação. 

( 149) Gabriel Soares, pág. 400. 
( 150) Thevet, Oormographie, foi. 944. 
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para o matarern, pôsto que sejam ,seis ou sete pessoas, tomam tôdas nome, 
e ficam dali em diante reputados por cavalheiros e se podem 
riscar" ( 151 ) ; "assim como o que o pegou na guerra conquistou um 
título de valor, o que assim o agarra [durante a fuga simbólica] é 
julgado um dos mais valentes e adquire também um título com a proeza, 
título que conserva durante tôda sua vida. Tais açõe.s são consideradas 
heróicas, bem como o encargo de matar o prisioneiro" ( 1n2 ) • Quanto à 
aquisição do "nome" pelo sacrificante, é preciso considerar outros 
textos, além dos transcritos; "tiram os seus nome,s dos animais selvagens 
e tomam para si muitos, com uma diferença porém: após o nascimento 
é dado um nome, que o menino usa somente até que se torne capaz de 
guerrear e mate inimigos. Então recebe tantos nomes quanto,s inimigos 
tenha matado " ( 1 53 ) ; " ••• e quantas cabeças quebram tantos nomes 
tomam, largando o que o pai lhes deu no nascimento, que um e outros 
são de animais, de plantas ou do que se lhes antolha" (15 4) . Relativa
mente ao sacrifício de vítimas capturado,s por outrem, escreve Gabriel 
Soares: "acontece muitas vêzes cativar um 1'upinambá a um contrário 
na guerra, onde o não quis matar para o trazer cativo para a sua 
aldeia ( ... ) para o deixar 111atar a seu filho quando é moço e não tem 
idade para ir à guerra, o qual mata em. terreiro, como fica dito, com 
as mesmas cerimônias" (155 ). Os guerreiros que consumavam o mas
sacre no decorrer do combate, adquiriam "nome.s" igualmente depois 
de observarem os ritos de renomação ( 156 ) • O mesmo acontecia com os 
que esfacelavam os crânios das caveiras de inimigos: " .. . depois de 
haverem ganhado alguma aldeia ou lugar do inimigo, a primeira coisa 
que fazem é acudirem aos cemitérios, donde desenterram o,s cadáveres 
que ali estão enterrados, e a todos vão quebrando a cabeça, com ficar 
tão reputado por valente o que quebra por esta via, podendo gozar de 
tôdas as honrarias militares, como aquêle que a quebrou pelejando no 
campo, aonde teve a vida em risco de a perder" (157 ) ; " ••• houve na 
sua povoação grande ajuntamento de aldeias dos índios ali vizinhos, 

( 151) Brandão, pág. 285: "riscar" significa, para o cronista, a prática de inci
sões. Sôbre a aquisição do nome pelo "captor", cf. ainda Anchieta, Cartas, pág. 329. 

(152) Abbeville, pág. 231. Escapou a Cardim (cf. págs. 1 62-163) , o significado 
das ações praticadas pelo "captor" da vítima na fuga simbólica, pois acentua apenas o 
a specto físico das r elações agonísticas que então se desenvolviam entre ambos : " ... assim 
como o que há de a ferrar mostra suas fôrças em s6 êle o subjugar sem a ajuda de ou
trem, êle [ a vitima} quer mostrar ânimo e fôrças em lhe r esistir ... " etc. 

( 153) Staden , pág . 169; d . ainda pág. 184. A mesma in formação é fornecida por 
Thevet (Gosmographie, foi. 920), Anchieta (Ga.rtas , pág. 329 ) e Knivet (ed . Brasil., pág. 
124). :este últ.imo se r efere à instituição entre os P ot iguar: " . .. e um índio toma tantos 
nomes quantos homens tenha abatido". 

( 154) Salvador, págs. 65-66. 

(155) Gabriel 'Soares, pág. 401. Outros aspectos da instituição do presenteamento 
dos prisioneiros serão analisados adiante. 

(156) Cf. esp. Brandão, págs. 285-286 e Salvadoi.-, pãgs. 65-66. 

(157) Brandi1o, pág. 286. 
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para quebrarem caveira,s e1n terreiros, com grandes festas, para os que
hradores das cabeças tomarem novos nomes ... " ( l58) • 

As incisões, praticadas em uma das cerimônias dos rituais de reno
mação, objetivavam simbolicamente os "nomes" adquiridos atravé,s dos 
sacrifícios humanos. Elas funcionavam, portanto, como símbolos sociais: 
cada hornem trazia no próprio corpo as marcas de sua bravura, poder 
e prestígio. Parece que cabia ao sacrificante determinar ,se as incisões 
deviam ou não ser feitas: " ... e se êste moço matador, ou outro algum, 
se não quer riscar quando toma novo nome, contentam-se com se tingir 
de jenipapo, e deixar crescer o cabelo e tosquiá-lo ... " ( 159 ). Compe
tia-lhe também escolher a forma das incisões, a qual seria por ,si mesma 
uma fonte de prestígio: " . . . e se êles são animosos não lhe dão as 
riscas direitas, senão cruzadas, de maneira que ficam un,s lavores muito 
primos, e alguns gemem e gritam com as dôres" (16º). Estas informa
ções podem ser verificadas através de ilustrações da época ( 161 ) • 

É pre,sumível que, normalmente, os sacrificantes mandavam fazer 
as incisões. Era importante para um guerreiro exteriorizar dêsse modo 
o número de "nomes" adquiridos. Como assinala Thevet, os que não 
tivessem passado pelos rituais de sacrifício e de renomação e,stavam 
sujeitos à desaprovação social (162). Por isso, as principais fontes se 
limitara a informar que a,s incisões correspondiam ao número de "no
mes" adquiridos pelos guerreiros e que elas exprimiam o prestígio social 
dos seus portadores: " ... o número de incisões indica o número de 
vítin1as sacrificadas e lhes aumenta a con,sideração dos companhei
ros': (163); " .•• e os que se riscam, quando tomam nome novo, a cada 
non1c que., tomam fazen1 sua feição de lavor, para que se veja quantos 
nomes têm" (l<M); "quandó esta arranhadura sara, vêm-se as cicatrizes, 
que valern por ornato honro,so" ( 165 ) ; " ••• e na verdade quanto mais 
estigmatizados mais valentes e .corajosos são reputados ... " (166); "o 
riscar é que fazem umas risca,s pelo corpo de prêto, a qual lhes fica ser
vindo para diante de insígnia militar ... " ( 167) • Evidentemente, os 

(158) Gabriel Soares, págs. 363-364. Quanto aos 'l'upinambá da região do Rio de 
Janeiro, cf. Anchieta, Ca'rta.s, pág. 237. 

( 159) Gabriel Soares, pág. 401. 
(160) Cardim, pág. 169. Cf. tambéin Thevet, Singularida.des, pág. 246 (o matador 

"faz várias incisões e furos no corpo ~ ao peito e em outras partes - de tal modo que 
parece inteiramente es·picaçado"); e Anchieta, Cartas, pág. 434 (" ... e se o matam, tomam 
por insígnia sarjar-se o corpo por tal modo e artifício que fica.m mui galantes e pintados 
e nisto têm grande primor") . 

(161) Cf. a gravura C'ontida no livro de Léry, entre págs. 98-99, e a gravura 
número 3, no presente trabalho. Elas representam as duas formas de incisão, praticadas 
pelos 'l'upinambá. 

(162) Cf. Thevet, Cosmographie, fol. 944 (" ... aquí."le qu.e nunca aprisionou nin· 
guém, se está em idade de o fazer, é condenado por todos"). Os indivíduos nesta situação 
eram conhecidos como Maném (Thevet, idem, foi. 932), e estavam sujeitos a diversas san-
ções sociais. 

(163) 
(164) 
(165) 
(166) 
(167) 

Léry, pág. 182. 
Gabriel Soares, pág. 401. 
Staden, pág. 184; cf. também Thevet, Cosrnographie, fol. 946. 
Evreux, pág. 99. 
Brandão, pág. 286. 
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guerreiros que con.suma:vam um número elevado de sacrifícios, tinham 
o corpo recoberto de incisões. Gabriel Soares se refere a êsse fato: "Há 
alguns índios que tomaram tantos nomes, e se riscaram tantas vêzes que 
não têm parte onde não esteja o corpo riscado" (168); a gravura 3 
dá uma idéia de como ficava o corpo de tais guerreiros . 

. Todavia, as mesmas fontes salientam que o prestígio advinha do 
sacrifício humano (o que permite subentender que aos cronistas não 
passara despercebido que as incisões, como símbolos sociais, constituíam 
uma função do massacre ritual). Thevet, por exemplo, esforça-se por 
deixar patente que a reputação guerreira dos líderes tribais repousava 
estritamente no número de massacre,s por êles cometidos (1º9 ) ; e escreve, 
numa pitoresca manifestação de etnocentrismo: "quem mais vítimas 
fizer, será tanto mais honrado e celebrado por seus companheiros, qual 
se fôra um monarca ou ilustre senhor" (1íº). Interpretações ,semelhan
tes se encontram em Staden, Anchieta e Ahbeville, verbi gratia: "Consi
dera um homem sua maior honra capturar e matar muitos inimigos, o 
que entre êles é habitual. Traz tantos nomes quantos inimigos matou, e 
os mais nobres entre êles são aquêles que têm muitos nomes" ( 171) ; 
" ... e tantos nomes têm quantos inimigos mataram, pôsto que os mais 
honrados e estimados e tidos por mais valentes são os que os 
tomam" (172); " ••• julgando-se tanto mais gloriosos quanto [maior] 
o número de homens que mataram na guerra e de inimigos que come
ram" (17ª). 

Em resumo, a guerra atuava com um "fator imediato" na obtenção 
ou na elevação do prestígio social ma.sculino à medida em que o sacri
fício humano e a aquisição de "nomes" dependiam das habilidades 
guerreiras, das aptidões agonísticas e da capacidade de lidar com as 
vítimas reveladas pelos avá e tujuáe. Isto quer dizer que o sacrificante 
pressupunha o guerreiro e que os indivíduos de aptidões guerreiras 
medíocres tinham escassas possibilidades de corresponder positivamente 
às expectativas e às exigências estabelecidas pelo si,stema tribal de penei· 
ramento social. A implicação mais profunda desta conclusão, no entan
to, é a de que a guerra, como e enquanto fator integrativo da estrutura 
da sociedade tupinambá, não era em si mesma a "causa" ou o "princí
pio eficiente" do prestígio .social. Os sucessos guerreiros chegavam a 
intervir diretamente nos processos de diferenciação e de localização dos · 

(168) Gabriel Soares, pâg. 395. 
( 169 ) Thevet, Oosmographie, fol. 920. 
( 170) Thevet, S ingulariàade11, pâg. 227. No Ms. in, é mais completo, 15alientando: 

" ... aquêle que possui mais nomes é o mais bravo, r espeitado e reputado, por ter morto 
o maior número de inimigos, e tido em tal consideração que aquêle que mais inimigos 
exterminou, destruiu e abateu, em sinal de honra é chamado Kerembaue ... " (foi. 61 v.). 

(171) Staden, pág. 172. 

( 172) Anchieta, Oarta11, pãg. 329; cf. também pág. 833 (" ... as guerras em que 
pretendem vingança dos inimigos, e tomarem nomes novos, e títulos de honra"). 

ll 73) Abbeville, pâg. 229. 
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socii na estrutura social porque, sem que êles ocorressem, seria iro.possí
vel praticar o sacrifício humano (evidentemente: na forma conhecida 
pelo.s Tupinambá) . Em virtude de não terem descoberto esta conexão, 
os cronistas foram levados a atribuir à guerra uma importância que ela 
não chegou a ter, por si própria, como fonte de desigualdade social. 

Segundo essa conclusão, a guerra pode ser considerada sociolõgica
mente como um processo social na sociedade tupinambá por con,stituir 
uma âas conexões do sistema mágico-religioso tribal. Em outras pala
vras, a guerra era, sob êsse aspecto, uma técnica subordinada ao sacri
fício humano. Tôda a ,sua importância para a interpretação sociológica 
reside neste fato . O valor "guerreiro" de um indivíduo se media pelo 
número de "nomes" adquiridos, e não pelos "feitos militares" corres
pondentes. Daí a necessidade de estender um pouco mais o exame do 
significado e da função do sacrifício humano em suas vinculaçõe,s com 
a estrutura social. 

Quanto ao significado do sacrifício, várias fontes mencionam que 
êle era concebido pelos Tupinamhá co1no sendo algo sumamente "hon
roso" e "dignificante" para quem o praticasse ( cf. as citaçõe,s acima) . 
Gabriel Soares acrescenta à sua descrição um dado muito expressivo: 
o matador me~ecia um tratamento verbal particular, ao qual o cronista 
se refere com o vocábulo português "bem-aventurado". "E como o ma
tador está prestes para receber esta honra [o mas.sacre da vítima], que 
entre o gentio é a maior que pode ser, ajuntam-se seus parentes e amigos 
e vão-no buscar à sua casa; donde o vêm acompanhando com grandes 
cantares e tangeres dos seus buzios, gaitas e tambores, chamando-lhe 
bem-aventurado; pois chegou a ganhar tamanha honra, como é vingar a 
morte de seus antepassados e de seus irmãos e parentes" ( 174) . Embora 
se patenteie lacunoso, encarado do ponto de vista da interpretação etno
lógica ou sociológica do fenômeno, o depoimento do cronista possui 
excepcional alcance teórico. Êle desvenda uma pista que permite intuir, 
quando explorada à luz de outros conhecimentos que temos a respeito, 
qual seria o sentido das ações sociais abrangidas pelo sacrifício ritual 
das vítimas. 

O têrmo "bem-aventurado" traduz singularmente bem a idéia de 
que o sacrificante (e os personagens que se ligavam, como êle, de deter
minado modo à pessoa da vítima), participava de um "dom sobrena
tural" (ou carisma) , que não f ôra estritamente seu até aquêle momento. 
Era um "dom sobrenatural" que se incorporava à pessoa do matador 
(e à dos personagens em questão) , em virtude das relações que se esta-

(174) Gabriel Soares, pág: 399; cf. também Thevet, Cosm.ographie, foi. 946, onde 
se · refere ao significado das incisões, que testemunhavam a "glória" e a "tão grande 
honra" de ter massacrado inimigos. Convém notar que Montoya se refere a t êrmos dessa 
espécie (cf. Vocabulári o, fôlhas 111-112, 503-504; '1.'esoro, fôlhas 7-7 v., 2!3-213 v.). 
Nesta fôlha, com r ela!:ão ao vocábulo Mbarábí, escreve: "Chembarahiri hápe aiucá, ven
tura tuve en matarlo". 
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beleciam, através da vítima, entre êle (e êsses personagens) e o espírito 
a cujo desígnio ou vontade se votar.a o sacrifício. Compreende-se isto 
quando se considera que a m.orte propriamente dita da vítima não íncul
cava a ninguém nenhuma espécie de ''poder" nem concedia o direito de 
"tomar nome". Ambas as coisas ocorriam, porém, quando a vítima (in
dependentemente do seu estado físico: podia tanto ser "viva", quanto 
um "cadáver" ou uma "caveira" ~of ria· o massacre ritual do crânio, 
isto é, quando ela era imolada (175). Apenas duas fontes se reportam 
ao assunto, além das que ~sinalam o massacre ritual das caveiras, citadas 
acima; mas o fazem com suficiente clareza, para evitar dúvidas a res
peito: " ... não perdoando no priineiro encontro a grandes nem peque
nos a que com suas espadas de pau não quebrem as cabeças, porque não 
têm por valor o matar se não quebram as cabeç~, ainda que seja dos 
mortos por outros ... " ( 176) ; " ••• pôsto que êste gentio pelo campo 
inate o inimigo às estocadas, ou com tão poderosos golpes que o parta 
pelo meio, como o não matou com o quebrar a cabeça, logo hão que o 
morto não é morto, nem o matador se pode jactar de lhe haver dado 
a morte, nem poderá tomar nome nem riscar-se". Esta fonte também 
associa o massacre ritual 'das caveiras às representações da vida e da 
morte, que sublinham a prática descrita (177). 

Essa· pista, segundo suponho, nos conduz à compreensão do sentido 
das ações do sacrificante e das demais pes,soas que participavam do 
sacrifício ritual, quer adquirissem nomes ou não. Ela evidencia que a 
"destruição" de um inimigo se confundia, na mentalidade daqueles 
nativos, com a "imolação", o "sacrifício", e se realizava dentro dos 
seus moldes. A "destruição" Jle sêres vivos, como os homens e provà· 
velmente outros animais (a onça é o único exemplo conhecido) , consti
tuía pois uma tarefa que só podia ser praticada sob a proteção do sobre
natural: os homens podem matar, escudados na vontade dos espíritos 
e amparados em sua fôrça ( 178). Af3 ações vividas no sacrifício da víti
ma pressupunham, enfim, uma estreita associação do sacrificante com 
algum espírito. Daí a possibilidade de identificação entre ambos e a 
imputação do têrmo "hem aventurado" ao sacrificante. 

Dois argumentos comprovam indiretamente esta interpretação. O 
primeiro, abrange questõe,s relativas à fonte do "dom sobrenatural" de 

( 175) Algu·ns a:ut.ores fazem r estrição ao emprêgo do conceito de sacriffcio a povos 
J>rimitivos ( cf. p. exemplo R. Karsten, The Origina of Religion, pág. 252). Os argumentos 
expostos jfr. mostram, no entanto, a conveniência de aplicâ-lo à situação investigada. 

( 176) Salvador. pág. 65; com relação à observância dos rituais de sacrifício pelo 
matador, naquelas circunstâncias, d. pág. 66. 

(177) Brandão, pãg. 286. 
(178) Convém assinalar que o poder de "lançar a morte", de que dispunham os 

pajés, provinha de suas relações com os espiritos. ·o texto mais expressivo, a respeito, 
é fornecido por Anchieta, em sua Informação do Braail, e de 8Ua.a Oapitanitu: "Além 
disto dizem [os pajés] que têm um espírito dentro de si, com o qual podem matar, e com 
isto metem mêdo e fazem muitos discípulos comunicando êste seu espírito a outros com 
os defumar e assoprar, e às vêzes é isto de maneira que o que re<rebe o tal espfrito treme 
e sua grandissimamente" (Oartaa, pág. 331). Baseando-se nessa informação, Métraux 
oonclui que "a maioria elas ações dos fei ticeiros era atribuída a um espírito sôbre o qual 
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que participavam o sacrificante e os captores reais ou simulados da 
vítima. Sabe-se que o sacrificante, e provàvelmente também as demais 
pessoas que adquiriam "nomes" e passavam pelo,s ritos de purificação, 
não ingeriam carne da vítima. Portanto, o carisma não se transferia 
da pessoa do sacrificado para a do sacrificante, mas provinha das rela-
- b 1 . d , . " . d " " b d . d " ( 179) çoes esta e ec1 8$ com os esp1r1tos vinga os ou o e ec1 os . 

Ora, à medida em que o matador se devotava à vingança de determinado 
ancestral ou parente morto pelos inimigos, ou que procurava satisfazer 
o seu desejo de "comer carne humana", êle próprio encarnava, presu
mivelmente, a sua "pessoa". O processo de identificação, que tinha um 
fundamento místico, assumia assim uma expressão social. O sacrifi
cante se transformava socialmente em um "travestí" do,s espíritos ou 
divindades tribais. 

O segundo argumento se aplica à "vingança" considerada como 
uma conexão social do sacrifício humano. O ato de vingança tinha 
pouca importância, em si mesmo, nas relações dos sacrificantes com 
os espíritos, as quais conduziam à objetivação do carisma. A vingança 
constituía uma obrigação imposta pelas noções tribai,s de responsabili
dade (coletiva) , e sua observância, por meio do sacrifício da vítima, 
se vinculava ao funcionamento do sistema tribal de solidariedade. De 
modo que a vingança, como e enquanto conexão social do sacrifício 
humano, atuava sobretudo entre os motivos ou f atôre,s sociais que impul
sionavam os Tupinambá à guerra, à captura e ao massacre ritual de 
inimigos. Os laços que ela desenvolvia entre os sacrificantes e os espí
ritos contribuían1 para determinar a posição recíproca de uns diante dos 
outros; mas ela não era responsável pelos "dons sobrenaturais" adqui· 
ridos .pelos sacrificantes e pelos captores reais ou simulado.s. É que as 
relações estabelecidas mediante o sacrifício da vítima se mantinham 
posteriormente. Como os pajés, parece que cada guerreiro (avá ou 
tujuáe), possuía um, dois ou mais espíritos, con1 os quais se ligava no 
intercâmbio com o sobrenatural, de que provinham seus dotes carismá
ticos. As fontes atestam que a comunicação se processava através dos 
maracás, com a colaboração dos xaman,s. Todavia, um texto de Evreux 
sugere que tais espíritos seriam aquêles aos quais o sacrificante imolara 

, . " t [" - " d . . - t' d as suas vitimas: ... e ou ra razao as inc1soe;S, pra 1ca as no 
corpo do sacrificante depois da consumação da vingança] representa o 
protesto de vingança, que contra êstes [os inimigos] prometem êles, como 
valentes e fortep ... " (180). 

êle possufa a u toridade" ( cf. L a R eligion de.'l Tupin<imbá, p(tg. 86 ; o texto usado por 
!létraux pertence à edição da Enformação d.o Bruil, publicada sob os auspicios de Varnha· 
gen na Revi8ta. Trimens11l de Hi8tória. e Geogra,fia, N.0 4, janeiro de 1845, pág. 440, sem 
referência ao autor. Posteriormente, Capistrano de Abreu con seguiu identificã.-lo como 
sendo Anchieta - d. Cartas, nota 357, págs. 335-336). 

(179) ~ate problema será analisado adiante ; cf. A. Oruanização Social dos Twpi
nambá, p ágs. 236-238. 

(180) Evreux, pãc. 99. O trecho transcrito já foi aproveitado em outro sentido 
na presente monografia. 
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Quanto à função do sacrifício, convém notar que o que interessa 
aqui é a função social que êle desempenhava graças à forma de sua 
integração na vida social dos adultos, ou seja, a função que êle preen
chia em sua conexão específica de cotidianização diferenciadora do 
carisma. Os trechos tra~critos acima, relativos à aquisição qe "nomes", 
às incisões e ao seu significado, demonstram que esta seria uma "função 
derivada" do sacrifício humano, a qual se distingue fundamentalmente 
da "função derivada" que assumia quando se con,sumava o massacre 
da primeira vítima. Enquanto que esta determinava a igualdade dos 
indivíduos quanto à atribuição de direitos e deveres, aquela operava a 
sua diferenciação social. Através dela, portanto,. os indivíduos de sexo 
masculino eram ajustados às condições cotidianas de existência social no 
círculo dos "adultos": capacitavam-se para o exercício de papéis pola
rizados em tôrno de status (chefe de maloca, de grupo local, líder guer
reiro, etc.), cuja ocupação dependia do sucesso pessoal no intercâmbio 
.com o sagrado. 

As f onte,s aproveitadas, como foi visto, estabelecem uma correlação 
entre o número de "nomes" adquiridos e o grau de prestígio social cor
respondente. Cardim, no entanto, ao encerrar o capítulo concernente 
aos ritos de renomação, vai mais além, indicando que os "nomes" deno
tariam, de modo direto, a posição social conquistada: " ... estas são 
a,s façanhas, honras, valentias, em que êstes gentios tomam nomes de 
que ;;e prezam muito, e ficam dali por diante Abaétés, Marubixaba, 
A1 oçacara, que são títulos e nomes de cavaleiros" ( 181 ) . A sua observa
ção, pelo que se pode alcançar através da reconstrução histórica, é 
coerente com os resultados da análise sociológica (pelo meno,s, na forma 
em que ela foi desenvolvida neste trabalho). Os mecanismos tribais de 
graduação social operavam, essencialmente, através do sacrifício hu· 
mano. Os valores religiosos introduziam uma esfera de competição in
tensa na vida social dos Tupinambá. É verdade que a sua ação e os 
seus efeitos se faziam sentir nas duas últimas categorias de idade. Mas 
não resta dúvida de que a competição por valore.s religiosos estava na 
própria base do p rocesso de distribuição e localização dos socii na 
estrutura social. A guerra constituía un1 fator dinân1ico na integração 
da estrutura social especiahnente por causa de sua inserção nes,sa esfera 
de competição por valores religiosos. Como técnica subordinada ao 
sacrifício humano, portanto, é que a guerra ligava de modo indissolúvel 
o " curriculum guerreiro " à carreira social dos indivíduos de ;;exo mas
culino. 

A guerra pode ser considerada co1110 "condição necessária" do 
processo de diferenciação social inediante a rotinização do carisma com 
relação ao acesso às atividades xa1nanísticas. Com isto, não pretendo 

(181) Cardin1, pág. 170; cf. também Th evet, Ms. in., fo!s. 61-6lv. 
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afirmar que todos os indivíduos bem sucedidos na guerra e no sacrifício 
de vítimas se transformavam em pajés; apenas, que a aquisição de 
carisma por intermédio da guerra e do sacrifício ritual representava 
uma condição básica do xamanismo. O esquema de posições ,sociais e o 
desenvolvimento da carreira social entre os Tupinambá excluíam a pos
sibilidade de ascenção direta ao status de pajé e ao exercício das ativi
dades xamanísticas ( 182 ) . O ,sacrifício de vítimas, pelo que foi indicado, 
era um dos processos rotineiros, mas geral, de intercâmbio dos homens 
com ·o sagrado. 

Todavia, a importância da guerra na vida pessoal dos paj és era 
naturalmente variável. Pelo que se pode presumir, admitindo-se que 
tôdas possuíam um grau mínimo de qualidades de ajustamento indispen
sáveis, o xamanism.o atraía três categorias de pessoas : a) as que eram 
bem sucedidas como guerreiros e "matadores" (isto é, sacrificantes) , as 
quais praticavam o xamanismo como uma fonte suplementar de carisma; 
b) as que encontravam nas atividades xamaní,sticas uma modalidade de 
compensação na acumulação do caris1na; c) e a,s que se dedicavam a 
essas atividades em virtude da própria capacidade de lidar com o sagra
do. Os resultádos das investigações de Métraux permitem compreender 
porque móveis e aspirações tão diversa,s podia1n achar uma expressão 
comum e conduzir, por conseguinte, ao mesmo tipo de ajustamento. É 
que a forma assumida pelo xamanismo na sociedade tupinambá: 1) não 
excluía a existência, no sistema sócio-cultural, de uma extensa esfera de 
operaçõe.s e conhecimentos mágicos compartilhados pelos "adultos" em 
geral e pelos "velhos" em particular (183 ); 2) e comportava: a) um 
grau incipiente de especialização, apesar dos pajés possuírem funções 
específicas, protegidas por sanções e proibições sociais; b) uma ampla 
ace,ssibilidade reforçada culturalmente pela combinação do critério de 
"inspiração" ou "revelação" ao de "aprendizagem" dirigida na for
mação dos pajés; c) u1na graduação dos poderes entre os xamans, que 
implicava a atribuiç·ão diferencial das funções mágico-religiosas e que 
conduzia a uma desigualdade de fato, quanto ao prestígio e à posição 
social ( 184) . Portanto, as pessoa,s que se vissem nas situações a) e b), 

(182) Cf. Â. Organização Social doa Tupinambá, págs. 256·257, 284·288, 293. 
( 183 ) E is como duas fontes se reíerem ao assunto: "Não encontra.reis muitas 

aldeias, onde os principais e os velhos não confessem saber alguma. coisa dêle" [do "ofício" 
de pajé] (Evreux, pág. 296); "Cada qual é médico de si, e dos seus; e a.plicam com 
grande destreza os remédios, assim interiores, como exteriores, especialmente contra vene· 
nos" (Vasconcellos, Notíciaa Curiosas, pág. 89); cf. tb. Salvador, pág. 61 e Gabriel Soares, 
págs. 387 ·388. 

( 184) A presente explanação sôbre o xamanismo na sociedade tupinambá se baseia 
no sétimo capitulo da obra de A. Métraux, La R elinion des Tupinambá (págs. 79-93). 
Neste trabalho, Métraux não reconhece teoricamente a existência da "aprendizagem" diri
gida do xamanismo entre os Tupinambá (d. pág. 79, embora à pág. 88 insinue o con
trário). Pode-se supor, no entanto, pelo que escrevem Nóbrega e Evreux, que ela também 
existia entre os Tupinambá : "fiz o chamar [ao feiticeiro"] e perguntando por manha 
quem lhe ensinara a ciência, disse que seu pai e começou-se a vangloriar de sua ciência ... " 
(Nóbrega, Oarta.a do B'fasil, pág. 189); "Começam muitos a aprender êste oficio, convi· 
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desde que estivessem minimamente capacitada,.s para isso, se defrontava1n 
com condições favoráveis ao exercício de algumas das funções dos pajés, 
como por exemplo as de curandeiro e de líder das cerimônias mágico· 
religio.sas ordinárias. É provável, no entanto, que somente as pessoas 
na situação e ) conseguiam tornar-se pajé-açu ou caraíba ("santidade" 
ou "homem sagrado", segundo os cronistas), e realizar as proezas dos 
grandes xamans, como criar ou receber miraculosamente os alimentos, 
prever o futuro e o curso de certos eventos, comunicar-se com grande 
número de espíritos (inclusive com espíritos "perigosos"), ressuscitar os 
mortos, dirigir as migrações coletivas para o "paraíso terreal ", etc. (is:>). 

É claro que os pajé,s cujo prestígio continuava a depender das habi
lidades guerreiras pessoais eram os que se encontravam na situação a) . 
Um trecho de Evreux, relativo à entrevista que mantivera com o pajé 
de Tapuitapera, é bastante expressivo a êsse respeito: "Nunca falei com 
os espíritos, como fazem os outros pajés, e apenas empreguei a sutileza 
da minha inteligência, e a grandeza da minha coragem. Minhas feiti
çarias concorreram menos do que a coragem, que muitas vêzes hei mani
festado na guerra, para conquistar a autoridade que hoje ocupo" {186). 

Os demais possuíam f onte.s autônomas de prestígio, que se ligavam às 
vêze,s à guerra, pois os pajés desempenhavam diversos papéis no ritual 
guerreiro. Mas, é óbvio que neste caso entravam em ação as qualidades 
xamanísticas propriamente ditas, e não as de "guerreiro" ou "comba
tente". Doutro lado, parece que os pajés que se achavam nas situações 
a) e b) (.provàvelmente êstes de modo especial), adquiriam prestígio 
através do curandeirismo. É o que se pode inferir da seguinte explana
ção de Ahbeville: "É bem possível que entre tão grande número de 
pajés existem alguns mágicos como acontecia outrora; mas hoje em dia 
posso dizer que não encontramos nenhum. Em sua maioria .são homens 
velhos, principais das aldeias, que se encarregam de soprar os doentes, 
não com imprecações ou sortilégios, à exceção de alguns, porém com 
habilidade e charlatanismo e apenas para adquirir prestígio entre os 
seus e também o renome de bons paj és capazes de curar tôdas as doen
ças" ( 187 ) • Em suma, a análise demonstra que a guerra, além de se~ 
uma "condição" para o acesso ao xamanismo, se inscrevia como tal 
entre as atividades rotineiras de alguns pajés pelo menos, tendo para êles 
a mesma importância que possuía na vida dos " guerreiros" . 

dados pela honra e lucro, que d êle colhem os mais espertos, porém poucos atingem a per· 
feição" e, a dian te, "os novi~os d esta. arte estudam muito a merecer elogios ... " (Evreux, 
pág. 296) . P ara compar ação com outras tribos tu pi, ve.ia·se particularmente A . Métraux, 
Le Shamanisme chez fo.~ indién s de l' Amérique du Su.d Tr op1cale , cap. II, pág. 338 ; Oh. 
Wagley, Xamanismo Tapircipé. Em seu ensaio, Métraux aponta o significado do xamanismo 
como especialização incipiente nas sociedades por êlo consideradas ( cf. esp . 333) . 

( 185) Sôbre as funções do pajé na sociedade tu11inambá, cf. A. Métraux, loc. cit. 
( esp. págs. 83 e 80). 

(186) Evreux, pág. 347. 
(187) Abbeville, pág. 254. 
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Como se vê, duas eram as fontes de carisma e de diferenciação 
social com base nos dotes carismáticos: o sacrifício humano e o xama
nismo. A guerra contribuía para configurar a estrutura social e o seu 
ritmo de funcionamento na ,sociedade tupinambá ( cf. págs. 199-200 
primeiro parágrafo), através do sacrifício humano. Porque a forma de 
integração desta in,stituição à vida social dependia da situação social 
dos agentes e do sentido que suas ações, como e enquanto sacrificantes1 

tinham para êles, é possível distinguir duas conexões sociais e,specíficas 
do sacrifício humano: a de objetivação do carisma por intermédio do 
sacrifício da primeira vítima e a de cotidianização do carisma por meio 
de sacrifícios ulteriores. Do ponto de vista da função social do .sacrifício 
humano na sociedade tupinambá, ambas representam "funções deriva
das", pois a função primária, à qual {5e prendiam as duas formas de 
rotinização do carisma, é de natureza religiosa. Todavia, enquanto a 
primeira "função derivada" ,se explica pela vinculação existente entre 
o status atribuído e o carisma que cada indivíduo precisava possuir para 
ser considerado "adulto" ou "homem", a segunda se explica pela vincu
lação existente entre o status adquirido e o acesso a determinados papéis 
,sociais e às posições sociais correspondentes, o qual se processava como 
efeito e em correspondência com a acumulação de carisma. Assim, no 
que concerne a esta conexão social do sacrifício humano, a guerra inter
feria tanto direta quanto indiretamente no processo de diferenciação 
social que promovia a distribuição e a localização dos socii na estrutural 
social. 

·Contudo: os resultado,s desta análise devem ser aprofundados . 
. Apreendendo a atuação dos mecanismos tribais de graduação social de 
uma forma genérica, ela não fêz senão evidenciar quais eram as ligações 
tópicas da guerra, através das duas conexões indicadas do {5acrifício hu
mano mas como "fator social construtivo", com a estrutura social. Seria 
conveniente considerar, agora, a façe inversa do problema. Ao desem
penhar a função de distribuir e localizar socialmente os indivíduo,s per
tencentes às categorias avá e tuiuáe, aquêles mecanismos satisfaziam 
determinadas necessidades sociais. De modo que é po,ssível descobrir, 
pelo exame das necessidades sociais em questão - à medida em que 
elas se vinculavam à guerra - como e porque o processo de diferencia
ção social mediante a acumulação do carisma (e da conseqüente partici
pação das atividades guerreiras), se subordinava à composição estrutu
ral da sociedade tupinambá. 

Em uma discussão dêsse tipo, em que a seleção dos problemas teÓ· 
ricos é determinada empiricamente pela,s conexões est~belecidas na e pela 
estrutura social, importa sobretudo examinar: a) quais são as necessi
dades sociais relacionadas com a integração da própria estrutura social, 
encarada em sua totalidade como um si,stema de "posições sociais"; 
b) quais são as necessidades sociais criadas pela adaptação dos sêres 
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vivos uns aos outro,s, como organismos, e ao meio físico ambiente, 
graças às condições materiais de existência proporcionadas por intermé
dio da estrutura social; c) quais são as necessidades ,sociais criadas 
pelo ajustamento dos socii uns aos outros e às situações de a.ssociação 
repetidas regularmente, graças às condições de convivência proporcio
nadas pela estrutura social; d ) quais ,são as necessidades sociais criadas 
pelas relações dos sêres humanos com o sagrado, graças às condiçõe,s 
de vida religiosa proporcionadas por intermédio da estrutura social. A 
documentação di,sponível para a análise dessas questões é fragmentária 
e desigual. lVlas ela lança bastante luz sôbre os problemas capitais, pois 
permite desvendar como a guerra se incorporava ao sistema de parentes
co, que "constituía a estrutura social básica do sistema organizatório 
tu p inambá " ( 188 ) • 

Quanto à .primeira questão, para os fins da presente análise parece 
suficiente a consideração das gradações de status contidas nas dua,s últi
mas categorias de idade (189). Como já foi visto, essas gradações intro
duziam tais distinçõe,s entre os avá e tujuáe (e especialmente entre êstes), 
que indivíduos pertencentes à mesma categoria de idade poçliam, even
tualmente, não participar de tôdas as probabilidades de atuação social 
asseguradas teóricamente aos membros daquela categoria. Tomando-se 
como ponto de referência o casamento, por exemplo, sabe-,se que, fora 
do matrimônio preferencial, a chance para um jovem ser aceito como 
"noivo" dependia estreitamente do seu curriculum guerreiro. Thevet 
informa que o pretendente, em tais casos, precisava ser um " marido 
valente na guerra, que se chama Kerevmbau" (19º) . Em coerência com 
fontes citadas ànteriormente ( cf. pág. 202) , escreve: "Entretanto, 
é preciso notar que, se êle não tivesse feito prisioneiros em guerra antes 
de tudo isso, êle não seria recebido; a mãe jamais permite que sua 
filha durma com um homem, se êle não tiver feito pelo menos um ou 
dois prisioneiros e se êle não tiver trocado de nome desde a sua infân
cia", pois "crêm que os filhos engendrados por um Manem, isto é, por 
um que não havia feito nenhum escravo, não seriam jamais bom fruto, 
e seriam M ébek, quer dizer fracos, medrosos e tímidos" ( 191) • 

A ligação entre as duas gradaç·ões de status da categoria avá, que 
essa,s informações sugerem (o de "guerreiro" e o de "homem casado"}, 
tem grande importância: ela explica porque um "ho1nem" se via obri
gado a conservar-se monógamo até o fim da vida, deixando em conse
qüência de usufruir o "direito" de casar-se com mais de uma mulher. 

(188) Sôbre essa função do sistema de parentesco, cf. A Organização Social dos 
Tupinambá, pág. 297. 

(189) Para a consideração do sistema total de "posições sociais", cf. A Organização 
Social dos Tupinamblt, cap. IV, esp. diagramas V e VI. 

(190) Oosmographie, fol. 932. Segundo elucidação de Plinio Ayrosa, "Ke1'evmba.ú 
é apenas Kereymbae, aquêle que não dorme, vigilante". 

(191) T hevet, loc. cit. Plinio Ayrosa esclareceu que "mané é pan.íma", isto é, 
"ruim, mau, imprestável", e que "mebek é membék", isto é, "mole". 
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Os dados mostram que um rapaz podia obter a primeira mulher seja 
por meio de arranjos entre parentelas, seja aceitando uma velha como 
eompanheira, "e.sperando e tendo quase por certo que terão depois 
outras, como acontece principahnente se são valentes nas guerras ou 
filhos de principais ... " ( 192). Portanto, o fracasso como "guerreiro" 
podia redundar em monogamia compulsória; Anchieta indica clara
mente êsse fato, ao enumerar as razões em virtude das quais um "homem" 
~e conservava monógamo: " ... e não tiveram poder para ter ou
tras ... " ( 19ª) . Em têrmos das gradações de status masculino na socie
dade tupinambá, essa parece ser a posição social mais ínfima que um 
adulto podia ocupar, como avá ou c.omo tujuáe. 

Aos indivíduos que ocupavam es,sa posição, sobrepunham-se os 
principais e os pajés. Com relação aos principais, é possível reconhecer 
quatro gradações de status: o de chefe de maloca, o de chefe de bando 
guerreiro, o de chefe de grupo local e o de líder guerreiro (de "confede
rações", que se compunham geralmente de bandos guerreiros de vário,s 
grupos locais solidários). O status de pajé também não era uniforme; 
o contraste mais amplo se estabelecia entre o xaman cujos poderes o 
confinavam ao curandeirismo e o que era qualificado como pajé-açú, 
que di;;punha a faculdade de comunicar-se com muitos espíritos, de in
culcar poderes emanados dêstes aos seus seguidores, de lançar a morte, 
de encantar a caça, de prever o futuro, etc .. O caráter incipiente do pro
cesso de diferenciação da função de liderança se patenteia, porém, na 
interferência recíproca das posições sociais enumerada.s. Não só o chefe 
de bando guerreiro podia encarnar-se na pessoa de um chefe de mal oca 
ou de gr13po local, como havia grupos locais · que po.ssuíam dois, três e 
até quatro chefes ( 1º4 ). Além disso, alguns principais se dedicavam ao 
mesmo tempo ao xamanismo, enquanto que alguns pajés (como no caso 
das migrações descritas por Abbeville), em virtude mesmo de suas f un
ções mágico-religiosa,s, exerciam os papéis de líderes guerreiros. 

Ao contrário dos companheiros mal sucedidos, os principais e os 
pajés possuíam um semi-monopólio sôbre as jovens, tinham várias mu
lheres e maior número de "filhos" e de "filhas", contavam com recursos 
econômicos mais amplos (devido à capacidade produtiva do grupo do
méstico) , gozavam de grande con;;ideração social e viam seu prestígio 
amparado por compromissos recíprocos entre parentelas. Algumas dife
renças mostram, contudo, que era peculiar a ,situaç·ão social dos pajés 
capacitados para a comunicação com os espíritos. Enquanto que os 
principais se sentiam moralmente obrigados aos trabalhos rotineiros, êles 
se segregavam no exercício da.s atividades xamanísticas. As mulheres e 
as coisas de que necessitassem ou lhes eram oferecidas espontâneamente 

( 192) Anchieta, Oartaa, pág. 453. 
(193) Loc. cit. 
(194) Cf. A. Orgo,nização Social doa Tupinambá, pág. 273. 
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por seus seguidores, ou lhes eram dada,s assim que insinuassem seus dese
jos (1º5). Na hierarquia tribal, esta era a posição social mais elevada; 

Quais eram, porém, as necessidades sociais que de.estacavam, no 
corpo social, certos tipos de personalidades, conferindo-lhes os status de 
principal, e produziam es,sa especialização incipiente? A resposta à 
pergunta proposta deve ser procurada nas relações das personalidades 
indicadas com o grupo : elas desempenhavam tarefas definidas em têr
mos de liderança social, mediante uma combinação característica dos 
princípio,s de autoridade e de prestígio (196). Essa combinação impede 
que se separe claramente uns dos outros os diversos tipos conceptuais de 
liderança social, que se davam na realidade; mas não obsta que se reco
nheça quer a sua existência concreta, quer o,s traços que assumiam e o 
modo de interferência de uns sôbre os outros na sociedade tupinambá. 
A superioridade dos principais tanto podia advir da autoridade que 
possuíam como cabeças de parentelas, quanto do prestígio que lhes con
feriam suas qualidades pessoais. Freqüentemente, a autoridade prove
niente da posição do grupo doméstico se combinava ao prestígio con
quistado através das qualidades pessoais. A superioridade dos pajés e a 
dos líderes guerreiro,s (considerando-se personalidades como Cunham
bebe e fapí-aç.ú ), parece que se fundavam muito mais nos dotes pessoais 
e no prestígio alcançado por seu intermédio. No entanto, as informações 
.sugerem - de modo categórico no que concerne aos pajés e restritiva
mente com relação ao,s líderes guerreiros, cujas atribuições se confina
riam a determinadas tarefas - que alguma autoridade era inerente a 
ambas as funções. 

As-indicações dos cronistas revelam, de fato, que as aptidões guer
reiras e as qualidades belicosas (pre:sumivelmente de organizaç·ão) se co
locavam entre os atributos básicos dos principais. Abbeville e Gabriel 
Soares se referem a isso, no que são confirmados por outras fontes: 
"Contudo cada aldeia tem um chefe ou principal. E, em geral, o mais 
valente capitão, o mais experimentado, o que maior número de proezas 
fêz na guerra, o que massacrou maior número de inimigos, o que possui 
maior número de mulheres, maior família e maior número de escravos 
adquirido.s graças ao seu próprio valor, é o chefe de todos, o princi
p al" (197 ); "~ste principal há de ser valente homem para o conhecerem 
por tal, e aparentado e benquisto, para ter quem ajude a fazer suas 
roças, mas quando as faz com a ajuda de seus parentes e chegados, êle 
lança primeiro mão do serviço que todos (198); " ••• o qual [ "capitão" 

(195) Cf. A. Métraux, L a Religion des Tu pinambá, págs. 80-82 ; idem, L8 Shama,. 
nisme c11ez les indiens de Z' Amérique d1l- Su<'l Tropicale, em que assevera serem os pajés ' 
" os ún icos gue, num certo sentido, podem se enriquecer pelo exer cicio de sua profissão" 
(II, pág. 333). 

( 196) Autores como Geiger acen tuam que os tipos de lider ança social variam de 
sociedade para sociedade e que a tarefa do líder "não 6 sempre e em tôda a parte a 
mesma, compondo-se geralmente de múltiplos elementos que sempre se apre·sentam diversa· 
men te combinados " ( cf. Th. Geiger, T ipologia do Lider, caps. I -IV, passim ; citação extraí· 
da da pág. 28). Dêste ponto de vista, 1erlamos levados a reconhe<rer a existência do que 

• 
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- "que é capitão de tôda a aldeia"] é o mais valente e aparen
tado " (199); "aquêle que entre ·êles se mo.stra mais feroz e fala mais 
alto é mais temido e obedecido de todos" (2ºº). Os mesmos atributos 
seriam possuídos pelo.s chefes de mal oca e de bandos guerreiros: "Fora 
êste [o chefe do gru·po local] tem cada c~a o seu principal, que são 
também dos mais valentes e aparentados e que têm mais mulhe
res .. . " (2º1 ) ; "Cada cabana tem um superior. ~ste é o principal. 
Todos os seus principais são de linhagem idêntica e têm direito igual 
de ordenar e reger. Se um sobressai entre os outros por feitos em com
bate, ouve-se-lhe mais do que aos outros, quando empreendem uma arre
metida guerreira, como Cunhambebe, acima citado. Fora disso nenhun1 
privilégio observei entre êles ... " ( 2º2 ) ; " • • • e depois de nomeados os 
chefes entre os velhos que já mataram e comeram maior número de 
inimigos ... " (2º3 ) . O "carisma da palavra" (2º4 ), muito mal interpre
tado por Heriarte, constituía um atributo fundamental para o exercício 
das tarefas de líder. Os senhores da fala, como os chamavam os Tupi
na.mbá, intervinham ou se insinuavam na direção de tôdas as atividades 
rotineiras, desde a caça à guerra, submetiam à ,sua autoridade os com· 
panheiros por êles influenciados e teriam em suas mãos "a morte e a 
vida" ( 205 ) • A necessidade de "deixar o exemplo", mencionada com 
relação ·ao trabalho por Gabriel Soares, ou "carisma da ação", também 
se refere Evreux. Os principais que iam auxiliar os france,ses na cons
trução do forte levavam consigo seus homens, com as mulheres e filhos. 
Caminhavam na frente dos demais e acompanhavam as instruções com 
o próprio exemplo (2ºª). 

As tarefas que cabiam aos prinici.pais, como líderes, não eram muito 
amplas. A maioria das fontes salienta, bàsicamente, as tarefas ligadas 

se poderia designar como "configurações de liderança", definidas em função das· relações 
en tre o líder e a coletividade como tal, mesmo (·m sociedades pouco diferenciadas social
mente, como a sociedBde tupinambá. Com relação à guerra, por exemplo, ê1se aspecto do 
problema da liderança já tem sido aceito, ainda& que implicitamente, por alguns autores 
( cf. E. D. Chapple e C. S. Coon, Prinr.iples of A.nthropolow, pág. 345; H. H. Turney-High, 
The Pra,ctice of Primitive War, pág. 46) . Contudo, a preocupação pela descoberta das 
origens, conduzida muitas vêzes de modo afoito, tem sido responsável pelo estabelecimento 
de correlações entre a liderança e a guerra completamente desprovidas de significação 
cientffica (veja-se, por exemplo, W. I. Thomas, Primitive Behavior, pág. 421; e A. M. Toz" 
zer, Social Origina and Social Oontinuitiea, pãg. 215). 

( 197) Abbeville, pág. 255. 

(198) Gabriel Soares, pág. 365. 

( 199) Salvador, pág. 53. 

(200) Heriarte, pág. 215. 

(201) Salvador, pág. 58. 

(202) Staden, pág. 164. 
(203) Léry, pág. 171. 
(204) Expressão empregada por Max Weber (ef. Economi4 11 Sociedade, vol. IV, 

págs. 275-276). . 

(205) Cf. Cardim, pág. 272 e págs. 146-147; Mon'toya, pág. 106. E, relativamente 
ao contEúdo e à form:i das pregações dos principais: Léry, págs. 168-169; Thevet, Singu
laridades, pág. 314 ; Anchieta, Oartaa, pág. 433; Montaigne, pág. 1 8 1. 

(206) Evre'UX, pág. 74. 
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com a condução da guerra, embora assinalem outras: "Esta gente não 
tem entre si nenhum rei, nem outro govêrno de justiça, senão um prin
cipal em cada aldeia, que é como um capitão, ao qual obedecem por 
vontade e não por fôrça . . . e não serve de outra coisa senão de ir co1n 
êles à guerra, e aconselhá-los como se hão de haver na peleja; mas não 
castiga seus erros nem manda sôbre êles coisa alguma contra suas von
tades" (2º7 ); "Êste gentio não tem rei a que obedeça e somente elegem 
alguns principais, aos quais reconhecem alguma superioridade, princi
palmente nas coisas da guerra, porque nas outras fazem o que lhes parece 
melhor" (2º8); "Em cada aldeia dos Tupinambá há um principal, a 
que .seguem somente na guerra, onde lhe dão alguma obediência, pela 
confiança que têm e1n seu e.sfôrço e experiência, que no tempo de paz 
cada um faz o que o obriga seu apetite" (2º9 ) ; "Limita-se o poder do 
chefe à orientação dos demais por meio de conselhos, principalmente 
nas reuniões que fazem tôdas as noites na Casa Grande no centro da 
aldeia. Depois de aceso um grande fogo, utilizado à guisa de candeia 
e para fumar, armam sua.s rêdes de algodão e, deitados, cada qual com 
seu cachimbo na mão, principiam a discursar, comentando o que se 
passou durante o dia e lembrando o que lhes cabe fazer no dia seguinte 
a favor da paz ou da guerra, para receber seus amigos ou ir ao encontro 
dos inimigos, ou para qualquer outro negócio urgente, o que resolvem 
de acôrdo com as instruçõe.s do principal em geral seguidas à ris
ca" ( 210 ) ; " • • • senão é um capitão, mais para a guerra que para a 
paz [ ...... ] porém nem a êstes [chefes de mal oca J, nem ao maioral 
pagam os outros algum tributo ou vassalagem mais que chamá-los, quan
do têm vinhos, para os ajudarem a beber ... " (211 ) ; Montoya observa, 
por sua vez, que entre os Guarani o principal tinha alguma importância, 
sendo acatado e obedecido (212 ) . Evreux conheceu um principal Caeté, 
Arraia Grande, cuja influência sôbre os companheiros parece ter sido 
grande (213): " ••• selvagem pelos seus muito estimado, valente, bom 
conselheiro, e de tal influência, que seus companheiros o seguem, traba
lham e abraçam inteiramente as suas idéias ". 

Segundo as mesmas fontes, o peneiramento dos principais se pro
cessava· através da transmissão hereditária ou por parentesco (quando 
reconheciam no substituto os dotes pessoais necessários) ou pela acei
tação tácita das personalidades qualificadas carismàticamente: "Costu
mam os Tupinambás, quando morre o principal da aldeia, elegerem entre 

(207) Gandavo, Hi.!t6ria., pâg. 117. 
(208) Brandão, pág. 273. 

(209.) Gabriel Soares, pág. 865. 

(210) Abbeville, p ág. 255; cf. também Gabriel 'Soares, pige. 885-886. 

(211) Salvador, pág. 53. 

(212) Montoya, pág. 106. 

(213) Evreux, pág. 170. 
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si quem suceda em seu lugar, e se o defunto tem filho que lhe possa 
suceder, a êle aceitam por ,sua cabeça; e quando não é para isso, ou o 
não tem, aceitam um seu irmão em seu lugar; e não os tendo que tenham 
partes para isso, elegem um parente seu, se é capaz de tal cargo, e tem as 
partes atrás declaradas" ( 214 ) ; "Alguns sucedem por herança de seus 
pais e avós, todavia a maior parte dêles se elegem de per si, porque basta 
ser bom cavaleiro e reputado por tal, para todos lhe darem obediên· 
eia" ( 215 ) ; "e morto êste [principal], se tem filho e é capaz de gover· 
nar, fica em seu lugar, senão algum parente mais chegado ou 
irmão" (216); "quando êste [principal] morre fica seu filho no mesmo 
lugar por sucessão ... " ( 217 ) ; e, com relação aos Guarani, escreve 
Montoya : "Para a posição de chefe é de ordinário designado aquêle que 
pertence à família de algum chefe falecido" ( 218). Abbeville focaliza o 
assunto, mas parece que só conseguiu conhecer o segundo aspecto do 
processo : " ... não eleito publicamente [o princi pai] , mas em virtude 
da fama conquistada e da confiança que nêle depositem" (219). 

Como se vê, a documentação exposta abre várias perspectivas para 
a interpretação da situação e das tarefas do principal como líder. A 
evidência mais geral, possivelmente, é a que indica o significado ,socioló
gico da liderança, no modo em que ela era praticada pelos chefes de 
maloca, de grupo local ou de bandos guerreiros e pelos líderes guerrei
ros, como técnica social inteiramente subordinada à "fisiologia" da so
ciedade tupinambá. Ela operava, cultural e socialmente, como uma fôrça 

' conservadora, tendo por função preservar o equilíbrio do sistema tribal 
de relações 'sociais. Por isso, as intervenções mais ativas dos principais, 
como e enquanto líderes, se processavam sob a f orrna de contrôle ,social 
direto mas impessoal. :ítles não impunham nada, as tradições e os valores 
tribais é que se impunham através de sua.s palavras e de suas ações. Sua 
tarefa essencial consistia em-·excitar, nos companheiros, a aspiração de 
atualizar nas condutas cotidianas os ideais de comportamento e de exis
tência recebido,s dos antepassados e de elevar-se, assim, à dignidade al
cançada por êstes graças aos seus honrosos exemplos (22º) . Sendo con
duzidos, êles próprios conduziam, intervindo na vida social como os 
artífices inconscientes da perpétua vitalidade das tradições e dos valores 
tribais. 

(214) Gn.briel Soares, pág. 403. 
( 215) Brandão, págs. 273-274. 
(216) Salvador, pág. 53. 
(217) Gandavo, pág. 117. 
(218) Montoya, pág. 106. 
(219) Abbeville, pág. 255. 
(220) F; importantíssimo considerar, a êsse r espeito, o conteúdo das pregaç6ea 

dos principais ( cf. indicações acima, nota 205; a informação relativa aos "honroso. 
exemplos,,. dos antepassados é fornecida pc,r L éry e por· Cardim). 
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Essa função da liderança como técnica social permite, por sua vez, 
encarar de outro ângulo a situação social e as tarefas do principal. Em 
prin1eiro lugar, ela comporta uma explicação realista da forma de reco
nhecimento do líder. O principal precisava ser "aceito"; ao contrário 
do que admitia Heriarte, êle não se impunha aos companheiro,s pela f e
rocidade e pelo terror. Daí a importância das qualificações pessoais 
para o cargo, evidenciadas através do prestígio social conquistado. A 
transmissão do cargo por via hereditária ou em virtude de laços de 
parentesco favorecia o ace,sso à posição, sem excluir, no entanto, êsse 
critério de peneiramento do líder. Em swna, o direito de lembrar aos 
companheiros as suas obrigações e de acons~lhá-los, tendo em vista os 
exemplos deixados pelos ancestrais, era conferido pela coletividade àque
l~s que excederiam os demais no cumprimento das próprias obrigações 
e na imitação dos antepassados. 

Em segundo lugar, mostra porque era inerente ao cargo alguma 
autoridade, embora esta não se manifestasse de modo ostensivo: é que 
naturalmente o cargo pressupunha uma espécie de superioridade, tàcita
mente reconhecida por todos, a qual deveria ser possuída por quaisquer 
que fôssem os seus ocupantes. E tamh.ém porque ela nada significaria, 
se não f ôs~e amparada na autoridade proveniente do prestígio social dos 
seus ocupantes. tst~ é que davam a medida do próprio valor e que de
terminavam, por sua ações e por suas palavras, os limites de sua influên
cia pessoal. Em outros têrmos, a liderança implicava uma tal combina
ção dos princípios de autoridade e de prestígio na sociedade tupinambá, 
que a superioridade inerente ao cargo de principal era insuficiente para 
prescindir a que advinha das pessoas que o ocupavam, mas bastava, 
graças à sua representação social, para colocá-las em condições de in
fluenciar os companheiro,s. 

En1 terceiro lugar, dá a conhecer quais eram as relações entre os 
principais, como e enquanto líderes, e a coletividade. ·Conforme indicam 
as informações, o fundamento social do peneiramento do líder residia 
no grau de integração à vida comunitária. A ação do principal era uma 
ação catalítica e sua influência tinha por base o convívio direto, contí
nuo e íntimo com os companheiros. Estas ~ão, aliás, as condições sociais 
da liderança nos grupos primários, à medida que ela consegue desen
volver-se em seu seio. Além disso, é preciso considerar que quase ~em
pre o principal lidava com companheiros, isto é, com "iguais" (espe
cialmente nos bandos guerreiros e nos conselho,s de velhos) , e que exe· 
cutava o mesmo gênero de atividades que êles. Por isso, as relações de 
liderança se enquadravam às situações existencia~ de vida como rela-, 
ções de companheirismo e deixavam, por sua natureza e por sua forma, 
pouca margem para a projeção social dos status correspondentes. Isto 
explica fundamentalmente duas cois~: a) porque a liderança não con
feria aos principais nenhum direito, privilégio ou compensação especial: 

• 
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antes, acarretava obrigações muitas vêzes penosas para sua idade ( "ca
risma da ação") ; h) porque os principais se viam ,socialmente cons
trangfdos a exercer sua influência de modo brando, discreto e o mais 
impessoal possível, através de subterfúgios proporcionados pelo poder 
reativo de sua,s aç&es ou por apelos aos "exemplos" dos antepassados e 
ao significado das tradições. 

Em quarto lugar, descobre o alcance e a variedade das tarefas con
cretas do principal. Os cronistas, com exceção de Abbeville, quase sem
pre fizeram confusões a respeito. Todavia, a pró.pria função de contrôle 
social direto e impe,ssoal da liderança sugere que a intervenção dos 
principais nos assuntos cotidianos deveria ser extensa. O conteúdo das 
pregações comprova a veracidade das indicações de Ahbeville. Exce· 
tuando-se as atividades mágico-religiosa,s, êles de fato insinuavam, pela 
presença e pelo exemplo, a sua influência na condução de tôdas as ativi
dades rotineiras (inclusive quanto à sua distribuição no espaço e no 
tempo), e intervinham ativamente na apreciação dos aconteciinentos que 
afetavam em algum sentido a rotina da vida ,social. As tarefas ligadas 
com a condução da guerra atraíram particularmente a atenção dos cro
nistas porque elas favoreciam mais que as outras o realce da personali
dade dos líderes e porque chegaram a provocar um comêço de especia
lização, no que concerne à organização ·e à realização das ·expedições 

• guerreiras. 

Em quinto lugar, fornece os necessários pontos de referência para 
a caracterização do principal em face dos tipos conceptuais de líder. A 
combinação peculiar dos princípios de autoridade e de prestígio social 
no peneiramento do líder e a forma através da qual se realizava a con
dução dos companheiros acentuavam socialmente os traços da liderança 
paternal. A maioria das taref a,s do líder na sociedade tupinambá o levava 
a agir quer como cabeça de parentela, quer como pessoa que punha sua 
"experiência", "fôrça" ou "poder" a serviço do grupo - na guerra, 
nas atividades econômicas, no estado de sono e nas reuniões do conselho 
de velhos. De modo que, apesar de tôdas as· flutuaçõe,s, o tipo básico de 
liderança tendia, entre os tupinambá para a liderança paternal. Como 
acontece en1 outras manifestações da liderança paternal, ela incluía tam
bém funções da liderança representativa e da liderança criadora (221 ) • 

A documentação disponível só entremostra duas circunstâncias em que 
um principal atua como representante, e a,ssim mesmo como cabeça de 
parentela: na reunião dos principais do conselho de velhos de um grupo 
local; e na reunião dos chefes de grupos locai,s solidários, para deli-

(221) Sôbre as distinções conceptuais relativas aos três tipos de liderança, cf. 
Th. Geiger, op. cit., págs. 24·38; as elaborações teóricas dêste autor se ressentem da 
parti<:ularização dos conceit.os às "sociedades civilizadas", especialmente à Europa moderna. 
Isso não impede que se aproveite às distinções básicas que estabelece nesse trabalho, no 
que co.ncerne aos tipos de liderança. 
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berar a respeito de expedições guerreiras de envergadura tribal. Nas 
pulhas, que os grandes guerreiros jogavam entre ,si durante os cercos, 
seria possível enxergar outra exteriorização rudimentar da liderança re
presentativa. Nela ocorria, muito mais que nos dois casos mencionados, a 
at~alização de valores sociais capazes de produzir intensos estados de 
comunhão grupal. Contudo, é preciso frisar que a função representativa 
da liderança alcançou acanhadíssimo desenvolvimento entre os Tupi· 
nambá. Os brancos encontraram ~rios embaraços nos contactos com 
êles por causa disso; onde tentaram transformar os principais em "re
presentantes" no estilo europeu só obtinham sucesso se dispunham de 
meios coercitivos para manter a inovação. A instituição de líder como 
representante colidia com a organização gerontocrática da sociedade 
tupinambá e com a conseqüente igualdade dos tujuáe no exercício do 
poder. Os traços da liderança criadora também não eram muito nítido,s, 
ao contrário do que se poderia supor. É que as tradições circunscreviam 
rigidamente os limites de atuação dos principais e os seus dotes carismá
ticos não eram .suficientemente altos, como acontecia com os grandes 
pajés, para servir de fundamento às inovações. Entretanto, um principal 
dotado do "carisma da palavra", se soubesse mani·pular de modo con
vincente os ensinamentos dos antepassados e atinar ao me.smo tempo com 
os desejos dos companheiros, poderia ser bem sucedido nesse terreno. Os 
livro.s de Abbeville e de Evreux contêm várias indicações sôbre principais 
que aplainaram assim o caminho para as "alianças" com os franceses. 
Onde se torna mais evidente o caráter de liderança criadora é nas situa
ções em que os principais surgiam como instrumentos da .solidariedade 
tribal, provocando a revivescência de valores sociais e estados violentos 
de comunhão do Nós coletivo: nas pregações incorporadas ao ritual 
guerreiro ou à.s diversas modalidades de combate. Pode-se concluir, pois, 
que tôdas as combinações indicadas dêsse tipo misto de liderança (pa-. 
ternal com rudimentos das funções representativa e criadora) , giravam 
em tôrno da necessidade fundamental de ajustar socialmente os princí
pais à,s condições de condução dos companheiros em uma sociedade como 
a tupinamhá, de estrutura tribal. 

Por fim, a função da liderança como técnica social na sociedadé 
tupinamhá esclarece com nitidez como a guerra se ligava ao peneirá
mento e à delimitaç·ão das tarefas dos principais. Embora ela não fôsse 
a fonte exclusiva nem a causa imediata do prestígio e da autoridade 
desfrutada pelos principaip, o fato é que os indivíduos incapacitados para 
as atividades guerreiras e, pode-se acrescentar agora, para a condução 
dos companheiros em combate, tinham reduzidas probabilidades de 
acesso ao cargo. As personalidades que mais atraíram a curio,sidade 
dos cronistas como principais (especialmente: Cunhambebe, ! api-açú, 
Arraia Grande e Caripira), são descritas como particularmente bem do .. 
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tadas para a prática e a condução da guerra (222). Doutro lado, as 
situaçõe,s de contacto à mão armada ofereceram condições tão propícias 
ao exercício das tarefas de líder, que os traços mais característicos da 
forma assumida pela liderança entre os Tupinambá, conforme se eviden· 
eia no parágrafo anterior, se desenvolveram em conexão com a guerra. 

De onde provinha, poré~ a garantia de que as ações ou as in,spi
rações do principal seriam imitadas ou seguidas? Do que foi exposto 
até agora resulta claramente que o principal não era um líder carismá
tico, embora possuísse dotes carismático,s, graças aos quais se tornava 
grande caçador, grande guerreiro, etc. O carisma de que deveria dispor 
constituía uma condição para o acesso ao cargo e representava, para a 
coletividade, a segurança de que sua pessoa encarnava concretamente 
(de algum modo) o ideal de personalidade ma.sculina do "grand' mes
nager, et bon pere de famille". As qualidades carismáticas, indispensá
veis na realização de suas tarefas, eram insuficientes, por si mesmas, 
para compelir os companheiro,s a imitá-los ou a segui-los. O "carisma 
da palavra" e o "carisma de ação" não passavam de meios para atingir 
certos fins: complexas técnicas de emulação, manejadas com perícia 
para criar círculos de influência pessoal. 

Parece que não é difícil localizar os fatôres sociais re,sponsáveis 
pelo aparecimento das condições sócio-psíquicas de emulação e, por 
conseguinte, pela garantia de que seria aceito o modêlo de conduta exte
riorizado ou sugerido pelo principal. Segundo o esquema de liderança 
descrito acima, os valores que orientavam as açõe,s e as manifestações 
dos principais eram compartilhados por seus companheiros. Isso pres
supõe não só que o impulso para "seguir" na;Scia espontâneamente, mas 
ainda que êle repousava na crença da necessidade da liderança (ou do 
"exemplo a imitar" ) por parte do companheiro mais velho - "conhe
cedor das tradições sagradas:'. Portanto, a fôrça impositiva das ações 
e das suge,stões do principal não emanava de "poderes" imanentes à 
sua personalidade, embora pudesse ser secundada por êles. Mas provinha 
do significado que elas assumiam para os seus companheiro.s, em virtude 
de lhes imputarem o caráter sagrado das tradições. Isto patenteia que, 
sob certos aspectos, a liderança do principal se confundia com o exer
cício do poder sob a forma de dominação tradicional. 

Todavia, os cargos de principal, como os de pajé, eram destituídos 
de significação política. A dominaç·ão não só se realizava de modo 
impessoal, em nome das tradições. Nas situações em que a exerciam, 
os principais agiam literalmente como membro.s de um grupo: o dos 

(222) Veja-se especialmente: sôbre Ounhambebe, 'Staden (livro I, cap. 28; e pág. 
164), Thevet (Singularidades, págs. 318-320; Les Vrais Povrtraits et Vies dea Hommes 
Illvstres, fols. 661-662), Léry (pág. 39); Japí-aç-ú (Al>beville, págs. 80 e 141; Evreux, 
pág. 344); Marcoiá-peró (Abbeville, pág. 95); Arraia-Grande (Evreux, 170-171) ; Pacamão 
(Evreux, 329·343) ; Oarípira (Abbev-ille, pág. 268). As mesmas fontes dão indicações 
sôbre outros principais nativos; além delas, sôbre per sonalidades de outros grupos tupi, 
são importantes os dados fornecidos por Ancbieta e Salvador. 
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velhos. Na sociedade tupinambá, êste grupo detinha realmente o poder, 
à medida que lhes cabia a responsabilidade pela interpretação das tradi
ções em assuntos de interêsse coletivo (223 ). /apí-aç.ú, um dos mais 
influente..s principais do Maranhão, teria respondido o seguinte ao sr. 
de Rasilly : "Bem sei que êsse costume é ruim e contrário à natureza, e 
porisso muitas vêzes procurei extingui-lo. Mas todos nós, velhos, somos 
quase iguais e com idêntico,s poderes; e se acontece um de nós apresen
tar uma proposta, embora seja aprovada por maioria de votos, basta 
uma opinião desfavorável para fazê-la cair; basta alguém dizer que o 
costume é antigo e que não convém modificar o que aprendemos de 
nossos pais " ( 224 ) • 

As informações salientam que o ·principal mantinha, no grupo do.s 
velhos e especialmente nas reuniões do conselho de chefes, as limitadas 
prerrogativas conferidas por sua situação de líder (225). O que ressalta 
da análi,se, pois, é que as idéias e as ações do principal estavam sujeitas, 
por sua vez, ao mesmo gênero de contrôle social direto e impessoal; se 
elas discrepassem das expectativas dos companheiros, igualmente alimen
tadas pelas tradiç·ões e pela crença no valor ,sagrado destas, elas seriam 
repelidas. Isto quer dizer, em outras palavras, que a aceitação das idéias 
ou das ações dos principais, com o caráter de " exemplos a imitar ou a 
seguir " , também repousava na convicção, nascida da própria ,situação 
social do líder, de que elas se conformariam fielmente aos modelos ideais 
de conduta estabelecidos nas tradições tribais. 

Portanto, quanto .à primeira questão, a interpretação sociológica 
dos dados disponíveis revela quais eram as necessidades sociais subja
centes à diferenciação social mediante a acumulação do carisma e a 
realização das atividades guerreiras que a suportavam. Enquanto que 
a objetivação do carisma por meio do sacrifício da primeira vítima cor
r e,spondia à necessidade de ajustar os indivíduos de sexo masculino às 
condições de existência social dos homens, a cotidianização diferencia
dora do carisma através do sacrifício de vítimas suce,ssivas correspondia 
à necessidade de peneirar as personalidades qualificadas para a ocupa
ção dos status de principal e capacitadas para o exercício do tipo de 
liderança que deveriam praticar. A relação tópica dêste processo com 
a integração da estrutura social derivava da função preenchida pela 
forma tribal de liderança como técnica de organização social: Inserin
do-se nas situaç·ões rotineiras de vida como mecanismo de contrôle social 
direto e impessoal, ela operava como uma fôrça social conservadora e 

(223) Sôbre a. falta. de significa ção política. dos ~argos de pajé, cf. A. Métraux, 
La Religion de8 T upinambá, pág. 82; qu Rnto aos principais e à atuação das forma s tribais 
de dominação, cf. A Organização Social ào8 Tupinambá, cap. V. 

(224) Abbeville, pág. 234. 
( 225) Cf. Abbevílle, pág. 255 e Gabriel Soares, págs. 385·386; Cf. t ambém Staden, 

pág. 164; e as descrições, apreciadas acima, r elativas à deliberação d a guerr a (p ágs. 
6 8-72) . 
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contribuía para manter o equilíbrio do sistema de relações sociais. Desta 
perspectiva se verifica que a guerra fornecia um dos critérios para o 
peneiramento dos principais e um dos princípios para a definição de 
suas tarefas como líderes, ao mesmo tempo que se oferecia como o ins
trumento por excelência da dominação gerontocrática e xamanística. 
Mas, mai,s do que isso, se averigua também que pelo menos uma esfera 
da sociedade tupinamhá, a que abrangia todos os homens, era consti
tuída e parcialmente conduzida por guerreiros, pois cabia a personali
dades extraídas entre êles liderar socialmente as atividades rotineiras 
masculina,s. 

Quanto às outras três questões, as necessidades sociais satisfeitas se 
ligavam fundamentalmente ao funcionamento do si,stema de parentesco. 
Sem dúvida, as correlações mais importantes se estabeleciam entre o 
prestígio social, conquistado bàsicamente pelo número de vítimas sacri
ficadas mas também graças ao concurso de certa.s qualidades pessoais, 
com: 1) a família polígina; 2) a representação de status da parentela 
no consenso tribal. Ambas as correlações se interpenetravam de um 
modo intrincado, o que não impede que a análise seja desenvolvida se
gundo o esquema adotado (cf. págs. 215-216). 

O sistema de adaptaç·ões ao meio natural ambiente e humano dos 
Tupinambá promovia tais ajustamentos entre o homem e a mulher, que 
é difícil conceber outra sociedade em que as dependências recíprocas 
dos ,sexos sejam tão intensas ( 226 ) • Anchieta observou com razão: 
" ... ,se acertam de não terem mãe ou irmãs, que tenham cuidado dêles, 
são coitados . .. " (227 ) . A mulher é que tratava da horta, que .praticava 
a coleta (inclusive de mariscos) , que preparava e cozia os alimentos, que 
fazia as bebidas (cuja importância precisa ser encarada em têrmos de 
sua funç·ão nas cerimônias tribais) , que fornecia a água, a lenha e man
tinha o fogo aceso, que d~spensava os necessários cuidados aos compa
nheiros e aos filhos, que cuidava do transporte das rêdes e dos alimentos 
nas excursões longas (inclusive as de caráter guerreiro) , etc. De modo 
que o homem precisava da mulher para "cuidar dêle" tanto quanto vivia 
no grupo local, quanto quando se au,sentava dêle por algum tempo. Além 
disso, o volume de serviços domésticos era tamanho, que se tomava pe
noso para uma só espôsa. Por isso, ela própria muitas vêzes tomava a 
iniciativa de procurar outras companheirS;s para o marido, "a fim de 
que seja ajudada por elas em sua casa, porque é bastante difícil que uma 
só mulher possa fazer tudo em uma casa, segundo o costume do 
país" ( 228 ) • A mesma razão explica porque muitos homens conservavam 
no grupo de mulheres as velhas tomadas para primeira espôsa {229). As 

(226 ) Cf. A Organização Social doa Tu pinambá., cap. II, item 3; cap. III, item 5. 
(227 ) Anchieta, Cartas, pág. 453. 
(228) Thevet, OoBmographie, fo1. 933 e Ms. in., fols. 66 v. 67; cf. também 

Evreux, pág. 266; Abbeville, pág. 223. 
(229) Anchieta, Oaf'tas, pág. 453. 
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necessidades fisiológicas, combinadas com o ideal de possuir muitos fi
lho~, de ambos os sexos, e com as proibições sexuais (abstenções longas, 
antes e após o parto), criavam a precisão de duas ou mais parceiras 
sexuais (23º). Todavia, o homos.sexualismo, .praticado entre os Tupinam
bá, parece que não se ligava às condições adaptativas provocadas pela 
guerra, ao contrário do que sucede em outras sociedades ( 231 ) ; pelo 
que se ·pode presumir, seria ·uma conseqüência das dificuldade.s encon
tradas pelos jovens em obter parceiras sexuais antes do reconhecimento 
social da maturidade ( 2s2 ) • 

Essas dependências ,.se refletiam de várias maneiras no plano dos 
ajustamentos e das relações sociais. Um jovem que não obtivesse a 
espôsa através de compensações entre parentela,s ou não fizesse arranjos 
matrimoniais transitórios com alguma velha, contraía pelo casamento 
uma série de obrigações. Sua situação no grupo do pai da mulher, pelo 
que escrevem os cronistas, era relativamente penosa, cabendo-lhe realizar 
tanta,s tarefas que ocupava "todo o tempo de sua vida na maior servidão 
que o homem é capaz de imaginar" (233). Entre outras obrigações, 
cabia-lhe oferecer aos parentes da mulher os seus prisioneiros e dispen
sar-lhes cuidadosa proteção nos combates: " ... o qual se esforça por 
todo,.s os meios possíveis para ter a amizade e a gratidão de todos os 
parentes daquela que deseja conservar como espôsa: como aprisionar 
qualquer um de seus inimigos, para presenteá-los aos seus cunhados, a 
fim de que êles tenham a honra de os ,.sacrificar, para trocarem o nome 
de sua infância. . . ou bem por vingança de seu sogro, ou de qualquer 
um dos tios ou irmãos dela, mortos na guerra, ou comidos por seus 
adversários. Do mesmo modo, acompanha-os à guerra: e se e,stão em 
perigo diante dos inimigos, colocar-se à frente para os defender, com 
mêdo de que sejam aprisionados ou feridos" ( 234 ) • O,s irmãos da mulher 
podiam exigir, também, uma parte do corpo do prisioneiro feito pelo 
cunhado: "vindo as.sim com vitória, os parentes da mulher de Bastião 
Telles [índio da Bahia, já catequizado] lhe pediram o seu (quinhão], 
dizendo-lhe que se lh'o não dessem que haviam de tomar a mulher." Na
turalmente, a imposição foi satisfeita (235 ) . Para os jovens que se en-

(230) .1. Organização Social dos Tupinambá, pág . 205 . 
(231) Cf. Nota 1, no apêndice, pág. 397. 
(232) Cf . ..4. Organização Social do8 Tupínambá, págs. 136-137. Interpretações di· 

ferentes são desenvolvidas por outros autores (cf. G. Freyre, Oasa Grande & Senzala, págs. 
88-89; J. de Mesquita Filho, Emaioa Bul-..4.merican-oB, pág. 295 e segts.). Suponho que a 
hipótese levantada em meu trabalho oferece um ponto de referência mais adequado ao 
aproveitamento das precária s informações dos cronistas a respeito e que, em vista dela, é 
desnecessário insistir sõbre as possíveis vinculações da sodomia com a guerra naquela 
sociedade tribal. 

(233) Cf. A Organiz~ão Social do8 Tupinambá, págs. 191-193 (o trecho citado é 
extraído de Thevet; convém esclarecer que o têrmo servidão não tem nenhuma significação 
especial) ; cf. ainda Thevet, Ms. in., fois. 65-66. 

(234) Thevet, Ooamographie , foi. 932; idem Ms. in., fois. 65-65 v. 
(235) Pe. Vicente Rodrigues, Oartaa AvulaaB, pág. 110, adiante, esclarece que os 

"parentes" referidos eram os " irmãos" da mulher (cf. pág. 118). 
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contravam nesta situação - e parece que muitos permaneciam nela até 
o fim da vida - ascenção social ,significava, em-grande parte, libertação 
da tutela dos parentes da mulher. Esta libertação podia realizar-se por 
meio de compensações, através da oferta de mulheres concedidas pelos 
parentes do homem ou da filha do casal; mas também se proces,sava 
pelos próprios direitos de retribuição, adquiridos graças à espécie indi
cada de prestação de serviços e de presentes (236 ) . 

A representação ,social do status masculino ligava, por sua vez, o 
prestígio social ao número de mulheres. "Somente a fim de ganhar certo 
prestígio tomam muitas mulheres; são nesse caso julgados grandes 
homens e se tornam os principais da,s aldeias" (237 ). Esta sagaz obser
vação é comprovada por outras fontes: " ... e o que mais mulheres tem, 
se tem por mais honrado e estimado"; " É ocasião de dizer, que ambi
ciosos como os grandes da Europa, que desejam o,stentar sua grandeza 
apresentando grande número de burros, êstes selvagens também desejam 
ter muitas mulheres para acompanhá-los, e levar suas bagagen,s, mor
mente havendo entre êles o costume de serem estimados e apreciados 
pelo grande número de mulheres a seu cargo" ( 238 ) • A pluralidade de 
mulheres estava vinculada, de outro lado, a certas imposiçõe,s do status 
masculino. Uma delas se relacionava com a forma tribal de solidarie
dade, mediante os laços de parentesco. Por intermédio de matrimônios 
sucessivos um homem podia ligar-se a vária,s parentelas, estendendo sua 
influência a diversos grupos locais. Os líderes guerreiros, geralmente, 
dispunham de muitas mulheres. Cunhambebe, por exemplo, contava com 
oito espô.sas em seu lar e mais cinco fora dêle; Amen-duzta possuía 
trinta e quatro companheiras, algumas em seu lar e outras distribuídas 
por grupos locais circunvizinhos (2ª9 ) . Outra vinculação: a necessidade 
de formar um bando masculino. Como escreve Anchieta, "para ser um 
principal basta ter uma canoa de ,seu em que se ajuntem doze ou quinze 
mancebos, com que possa vir a roubar e saltear" (24º) . Ora, para isso, o 
homem precisava contar com um número relativamente alto de filhos e 
filhas (241 ) • Sôbre os primeiros, informa Léry: "os filhos varões são 
mais e,stimados do que as fêmeas por causa da guerra, pois entre os 
selvagens só os homens combatem e só a êles cabe a vingança contra o 

( 2 36 ) "Depois, se o homem é de grandes parentes, valentes na guerra, e estimado 
e temido, êle faz tanto por seus bons presentes e serviços aos ditos parentes, que pouco 
a pouco e com o tempo sua mulher vai para sua casa" {Thevet, Cosmographie, foi. 933 ; 
e Ms. in,, fol. 66 v.). 

(237) Abbeville, plí.g. 222. 
l 

(238) Respectivamente: Gabriel Soares, pág. 367 e Evreux, págs. 136·137. 

(239) Thevet, Oosmographie, foi. 9 33 e Ms. in., fois., &1 v. e 66 v.-67. 1lontoya 
fala de um principal guarani que tinha 36 ou 37 mulheres (pgs. 140-141) . Para outros 
exemplos, cf. A. Organização S ocial dos Tu pinambá, págs. 202-203. 

(240) Anchieta, Oartas, pág. 234. 

(241 ) A.men·àwua, por exemplo, teria 86 filhos, consoante as informações de Thevet 
(Ooamographie, foi. 933; cf. t ambém Ms. in., fol. 67 ) . 
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inimigo" (242). Mas, para que um jovem pudesse ser incorporado ao 
bando guerreiro do "pai", êste precisaria obter espôsas para êle, atravé,s 
de compensações entre parentelas, desobrigando-o assim das exigências 
estabelecidas pela instituição da matrilocalidade. Daí a neces,sidade cor
relata das filhas (e também das irmãs) ; estas serviam igualmente para 
atrair jovens de outras parentelas, que eram incorporados ao bando mas
culino do pai. Por is.so, alguns cronistas ressaltam o significado do nú
mero de filhas como índice de prestígio: "o que tem mais filhas é ma~s 
rico e mais honrado de todos, porque são as filhas mui requestadas dos 
mancebos que namoram" (243 ) . Uma terceira imposição nascia da troca 
de mulhere,s, esfera muito importante, embora mal conhecida, do sistema 
tribal de prestaç·ões totais. Sob vários aspectos, o status de um homem 
e os vínculos desenvolvidos entre parentelas dependiam estreitamente da 
circulação das mulheres, quer fôs.sem "filhas", "irmãs", "espôsas ", ou 
" viúvas" herdadas pela morte do irmão ( 244 ) • O indivíduo que perten
ces~e a un1u extensa parentela possuía, concomitantemente, uma "posi
ção" dentro dêsse sistema ; para explorá-la como fonte de implemento 
de prestígio precisaria, porém, con,seguir pelo menos um determinado 
número de " espôsas " , de "filhas" e de "irmãs". Aquelas, poderia obter, 
inicialmente, em troca de "irmãs"; depois, pela troca das próprias "es
pôsas" e das "filhas", atraía outras mulheres para o grupo doméstico 
(quase sempre jovens) e estabelecia ou consolidava as "alianças" entre 
as parentelas. Explica-se assim porque os cron~stas se referem com insis
tência à oferta de mulheres aos principais (245). 

O prestígio adquirido através das atividades guerreiras e, especifi
camente, do ,sacrifício das vítimas constituía a condição sine qua non 
da poliginia. Mesmo os cronistas perceberam essa conexão: "Quem é 
maior entre os índios, mais mulheres tem a seu serviço", pois "quanto 
mais se notabiliza o homem, na guerra, por ,suas proezas e valentias, 
tanto mais lhe é permitido ter mulheres para o seu serviço" ( 246 ) ; "e 
mesmo quanto mais um homem é considerado grande, por ter feito gran· 
des valentias e proezas na guerra, lhe é também pe~mitido ter um maior 
número de mulheres para o servir, e aos outros menos" (247 ) ; "e ~sto 
pela mor parte se acha nos principais que o tem por estado e por honra 
e prezam-se muito de se diferençar nisso dos demais" ( 248 ) ; "quanto 
maior o número de espôsa,s mais valentes são considerados" (249); "e, 

(242 ) Léry, pág. 206 ; cf. também Thevet, Ms. in., fol. 68 v. (os Tupinambá dese· 
jai iam ter muitos filhos para ir à guerra e combater os inimigos, en t re outras coisas) . 

(243) Gabriel Soares, pág. 367; cf. também Anchieta, Cartas, pág. 239. 
(244) Cf. A Organ~ação Social dos Tupinambá, pâge. 183-193, 197-198 e 200. 
(245) Cf. especialmente : Abbevile, pág. 223 ; Gabriel Soares, pág. 368 ; Anchieta, 

Cartas, pág. 453 ; 'Staden, págs. 171-172; Montoya, págs. 106-107. 
(246) Thevet, Singularidades, plí.g. 229 e 251-252. 
(247) Thevet, Oosmographie, foi. 933. 
(248) Gandavo, Hü1tória, pâg. 120. 
(249) L éry, pâg. 202. 
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se é grande principal e valente, tem dez, doze e vinte [ espôsas] " ( 25º) ; 
" . . . os índios principais têm mais de uma mulher ... " ( 251 ) ; "podem 
tomar três e quatro, e ainda sete ou oito, segundo a valentia e esfôrço 
de que cada um é dotado, que a isso se tem principalmente re.s
peito ... " (252 ) ; Montaigne, enfim, soube por seu informante que um 
homem tinha tanto maior número de mulheres, quanto maior f ôsse a sua 
reputaç·ão (258 ) . Por aqui se verifica, então, como o processo de dife
renciação social mediante a acumulação do carisma se articulava com 
as condições materiai,s e morais de existência social dos Tupinambá, e 
que necessidades sociais êle satisfazia no plano das relações adaptativas 
e no ajustamento recíproco dos socii (questões b e e). 

Combinando o,s dados expostos esparsamente neste capítulo, refe
rentes às relações entre o matrimônio e os direitos conferidos pelo sacri
fício humano, é possível elaborar o seguinte esquema: 1) depois de al
cançada a maturidade biológica mas antes do sacrifício da primeira 
vítima, o indivíduo não tinha nenhuma mulher; 2) depois do sacrifício 
da primeira vítima, podia adquirir uma companheira: uma velha, com 
freqüência, ou uma mulher nova (não uma "virgem" nem nece.ssària
mente uma "jovem") , através de compensações entre parentelas ou da 
submissão à família da noiva; 3) depois, graças ao prestígio social 
granjeado pelo sucesso como guerreiro e como sacrificante (ou, alterna
tivamente, por intermédio do prestígio advindo das atividade.s xama
nísticas), podia seja libertar-se da tutela da família da espôsa, seja atrair 
novas mulheres para o seu lar. Diante dêste esquema parece-me desne
cessário in.sistir sôbre as conexões que ligavam a guerra e o sacrifício 
humano às condiç·ões sociais que suportavam o status de principal. 
Tanto as necessidades de subsistência e de segurança econômica, quanto 
as de definição de status e de ascensão social eram satisfeitas de modo 
mediato pela rotinização do carisma. Observado dêste ângulo, o ajus
tamento ao cotidiano mediante a acumulação de carisma (pela captura 
e sacrifício de vítimas sucessivas) significava literalmente objetivação 
diferencial de prestígio e garantia de acesso às probabilidades de atuação 
social conferidas pelo ,status de principal. 

Em suma, as impulsões sociais, que imprimiam o caráter de com
petição por prestígio e por posição social à participação das atividades 
guerreiras e dos sacrifícios humanos, estabeleciam uma importante cor
relação entre a guerra e a poliginia. A guerra constituía, na sociedade 
tupinambá, como entre os Mumgin ( 254 ) , um mecanismo em que se 
baseava a poliginia. A competição por valores religiosos ocultava, sob 

(250) Anchieta, (]artas, pág. 329. 
(251) Gabriel Soares, pág. 367. 
(252) Brandão, pág. 278. 

(253) Monto.igue, pág. 186. 
(254) Cf. W. L. Warner, A Black 0'iv'itization. A. Social Study of an A.ustralian • 

Tribe, esp. pág. 158. 
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êste aspecto, uma autêntica con1petição por "riquezas"; pois, como 
observaram alguns cronistas, as mulheres eram as "verdadeiras rique· 
zas" daqueles índios. Ao contrário do que supõem certos etnólogos, fa. 
tôres sociais dinâmicos, e não os efeitos letai.s da guerra (255), é que 
explicam a interdependência dos dois fenômenos na sociedade tupinam
há. Doutro lado, a própria natureza desta interdependência fazia com 
que a poliginia fôsse o elemento estrutural de maior pêso na determina
ção (inconsciente) das impulsões sociais que conduziam aquêles nativos 
à guerra e à execução dos inimigos (256). 

A quarta questão implica a análise das conexões da guerra com o 
sistema de parentesco como um todo, pois esta esfera da estrutura social 
funcionava como uma das fonte,s mais ativas de atualização dos valores 
religiosos tribais. Essas conexões, cuja expressão mais geral se encontra 
na vinculação prestígio social x "posição" da parentela no consenso so
cial, inscreviam a guerra entre os mecanismos básicos de preservação e 
de perpetuação da estrutura da sociedade tupinambá. 

Ganhar prestígio social através da guerra e do ,sacrifício das vítimas 
capturadas constituía uma condição imposta e regulamentada pelos me
canismos tribais de graduação social. Comprova-se isso pelos resultados 
da análi,se precedente, seja quanto à distribuição e à localização dos 
socii na estrutura social mediante a acumulação de carisma, seja quanto 
às vinculações da guerra com a poliginia. Todavia, as circunstâncias e 
os fatôres sociais que intervinham na atuação daqueles mecanismos fa
ziam com que a competição na ~fera dos valores religiosos não fôsse 
apenas uma competição entre indivíduos, mas também uma competição 
entre parentelas. Atrás dos comportamentos individuais, exteriorizados 
na guerra ou nas atividades rituais subseqüentes, se achavam inspirações 
e incentivos que promanavam de "interêsses '' grupais. 

Essas circunstância.s compeliam as parentelas, sempre que possível, 
a conceder aos jovens sua primeira vítima (e também sua primeira espô
sa); e criavam obrigações recíprocas, que expunham os beneficiados 
a árduos compromisso.s. As interdependências sublinhadas por seme-

(255) Cf. por exemplo : R. H . Lowie, Social '()rganization, pág. 116. Aliás, a apre· 
ciação acima coincide, em seu espírito, com a s críticas que os sociólogos têm feito às tenta· 
tivas de explicação demográfica da guerra ( cf. esp. G. Bouthoul, Guerre et Population, pág. 
125). 

(256) Deixo de discutir aqui a relação entre a guerra e as regras de fixação de 
residência porque, como foi indicado, os Tupinambá utilizavam tanto a matrilocalidade 
(transitória. ou compulsiva), quanto a patrilocalidade, como meios para a constituição de 
bandos guerreiros. É pres1tmível que 11. n1atrilocalidade, combinada ao princípio de solida· 
riedade entre parentelas, possuisse maior importância como conexão da guerra. Nesse caso, 
a vinculação da guerra com a patTilocalidade seria incidental, pois o seu fundamento seria 
a sucessão do cabeça do grupo doméstico. Suponho que o fator mais significativo eom 
relação à guerra seria o princípio de solidariedade entre parentelas, o que se evidencia 
pela combinação de ambas as regras de fixação de residência, a ma.trilocalidade e a patrilo
calidade, em virtude da circulação das mulheres. Em sociedades em que a guerra se 
reflete no plano de integração política - o que não acontecia entre os Tupinambá -
parece existir uma conexão especifica entre ela e a residência patrilocal (d. G. P. Mur· 
dock, Social Structure, pág. 207). 

r 
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lhante noção de status articulam indissoluvelmente o prestígio social dos 
indivíduos com a representação social do status das parentelas a que 
pertencem. Mas, de tal forma, que a representação social do status das 
parentelas somente interfere na situação social dos sujeitos como meca
nismo ºde delimitação das obrigações definidas e dos ideais compulsivos 
de comportamento. A suces.são dos principais, que já foi examinada neste 
capítulo, ilustra empiricamente a interpretação. O acesso aos aludidos 
status não se processava de modo automático ou pelo simples j ôgo dos 
princípios hereditários. ~le dependia estreitamente da evidência e reco
nhecimento, concomitantes, de qualificações pessoais específicas. Por 
isso, pode-se dizer que os status indicados "não se tran.smitiam de pais 
a filhos, embora todos os parentes de um herói, especialmente os seus 
descendente,s, se beneficiassem do seu prestígio"; e que, "de acôrdo 
com um dos ideais básicos da cultura tupinambá, êste benefício traduzia 
mais obrigações que direitos. Ninguém veria os seus malogros compen
sados, por exemplo, em virtude da importância da árvore genealógica 
da família. Ao contrário, a proteção dos antepas.sados e dos parentes 
mortos, e sua evocação efetiva, só era propícia àqueles que mantinham 
em certo nível a tradição da família e dos antepassados" (257 ). 

Isto sugere que não bastava ganhar prestígio social através da 
guerra e das atividades rituais subseqüentes; era preci,so adquiri-lo 
segundo modelos e dentro de limites que eram fornecidos pela sociedade: 
os feitos guerreiros e o número de "nomes" de um principal tinham que 
corresponder, de certa maneira, à representação de status de sua paren
tela no consenso tribal. Ou .seja, em outras palvras, êles não podiam ser 
sensivelmente inferiores aos feitos guerreiros e ao número de ~'nomes" 
conquistados por seus antecessores. Pelo ·pouco que se .sabe a respeito 
dêsse f enômeno, é possível perceber que o desnivelamento das tradições 
domésticas, no ,sentido indicado, implicaria uma perda de posição no 
sistema tribal de prestações totais. A parentela afetada perderia a pos
sibilidade de manter seu statu quo tanto com relação à circulação de 
vítimas, esfera do sistema diretamente subordinada à guerra; quanto 
com referência à circulação de mulheres, em virtude da,s conexões exis
tentes entre a poliginia e a guerra. As condições de competição por 
valores religiosos se alterariam em seu desfavor, comprometendo as 
"alianças" estabelecidas com outras parentelas, e sua ,situaç·ão como e 
enquanto grupo. 

Apesar da importância que possuíam na vida social dos Tupinambá, 
es.sas conseqüências da guerra e do sacrifício humano não caíam expres
samente no seu campo de consciência social. As justificações conhecidas 
da veruletta não deixam transparecer os "interêsses" reais subjacentes 
à guerra, ao sacrifício humano, à renomação e à antropofagia. Ao con
trário, as justificações disfarçam tais "interêsses" sob a forma de valo-

(2 57) .4. Organiz<1ção Socia.Z <los Tupi nambú, p âg. 26 8. 
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res religiosos. E o modo ritual de atualização social dos mesmos, por 
.sua vez, impunha-os à conduta humana, por intermédio de obrigações e 
de ideais de comportamento objetivados em têrmos de relações de pa· 
rentesco, como "imperativos sagrados". Comportando-se como valentes, 
-0u agindo como ,sacrificantes, os Tupinambá acreditavam imitar os 
·"honrosos exemplos" dos ancestrais e dos parentes mortos pelos inimi
gos, vingar sua memória ou satisfazer seus desej o,s de vingança, pelos 
·quais se julgavam responsáveis coletivamente. Por causa dessas as.socia
ções, "a incapacidade ou os malogros guerreiros assumiam o significado 
.de delito,s sacrílegos, cometidos contra a memória dos antepassa
dos" (258). 

Em uma passagem enfadonha mas de grande alcance para a inter
pretação desenvolvida dos fenômenos analisados, assevera Evreux: 
: 'Quando morrem alguns dêles [dos tujuáe] os velhos lhes prestam hon
ras, e os choram como a.s mulheres, e lhes dão o nome de thuy-uae-pee
seon; quando morrem na guerra, chamam-no marate-kuapee-seon, 
"velho morto no meio das armas", o que, enobrece tanto seus filhos e 
parentes, com.o entre nós qualquer velho coronel, que ocupou sua vida 
inteira no serviço do exército pelo rei e pela ·pátria, e que por coroa de 
glória morreu com as armas na mão, com a frente para os inimigos, 
;no meio de renhido combate, coisa nunca esquecida por seus filhos antes 
·considerada como grande herança, e de que se aproveitam apresentan
·do-os ao príncipe como bons ,serviços de seu pai, e pedindo por êles 
uma recompensa." "Não fazendo êstes selvagens caso algum de recom
pensas humanas, porém empenhando tôdas as suas fôrças para conseguir 
~sas honras, provam com isto o quanto apreciam não só os atos de 
heroísmo de seus pais, mas também a serem estimados por causa 
-dêles" (259 ). Sabe-se em que sentido e porque êsse gênero de morte dos 
cabeças de parentelas "enobrecia" o,s filhos; através dêle se mantinha 
o nível das tradições domésticas e nasciam as ações que constituían1 os 
"honrosos exemplos". O caráter imperativo dêsses "exemploiS" como 
modelos sagrados de conduta é expresso por certo trecho da pregação de 
um principal nos rituais de preparação para a guerra: "Nos,sos predeces
sores não só combateram valentemente mas ainda subjugaram, mataram, 
·e comeram muitos inimigos, deixando-nos assim honrosos exemplo.s; 
como pois podemos permanecer e1n nossas casas como fracos e covar
des?" (260). A melhor ilustração conhecida a re,speito da relação exis-· 
tente entre a "posição" de uma parentela e os "exemplos" ou a "heran
-ça" legada pelos morto.s ·consiste no casamento da viúva: " ... ainda não 
se casam de novo jamais as ditas viúvas com um menos forte, e valente 
<JUe era ,seu marido. Porque de outro modo seriam desprezadas, e seus 

(258) A. Orga.nização Social dos T up·ina.mbá, pág. 251. 
(259) Evreux, pâgs. 133·134. 
(260) L éry, pág. 169; trecho citado a cima integ ralm-ente, ci . pág . 70. 
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filhos, e os aliados mesmos, ficariam aborrecidos e descontentes". Se 
não encontrassem um substituto conveniente, preferiam ficar viúvas 
"todo o resto de sua vida, e terminar seus dia,s com seus filhos " ( 2a1). 

Nos diálogos rituais é onde se evidenciam a natureza e o funda
mento religioso dessas obrigações. De fato, as autoglorificações dos 
matadores e a.s das vítimas deixam transparecer nitidamente os laços 
que ligavam entre si os vivos aos mortos e que conferiam à guerra, ao 
sacrifício humano e às atividades rituais subseqüentes o cunho de pro
cessos socia~s de ajustamento do homem ao sagrado. Enquanto os sacri
ficantes imputavam a ação à necessidade de vingança dos parentes mas
sacrados pelos inimigos, as vítimas exprimiam, com a maior dignidade 
que seria imaginável, a própria ,segurança de que seriam vingadas pelos 
parentes "vivos". Alguns exemplos, extraídos de diálogos rituais conhe
cidos, poderão dar uma idéia concreta de como êsses valores se inser iam . 
no comportamento dos Tupinambá : "A seguir retoma o tacape aquêle 
que vai matar o prisioneiro e diz : "Sim, aqui estou eu, quero matar-te, 
pois tua gente tan1hém matou e comeu inuitos dos meus amigos" . Respon
de-lhe o prisioneiro: " Quando estiver morto terei ainda muitos amigo.s 
que saberão vingar-me" (262); " ... aproxima-se (o sacrificante] do pri
sioneiro e lhe dirige as seguintes palavras : " não és tu da nação dos mara
caj ás, que é nossa inimiga? Não tens 1norto e devorado os nossos pais 
e amigos?" O prisioneiro, mais altivo do que nunca, responde no .seu 
idioma (margaiás e· tupiniquins se entendem reciprocamente ) pa, che 
tan tan ajucá atupavá - Sim, sou muito valente e realmente matei e 
comi muitos " . Em seguida, para excitar ainda mais a indignação dos 
inimigos, leva a mão à cabeça e exclama: Eu não estou a fingir, fui 
com efeito valente e assaltei e venci os vo,ssos pais e os comi. E assim 
continua até que seu adversário, prestes a matá-lo, exclama: "Agora 
estás em nosso poder e serás morto por mim e moqueado e devorado 
por todos". Mas tão resoluto quanto Atílio Régulo ao morrer pela repú
blica romana, a vítima ainda responde : " Meu.s parentes me vinga
r ão" ( 263 ) . "Apresenta-se o ancião diante do .prisioneiro e lhe faz o 
seguinte discurso: " Não sabes que tu e os teus mataram muitos parentes 
nossos e muitos amigo.s? vamos tirar a nossa desfôrra e vingar essas 
mortes. Nós te mataremos, assaremos e comeremos". " Pouco me im
porta, responde a vítin1a, pois não morrerei como um vilão ou um co
varde. Sempre fui valente na guerra e nunca temi a morte. Tu me 
matarás, porém, eu já matei muitos companheiros teus. Se me comerde.s, 

(261) T hevet, 1.ís . in., fols. 61 v.-62. 
(262 ) St aden, pág. 1 82 ( t recho a proveitado par cia lmente acima.: cf. pág . 52 ) . 

Cf. também os diãlogos r ituais travados n o decorrer dos r ituais de integração dos prisio
neiros (a cima, págs. 83-84) . 

(263) L éry, págs. 1 78-1 79. 'Segundo an ota Plínio Ayrosa, " a frase correta é 
P a, che tantã, ajuká, ka aú pavé (pabén ) , e diz apen a s : Sim, sou forte, m atei e comi 
todos" (loc. cit., nota 450). 
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fareis o que já fiz eu mesmo. Quantas vêzes já me enchi com a carne 
de tua nação. Ademais, tenho irmãos e primos que me vingarão" (264). 

~stes depoimentos são confirmados por outras fonte.s, com relação 
às justificações do massacre e às expectativas de vingança ·póstuma, ma
nifestadas pelas vítimas: "E se o padecente é homem animoso, e não 
está desmaiado naquele passo, como acontece a alguns, responde-lhe 
com muita sabedoria e ousadia que o mate muito embora, porque o 
mesmo tem êle feito a muitos seus parentes e amigos, porém que lhe 
lembre que assim como tomam de suas mortes vingança nêle, que assim 
também os seus h ão de vingar como valentes homens e haverem-se 
ainda com êle e com tôda a sua geração daquela mesma maneira" ( 265 ) : 

" Meus amigos margajás (diz) , são honrados, fortes e possantes guer
reiro.s. Aprisionaram e devoraram n~merosos dos seus inimigos. Quanto 
a mim, matei e devorei parentes e amigos dos que me conservam prisio
neiro, e, por isso, é justo que me devorem também, no dia que melhor 
lhes agradar." O mesmo informante assevera que se mostravam convic
tos de que " seus amigo.s os vingariam" e que " êsses e outros discursos 
semelhantes são ditos num tom arrogante e cheio de segurança" ( 266 ) : 

" ... e como êstes cativos vêem chegada a hora em que hão de padecer, 
começam a pregar e a dizer grandes louvores de sua pe.ssoa, dizendo que 
)á está vingado de qtiem o há de matar, contando grandes façanhas suas 
e mortes que deu aos parentes do matador, ao qual ameaça e tôda gente 
da aldeia, dizendo que seus parentes o vingarão" (267); " ••• como se 
não fôsse nada, a,ssim para falar, como para excitar as fôrças, porque 
depois de se despedirem da vida com dizer que muito embora morra, 
pois muitos tem mortos, e que além disso cá ficam seus irmãos e paren
tes par: a o vingarem ... " ( 268 ) • 

Portanto, encarada do ângulo das relações do homem com o sagra
do, tal como elas eram proporcionadas pelas situações criadas por inter
médio do sistema de parentesco, a rotinização do carisma por meio da 
guerra, do sacrifício humano e dos rituais subseqüentes, se vinculava à 
necessidade de manter a representação de status das parentela.s no con
senso tribal. A conexão especificamente causal, nessa correlação, se 
estabelecia entre a cotidianização diferenciadora de carisma (269 ) e a 
"posição" das parentela,s no sistema tribal de prestações totais. ·Assim, 

a guerra intervinha: 1) como condição estrutural, na perpetuação, alar· 

(264) Abbeville, pág. 2 32. 
(265) Gandavo, Hist6ria, págs. 133-134. 
( 266 ) Thevet, Singularidades, pág. 240 : n o decorrer d os ritos de inculpação e da 

execução, a vítima afirmava que " teria vinga.n ça. " :por parte de seus amigos e paren tes 
( c!. Ms. in., f ls. 55 v., 5 8 e 59) ; Oosmographie, fol. 944 v. 

(267) Gabr iel Soar es, pág. 398. 
(268) Cardím, pág. 166; grifado no t exto. 
(269) 1: clar o que por meio d a guerra, do sa cri!icio humano e d as atividad es 

r ituais subseqüen tes. É preciso não esquecer, todavia, que a s atividades x amanisticas tam· 
bém preenchiam essa fu nção. 

, 
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gamento ou afrouxamento das "alianças" das parentelas; 2) como fator 
estrutural, na configuração da solidariedade entre as parentelas -
a) por causa da interdependência existente entre a circulação de mulheres 
e a guerra, como um mecanismo que favorecia a poliginia; b) em vir
tude de ser a condição inevitável da circulação de vítimas. A técnica 
social indicada, de compul,são religiosa do comportamento masculino 
(no que concerne às atividades rituais ligadas à guerra e ao massacre 
dos inimigos) , visava pois a fazer com que os socii desenvolvessem os 
ajustamentos esperados, tão importantes para a eunomia da sociedade 
tribal como um todo. 

Explica-se assim como e porque a guerra se inscrevia entre os me
canismos básicos de preservação e de perpetuação da estrutura da socie
dade tupinambá. Como "condição" e como "fator" do princípio de 
solidariedade das parentelas, ela interferia de modo mediato nos pro
ce,ssos sociais por cujo intermédio aglomerados de grupos domésticos se 
transformavam em unidades tribais. Em outras palavras, ao contribuir 
para satisfazer as necessidades sociais criadas pelo ajustamento das pa
rentelas umas às outras, a guerra produzia, por recorrência, efeito;; que 
afetavam o estado de coalescência dos segmentos estruturais que com
punham a sociedade tupinambá. É possível pôr à prova esta afirmação, 
explorando as indicações ministradas pelos croni:;tas sôbre a punição dos 
delitos e suas conseqüências. 

As ações delituosas eram punidas segundo o princípio do trata
mento recíproco e equivalente. O ofensor devia ,sofrer danos da mesma 
espécie que os danos por êle cometido.s. "Os textos evidenciam que as 
disputas entre membros de um mesmo grupo local e tôdas as suas conse
qüências, até as mais graves, eram encaradas como a.ssunto privado. 
Reconheciam aos contendores o direito de levá-las até onde lhes parecesse 
conveniente. Os resultados das disputas, contudo, eram avaliado;S doutro 
ponto de vista, pois consideravam a ofensa e os danos eventuais em têr
mos dos interêss~ das parentelas. Em outras palavras, os indivíduos 
envolvidos em situações de conflito delas participavam como membros 
de um grupo, no caso a unidade social constituída por uma família 
grande, juntan1ente com seu círculo de aliados e amigos. A noção de 
responsabilidade coletiva tran~feria, portanto, do indivíduo para o gru
po básico a que pertencia, o direito de represália e da exigência de uma 
compensação iinediata e equivalente" (27º) . Há referências, no entanto, 
a duas alternativas de aplicação das penas: os parentes do ofendido ou 
do morto tomavam a si o encargo da puniç·ão, com a aprovação tácita 
da parentela do ofensor ou "assas.sino", cujos membros assistiam à 
punição e depois participavam dos rituais de reatamento da solidarie
dade (271 ) ; a própria parentela do ofensor ou "assassino" se encarre-

(270) .â Organização Soeciat dos Tu pinambá, pág. 263 . 
(271) Gabriel Soares, pág. 84; L éry, págs. 208·209; Staden, pág. 164. 
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gava de aplicar-lhe a pena e o reatamento da solidariedade se proces,sava 
de modo automático (272). 

Os cronistas que se interessaram pelo assunto estabeleceram uma 
ligação direta entre o procedimento das parentelas na punição dos cul
pados e a guerra: " ... E porque estll;S dissenções não fôssem tanto por 
diante [produzindo a fragmentação de unidades tribais em bandos ini· 
migos], determinaram atalhar a isto, usando o remédio seguinte, para 
por esta via se poderem melhor conservar na paz e se fazerem mais fortes 
contra seus inimigo.s. E é que quando tal caso acontece de um matar a 
outro, os mesmos parentes do matador fazem justiça dêle e logo à vista 
de todos o afogam. E com isto os da parte do morto ficam satisfeitos e 
uns e outros permanecem em suas amizades como dantes" ( 273) ; ref e
rindo-se à punição de uma velha por seu próprio filho, o qual a enforcara 
e a enterrara junto ao corpo de sua vítima, escreve Anchieta: "Nenhum 
de todo o povo lh'o impediu, não lhe falou uma só palavra, porque assim 
soem vingar os semelhantes homicídios, porque não façam guerra os 
parentes do morto, e ,se comam uns aos outros" (274 ). Esta fonte também 
informa o seguinte: "Os de uma nação são muito pacíficos entre si, e de 
maravilha pelejam senão de palavras e às punhadas, e se alguma hora 
com a quentura demasiada do vinho vai a coisa muito avante, as mu
lheres logo lhes e,scondem as flechas e outras armas, até os tições de fogo, 
porque se não matem e firam, porque de uma morte destas às vêzes acon· 
tece dividir-se uma naç·ão ·com guerra civil, e matarem-se e comerem-se 
e destruirem-se, como aconteceu no Rio de Janeiro" C175). Razões da 
mesma ordem interferiam na punição do adultério. A pena de morte 
podia ser impo,sta ao amante, se fôsse um escravo, e até à mulher cul
pada; porque, sendo um companheiro do marido, êste não procedia 
contra sua pessoa, pois "se assim o fizesse, a vingança acarretaria uma 
perpétua guerra e separação" (276). Portanto, de acôrdo com seme
lhante interpretação, a guerra seria um fator social <:onstritivo, ao qual 
~e poderia atribuir a coesão tribal, pelo menos à medida em que a união 
das parentelas se subordinasse à consciência social dos riscos implícitos 
nas dissensões inte,stinas. 

Todavia, essa interpretação não é totalmente correta. A guerra 
intervinha de fato no proces,so social indicado, mas por recorrência, não 
como um fator condicionante (ou causal) imediato. O esquema inter
pretativo dos cronistas se assemelha, por seu simplismo, à teoria defen· 

(272) Gandavo, História, págs. 117-118; Anchieta, Oa,rtas, pág. 100; Evreux, 
págs. 86·89 (as duas últimas fontes se referem a casos concretos). 

(273) Gandavo, História, pág. 118. 
(274) Anchieta, Oarta-s, pág. 100. 
(275) Anchieta, Oartas, pág. 330. As dissenções dessa natureza seriam raras (cf. 

Staden, pág. 164; Léry, pág. 208). Cardim escreve: "porém é tanta a conformidade 
entre êles, que em todo o ano não há uma peleja" (pág. 272). 

( 276) Thevet, Singul.aridades, pág. 254; cf. ainda: Thevet, Cosmogra,phi~, fol. 933; 
Evreux, págs. 102-104; Gabriel Soares, pág. 373. 
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dida de várias maneiras por diversos autores (277), ,segundo a qual a 
·união social interna está em rela<;-ão direta com os perigos oferecidos 
por um meio humano externo hostil. Se isto fôsse verdadeiro com refe-· 
rência à sociedade tupinambá, é presumível que não ocorres.sem frag-· 
mentações internas. Ora, os dados disponíveis mostram que elas sobre-· 
vinham (não se sabe com que intensidade) : na Bahia, o rapto de uma 
jovem acarretou a divisão dos Tupinambá em doi,s grupos tribais ini
migos (27ª) ; no Maranhão e no Rio de Janeiro, conflitos desenrolados· 
durante a celebração de cauinagens, produziram os mesmos efeitos (279). 

Doutro lado, uma explanação categórica de Gandavo precisa que nem 
sempre a parentela do ofensor se conformava à obrigação de aplicar-lhe· 
as penas e.stipuladas pela tradição: "Porém como esta lei seja voluntária 
e executada sem rigor nem obrigação de justiça alguma, não querem 
alguns estar por ela, e daqui vem logo pelo mesmo caso a dividirem-se, 
e levantarem-se de parte a parte uns contra os outros como já. 
disse" (28º). Assim ,se explicaria a observação de outra fonte, segundo a 
qual : " Dão-se guerra uma nação com outra por pouco mais que nada ; 
ainda que sejam vizinhas e muito aparentadas ... " (281 ). 

O aproveitamento dos dados expostos compor ta, porém, duas ila-· 
ç·ões : 1 ) que não era a guerra em si e por si me,sma que unia as paren
telas ; 2 ) e que, como a incursão e as excursões guerreiras eram prati
cadas por grupos de parentelas solidárias entre si, a coesão tribal cons-· 
tituía uma condição para a guerra, em vez de ser um de ,seus efeitos. 
Isto quer dizer que as causas da integração e da desintegração da estru
tura social, devem ser procuradas na própria estrutura social - e não, 
fora dela, ou em um de seus substratos, tomados i,soladamente (como 
seria o caso, de acôrdo com a interpretação dos cronistas) . Em segundo· 
lugar, que a intervenção da guerra na integração da sociedade tribal se 
processava graças à,s condições que faziam dela um dos elementos ope
rativos da estrutura social. -

Os conhecimentos acessíveis atualmente não permitem determinar 
quais eram as causas da desintegração des laço,s morais que uniam entre 

(277) Exposições dessa ordem se encont ram freqüen temente nos trabalhos de t r a
tadistas militares e nos manuais de história da guer ra. Vár ios autores tratam do r eflexo 
dêsse ponto de vista nas inter p retações sociológicas da guerra: cf. P. A : Sorokin, Oontem
porary Sociological Theoriea, cap. VI ; G. Gini, P roblemi SocioZogici deUa Guerra, passim; 
J . Lagorgette, Le Rôle de la, Guerre, Ét'Ude Sociologique. passim; cf. também: P. A. Soro· 
.kin, Society, Oulture and P eraonality, págs. 503-507 ; M. Ginsberg, The Oausea of W ar 
(à medida em que as teorias examinadas por êste sociólogo se ligam ao ponto de vista em 
questão); M. A. May, A. S ocial PsyckoZogy of W ar an <L P eace, págs. 7-11. E m parte, a s. 
explicações da guerra como "fator social construtivo" se ligam, direta ou indiretamente, 
a êste ponto de vista (cf. a cima, Parte I, nota 324) . 

(278) Gabriel Soares, págs. 362·363. 
(279) Cf. Abbeville, pág. 209; Anchieta, Oartaa, pág. 330. 
(280) Gandavo, Hist6ria, pãg. 118. 
(281 ) Heriarte, pág. 215. As lutas dos Tupiniquim em Pir atin inga, apesar da in·· 

fluência dos jesuítas, atestam a mesma possibilidade (cf. Ancbieta, Oartas, pág. 181 e· 
Begts.). 

' 
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si as parentelas. É provável que o sistema tribal de prestações totais 
contivesse o fator básico da perturbação da ordem ~ocial. Pelo que se · 
alcança conjeturalmente, a competição por prestígio social podia intro
duzir elementos potenciais de conflitos nas relações das parentelas. A 
perda de " posição" em uma das esferas do si:;tema (na de circulação de 
vítimas ou na de mulheres) , redundava automàticamente na perda de 
"posição" na outra esfera e no sistema como um todo. Em conseqüên· 
eia, não só o prestígio social das parentelas af etada,s ficaria abalado, 
mas ainda se afrouxariam os liames que as prendessem, por meio da 
circulação de vítimas e de mulheres, às demais parentelas da,s unidades 
tribais inclusive. 

Contudo, os mesmos conhecimentos permitem descobrir que os efei
tos integrativos da guerra podem ser imputados, primàriamente, à pró
pria dinàmica da ~ociedade tribal. Aprofundando-se a análise desenvol
vida acima, verifica-se que as conexões específicas da guerra com o 
sistema tribal de prestações totais lhe conferiam a função de manter as 
parentelas prêsas entre si por compromissos que não eram inerentes ao 
parentesco (quer fôsse consangüíneo ou por afinidade), mas que emer
giam das ações praticadas em comum e sob a responsabilidade coletiva 
do,s membro8 das parentelas associadas. A troca de vítimas, em parti
cular, acarretava a atualização de uma verdadeira cadeia de obrigações 
circulares. Entre outras coisas, ela implicava fundamentalmente: 1) par
ticipação imediata dos rituais de execução e de antropofagia; 2) a corn
pensação adiada do dom recebido. Através da participação dos rituais de 
execução e de antropofagia, os membros das parentela~ associadas assu
miam a responsabilidade coletiva pelo destino da vítima. As ações reta
liadoras dos inimigos poderiam ser dirigidas indistintamente a qualquer 
uma das parentelas envolvidas e satisfeitas com o aprisionamento e o 
massacre ritual de qualquer um de seus membros individuais (retaliação 
vicária) . E as ações de revindita, visando a punição das retaliações pra
ticadas pelos inimigos, assumiam por ,sua vez o caráter de '' obrigação 
sagrada" para todos os membros das parentelas associadas. A compen
sação do dom recebido transformava em "ponto de honra" a retribuição 
da vítima. Ela conduzia a novos empreendimento,s guerreiros e conju
gava as parentelas associadas a outros tantos esforços cooperativos, jne
rentes às tarefas concretas do tipo de guerra que praticavam (282). 

Í:stes re.sultados comprovam que a guerra não era o fator imediato 
(ou causal) da integração social na sociedade tupinambá. Ao contrário, 
é provável que interferências no funcionamento da estrutura social (em 
qualquer uma das esferas do sistema tribal de prestações totais) provo-

(282) As explanações contidas neste parágrafo se baseiam em dados expostos na 
primeira parte desta monografia ou que serão examinados adiante, no capitulo sôbre os 
rituais de "destruição" dos inimigos; e na análise parcial da função social da guerra na 
sociedade tupinambá, elaborada em Â. Organização Social ào8 Tupinambá, págs. 105-109 e 
236-237. 
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cavam originàriamente a sua desintegração e a conseqüente dis:solução 
dos laços de solidariedade tribal. Então, grupos de parentelas, anterior
mente ligados entre si por relações de parentesco, se transformavam 
em inimigos "perpétuos" {283 ) e suas relações normais p~savam a ser 
belicosas. No entanto, por recorrência, em virtude das motivações 
sociais que a fundamentavam ideologicamente (vingança dos antepas
sados e dos parente,s mortos) e das atividades rituais que a pressupu· 
nham socialmente, (sacrifício humano, antropofagia e os compromissos 
sociais conseqüentes) , a guerra atuava de modo mediato co1no mecanis· 
mo de integração social. Pois ela se in,screvia entre as condiç·ões e os 
fatôres estruturais que imprimiam aos laços de parentesco, insuficientes 
por si mesmos para congregar de maneira durável várias parentelas, a 
cons~tência e o significado de laços morais. 

Completam-se assim as conclusões expostas acima. A rotinização 
do carisma, em geral, e a cotidianização diferenciadora do carisma, em 
particular - através da guerra, do sacrifício humano e das atividades 
rituais posteriores - eram processos que respondiam a neces.sidades 
sociais criadas pelo modo de associação das parentelas na sociedade 
tupinambá. Os sucessos alcançados pelos indiv.íduo.s na competição pela 
captura e pelo massacre de vítimas se refletia no prestígio social das 
parentelas, pois dêles dependiam, em grande parte, a "po.sição" das pa
rentelas no sistema tribal de prestaç-ões totais e a representação correla
tiva de status de cada uma delas no consenso social. Por is.so, aquilo que 
se poderia chamar de intensidade-limite, na captura e massacre de víti
mas, sofria uma elaboração social: ela era determinada primàriamente 
pelas condições sociais da competição das parentelas entre si, e não 
pela com petição de seus membros individuais ( 284 ) • Êstes se ajustavam 
(inconscientemente) às expectativas e aos padrões estabelecido,s pelas 
tradições de cada grupo doméstico, dentro do alcance de suas aptidões. 
Parece que êsse estilo de competição por prestígio produziu duas con
seqüências capitais, que marcam nitidamente a estrutura da sociedade 
tupinambá: 1) plasticidade no peneiramento dos cabeças das parentelas 
(ou principais), provàvelmente para assegurar a seleç·ão d~ personali
dades do grupo mais aptas à acumulação do carisma pela via indicada; 
2) imalcabilidade dos liames que entro,savam as parentelas umas às 
outras, presumivelmente para impossibilitar ajustamentos (conscientes 
ou inconscientes) contrastantes com o padrão de estabilidade social, 
baseada na equivalência do prestígio social das parentelas. Sob êste 
aspecto, a guerra se articulava dinâmicamente ao ,sistema de parentesco. 
Ela representava um dos meios mais adequados à evidência das aptidões 
pessoais requeridas e era a condição preliminar da própria acumulação 

(283) Cf. 'Í'hevet, Singularidades, págs. 226 e especialmente 249. :mate aspecto da 
conservação indefinida das rela.ções intertribais cm seu c1uáter guerreiro é confirmado por 
quase tôdas as fontes. 

(284) Abstraindo·se, por artifício, uma da outra. 
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de carisma por intermédio do sacrifício de vítimas. Além disso, constituía 
um dos fatôres em que repousava a equivalência do prestígio social das 
parentelas e, por conseguinte, a que se subordinava a solidariedade 
delas entre si. 

Em síntese, a análise das quatro questões ( cf. págs. 215-216) põe em 
evidência que a rotinização do carisma através do sacrifício humano se 
submetia, na sociedade tupinambá ( 285 ) , a impulsões sociais regulares 
e inflexíveis, produzidas e atualizadas pelas condições materiais e morais 
de existência social daqueles aborígenes. A objetivação do carisma por 
intermédio do sacrifício da primeira vítima e a cotidianização diferen
ciadora do carisma por meio de sacrifícios suces.sivos respondiam a 
necessidades que, por sua origem, por sua natureza e pelos efeitos de 
sua satisfação, eram necessülades sociais. Por isso, a rotinização do 
carisma operava como processo social, ou, mais especificamente, como 
processo de diferenciação social, preenchendo funções criadas pelo s~s
tema tribal de adaptação, ajustamentos e contrôles sociais. Em virtude 
das conexões que a convertiam em condição inevitável e em técnica 
cultural do sacrifício humano, a guerra fazia parte dêsse processo e se 
articulava, portanto, ao conjunto de determinações que o subordinavam 
à forma de integração e ao ritmo de funcionamento da estrutura social. 

Os resultados obtidos oferecem uma perspectiva mais ampla para 
a compreensão ,.das repercus,sões da guerra nos mecanismos tribais de 
graduação social. As gradações de status masculino, considerando-se 
apenas aquêles em que se refletia direta1nente o prestígio adquirido 
através da guerra e das atividade1s rituais subseqüentes ("guerreiro", 
"homem casado", na categoria dos avá; " chefe de mal oca", "chefe 
de grupo local", "·chefe de bando guerreiro" e "líder guerreiro", na 
categoria dos tujuáe), não con,stituíam um simples produto do número 
de nomes acumulados. Se f ôsse possível esquematizar teoricamente a 
delimitação de status masculino na sociedade tupinambá, ela poderia 
receber a seguinte representação abstrata: número de "nomes" con
quistados +o conjunto de direitos e de obrigações assegurados concre
tamente em função das probabilidades de atuação social conferidas pelo 
número de "nome,s" +o conjunto de direitos e obrigações imputados 
socialmente em função dos três princípios impessoais de atribuição de 
status e papéis (parentesco, sexo e idade) . Os dois primeiros têrmos 
des,sa "equação" repousavam e dependiam extensamente da evidência e 
do aproveitamento de aptidões pessoais, enquanto que o último só nos 
casos de desajustamento deixava de manifestar-se automàticamente. To
davia, os três têrmos formavam uma espécie de cadeia fechada, cujo,s 
elos se encontravam na estrutura social. 

(285) O que também ocorre, provàvelmente, em outras sociedades do mesmo tipo, 
existentes ou desaparecidas. 

. . 
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É claro que essa representação abstrata da delimitação do status 
masculino fornece um seguro ponto de referência para a discu,ssão da 
natureza do processo de diferenciação social mediante a acumulaç·ão de 
carisma (ou de "nomes") e das fontes sociais da conformação comuni
tária da estrutura social (286), dois problemas cruciais para a interpre
taç·ão ,sociológica do f enômeno investigado. Quanto ao primeiro pro
blema, ela sugere que as implicações do status adquirido não eram tão 
importantes quanto se poderia supor, a partir das inferências estabele· 
cidas pela análise das duas "funções derivadas" do ,sacrifício humano. 
De fato, a diferenciação social dos indivíduos pertencentes às catego
rias avá e tujuáe se fundava nelas, em grande parte; as qualidades pes· 
,soais contavam de maneira básica sob duas formas: a ) de aptidões que 
consistiam, essencialmente, em capacidade para a comunicação com o 
sagrado através do massacre ritual e das atividades rituais subordinadas, 
inclusive as de caráter guerreiro; b) de inteligência de ajustamento, 
presumivelmente variável de indivíduo para indivíduo apesar da eficiên
cia do sistema tribal de educação e de contrôles sociais, a qual condi
cionava o aproveitamento das chances abertas pelos sucessos consegui
dos na comunicação com o sagrado. Ma.s elas não operavam por si 
mesmas. A distinção das personalidades com base nas qualidades pes
soais ou nos dotes carismático,s não era nem culturalmente indeterminada 
nem socialmente elástica. O· aspecto positivo da análise das impulsões 
sociais, que conduziam ao sacrifício humano, reside exatamente em 
patentear que o carisma atuava como princípio organizatório, e por 
conseguinte como fonte de diferenciação das personalidades, porque so
fria uma elaboração social. As relaç·ões com o sagrado, com respeito à 
esfera da religião tribal aqui examinada, não só se realizavam em con
dições sociais e, particularmente, como proces,so de competição social, 
mas ainda correspondiam a necessidades sociais determinadas e pro
duziam conseqüências e efeitos sociais regulares. 

Ora, o.s resultados da análise das quatro questões mostram que a 
elaboração social por que, na sociedade tupinambá, passava o carisma, 
com referência à modalidade considerada de sua objetivação, era de 

(286) Isto é, conformação em conseqüência. da qual o acesso às proba.bilidades de 
atua.ção social e aos status em tôr no dos quais elas se polarizavam de modo d iferencial 
estava virtu11.lmente aberto a todos. Esta manip ula.ção do C'on ceito de comunid.ade e dos 
seus derivados é coer en te com as interpretações sociol ógicms dos mesmos, seja como "lei d e 
estrutur a" ( cf. F. Tõn nies, Cornmuna:uté et S ociété, Livro l , Primeir a Parte, e págs. 39, 
227 e segtes.; H . Freyer, S ociologia, Ciên cia de la R ea.li.àad, esp. págs. 272-286), seja 
como processo de "comuniza ção " (cf. :M. Weber , Bconomi<b y Sociedad, vol. I, págs. 40-42) . 
T odavia, sob influência de A. Vierkandt, Freyer a centua com demasiado vigor o caráter 
" iguali t{trio •· d a estr utura comunitâ.ría. Embora admita que "os homens da comunidade 
serão t ão distintos entre si como serão sempre os homens ", sustenta um ponto de vista 
dia.metrahnente oposto ao defendido nesta rnonografia, e segu ndo o qual "a corri unidade é 
a formação tipicamente carente de domínio". Por isso, entend e que o conceito de domina· 
ção tradicional, elaborado por \Veber, é inadequado, e propõe para substituí-lo O· conceito 
de "autoridade", com o sentido específico de "forma caracteristi C"a de individuação social". 

Parece-me inútil defender a orientação seguida neste trabalho. O próprio Tõnnies 
aplicou o conceito de dominação às relações autoritárias, ta l como estas se desenvolvem no 
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inolde a transformá-lo em um.a fôrça social estritâmente regulamentada. 
Quer quanto ao modo de atuação, quer quanto àos efeitos produzid-os, 
o proc~sso de diferenciação social mediante a acumulação de carisma 
tinha por função perpetuar a,s condições que mantinham a estabilidade 
da estrutura social, com o sistema correspondente de posições so
ciais ( 287 ) • Doutro lado, é fácil apontar porque essa função não sofria 
interferências. As desigualdades inerentes à cotidianização diferencia
dora do oar~sma assumiam uma expressão social porque correspondiam 
a desigualdades estabel~idas informalmente pel~ graduação social dos 
status·masculinos abrangidos pelas duas últimas categorias de idade ( 288) . 
Porém, o fundamento religio·so, as ju,stificações fornecidas pela tradiç'ão 
e o caráter acessível ou aberto dessa fonte de prestígio restringiam as 
fricções ou tensões sociais, entre indivíduos ou entre grupos, à esfera 
da competição social. Quando esta se transformava em conflito social, 
a estrutura se bipartia como que por cissiparidade, em condições não 
identificáveis atualmente, sem que se alterasse a função do referido pro
cesso .e1n cada uma das unidades tribais resultantes. 

Isso quer dizer que as ,gradações de status çontidas nas duas últiin~s 
categorias de jdade da ~strutura social não eram, literalmente, "produ
tos n do processo de diferenciação social mediante a acumulação de caris
ma. A ênfase posta na articulação dês te processo social com a dinâmica 
da sociedade tupinambá deve ser entendida como um artifício intelectual 
visanao a descrever, com maior vigor e clar.eza, como a guerra inter
vinha na conformação da estrutura social, atl'avés das duas "funções 
derivªdas" do sacrifício humano. A cada geraç·ão as sociedades recons
troem e' recompõem os seas quadros humanos, sem que isso determine, 
sempre; que elas se transformem ou que elas evoluam. Na sociedade 
tupinambá, êsse movimento de "fisiologia social" envolvia profunda
mente a guerra entre os mecanismos de atribuiç_ão de status ( cf. págs. 
198-200) e de graduação social ( cf. pág. 203 e segs.). Por isso, a guerra 
cocnstituía uma atividade regular e rotineira, que se impunha inexorâ
velmente aos indivíduos aduhos do sexo masculino, em virtude do fatQ 

seio d.a .copiunidade· ( cf. P'l'inc·ípios de Sociolou·ia, Livro Segundo, Oap. II, Parte A). Além 
disso, e. .evidente qu.e os tipos de domina:cão elabora!los c~ncaj:ltualmente por Weber '\;e~ 0 
grande mérito de compreender as diferentes manifestaçõel! histórico·eochiis do exercício da 
autoridade (ou seja: tanto como r:elaç.ões comunitãrias, quanto como r elações societárias). 

Acredito, pois, que o problema é aqui colocado de maneira correta. A questão capital 
não seria a de saber como designar relações que pressupõem assimetria de prestigio e de 
posição sociaJ elos sujeitos, mas de explicar por que esi;a assimetria não alcança em C'erta.s 
estrutlll"as comunitárias uma expressão formal caracterfstica. Com referência às "socie· 
dades primitivas ", Lowie lidou com problemas semelhantes ao tratar da correspondência 
entre o C'arisma (ou 1nampé) dos ·visionários e "a J)osição informalmente assumida" por 
êles na sociedade crow ( cf. R . H. Lowie, PTimitive Religion, Parte I, Oap, 1). In!eliz· 
mente, porém, não procurou pôr em evidência, como preten'do neste estudo, as i~nt!ólS 
sociais (ou os fatôres estruturais) de uma situação social tão peculiar. 

(287) Adiante se verá. que· o xamanismo ser.ia a provável fonte de introduç~o e. 
de raciona1izn.çiio de mudanças soc.inis e eulturai.s na s.oci.ed'~de tupinambâ (cf. Oono'tuaúea, 
pág. 370). . . 

(288) Sob êst.e nspecto, também podem ser considerâdas as gradações de status 
devidas ao exercfcio do xamanismo. 
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mesmo de viverem em sociedade. Pois, tendo em vista as condiç-ões 
materiai,s e morais de existência social dos Tupinambá, pelo menos ta1 
como elas vêm descritas nas obras dos cronistas e como foram interpre
tadas neste trabalho, a guerra representava o preço da vida em socie
dade e do que ela poderia significar para aquêles aborígenes. 

Quanto ao segundo problema, os doi,s últimos têrmos daquela repre
sentação sugerem que os elementos de atribuição de status se inseriam 
de duas maneiras na delimitação do status masculino. De um lado, 
àtravés d.a interfétência da situação ,social dos sujeitos no aproveitamento 
das oportunidades correlacionadas com o número de sacrifícios prati
cados; de outro, pela imputação de direitos e de obrigações em função 
estrita dos mecanismos de atribuição de status. A interferência da situa
.ção ,social dos sujeitos se realizava, fundamentalmente, através da "posi· 
ção" das parentelas no .sistema tribal de prestações totais. Graças a ela, 
como foi demonstrado, tanto podia ocorrer a antecipação do sacrifíció 
da primeira vítima, quanto se simplificar a aquisição de uma situação na 
circulação de vítimas e na de mulhere,s. O princípio de idade articulava 
o status masculino ao sistema tribal de posições sociais e assegurava a 
todos os homens, virtualmente, idênticas oportunidades de ace,sso aos 
direitos copferidos pelos status masculinos. A instituição da dominação 
gerontocrática contribuía, em particular, para imprimir a êsse princípio 
uma influência que tendia a ser, ao mesmo tempo, niveladora e discrimi
nativa, conforme se considere as relações dos Tujuáe entre si ou com os 
indivíduos das gerações mai;s novas. 

A interpretação dessas conexõe,s entre o status masculino e a inte
gração da estrutura social põe em relêvo quais eram as fontes sociais 
da conformação comunitária do sistema tribal de relações sociais. lm
pulsões oriunda,s do sistema de parentesco, ou, mais especificamente, do 
princípio de solidariedade entre as parentelas com base na equivalência 
do prestígio social (289 ), e do sistema de categorias de idade, ou, mais 
especificamente, .do princípio de acessibilidade virtual às posições nêle 
contidas, atuavam no sentido de impedir a institucionalização das desi
gualdades inerentes aos diversos status ma,sculinos, inclusive as de xaman. 
Isso explica porque a assimetria de prestigio e de posição social - e a 
imputação diferencial implícita de direitos e de obrigações - não rece
bia um.a expres;são formal característica. E porque os status de principal, 
por exemplo, eram assumidos inf ormabnente, e os direitos por êles con
íeridos desfrutados como prerrogativas exercidas entre "iguais". 

Os resultados desta interpretação confirmam a caracterização da 
e,strutura comunitária feita por Freyer, quanto ao aspecto aqui exami
nado, malgrado sua preferência por um conceito tão inadequado quão 

(289) Oomo se sabe, o p.rincwio de parentesco interferia com distinQões caleadas 
no princípio de idade. Essa interferência, no entanto, nAo se ligava tõJ>icamente (pelo 
menos em algum eentido localizável atualmente) aos mecanismos discutidos aqui. 

• 
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o de "autoridade" como forma típica de "individuação social". Pois, 
de acôrdo com êste sociólo.go, "a lei fundam.ental d~ comunid.ade é que 
se encontra a mesma propriedade do mundo em todos os que pertencem 
ao Nós ( ... ). Nem sequer o indivíduo mais proeminente pode quebrar 
o âmbito comum de formas: sua precedência consiste em que o vive até. 
o limite. Possui em plenitude aquilo que os demais possuem com la~u
nas, representa completamente aquilo que nos demais está representado 
com deficiência" (29º) . Em certo sentido, porém, a completam, tornan
do explícito que os fatôres sociais de se111ell1ante configuração da estru
tui-a comunitária são fatôres estruturai.s. 

A guerra se incluía, na sociedade tupinambá, entre êstes fatôres. 
Seja como critério empregado no siste1na tribal de posições ,sociais, por 
causa da correlação do "curriculum guerreiro" com a carreira social, 
seja como fator e condição do princípio de solidariedade entr~ as paren· 
telas, ela se inseria entre as fôrças sociais que impediam a instituciona
lização e a con.seqüente expressã'.o formal das desigualdades inerentes 
aos status masculinos. 

Os resultados da discussão dos dois problemas são uniformes. A 
n~tureza das duas vinculaç·ões descritas fazia com que a guerra se ligasse 
à estrutura social como um fator conservativo, que se articulava à dinâ
mica da sociedade tupinambá como e enquanto substrato de mecanismos 
sociais que produzj~am a estabilidade da Q!.9.em tribal. De modo que as 
condições sociais, em que ~e engendrava o tipo de guerra conhecido e 
praticado pelos Tupinamb~ encontravam nessa instituição, por recor
rência, uma das fontes de preservação do equilíbrio do sistema tribal 
de relações sociais. Esta éonclusão po,ssui grande interêsse sociológic·o, 
p~is contradiz a antiga doutrina segundo a qual, no "estado" de evolução 
social correspondente a sociedades como a dos Tupinambá, a guerra 
constituiria a cau~a imediata da atualização do Nós coletivo e um dos 
fatôre.s da mudança social (a guer~a como causa do aparecimento de 
e.struturas sociais in.ais complexas). O que se comprova empiricamente 
pelo presente estudo, salvo êrro de interpretação, é que a guerra não 
encontra, em sociedades dêsse tipo, condições internas favoráveis à .sua 
transformação em fator de mudança social; e, em segundo lugar, que 
ela contribui para a configuração do Nós coletivo, mas não de modo 
imediato e por si mesma: é que a guerra se- integra, nessa.s sociedades., 
aos f atôres estruturais da dinâmica social. 

Resumo 

Nesta parte do presente capítulo, "as condições e os efeitos sociais 
da participação das atividades guerreiras'? foram encarados, exclusiva
~ente, em têrmos da função socializadora da guerra no pla~o da estr~ 

(290) H. F r eyer, op. cit., pág. 280. 

<. 
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tura social. Vista dê,ste ângulo, a socialização abrange os ajU:!)tamentos 
sociais que resultam de probabilidades de atuação social asseguradas 
aos socii em função de sua posição relativa na estrutura social. Apesar 
de lacuno,sa, a documentação disponível permitiu analisar os aspectos 
básicos do problema, pois comportou um exame relativamente desenvol
vido das conexões da guerra com os mecanismos sociais de determina
ção de status e papéis n_a sociedade tupinambá. E ofereceu um ponto de 
referência para discutir empiricamente, naquilo em que elas eram deter
minada,s por êstes mecanismos, as conexões da guerra com as formas 
tribais de liderança e de dominação e com as fôrças sociais que estabe
leciam a unidade da estrutura social e mantinham o padrão correspon
dente de estabilidade social. 

A ligação entre a guerra e os mecanismos tribais de det~rminaçã0 
de status e papéi,s se processava através das duas " funções derivadas" 
do sacrifício humano. Como técnica subordinada a esta instituição, a 
guerra intervinha na rotinização do carisma de duas maneiras: 1) pelo 
sacrifício da primeira vítima, por intermédio do qual se promovia a 
objetivação de carisma, indispensável para o reconhecimento social da 
maturidade; 2 ) por sacrifí.cios ~ucessivos, por intermédio dos quais se 
realizava a cotidianização diferenciadora do carisma, condição da apro
priação diferencial de prestígio social. Os efeitos sociais e o signifcado 
dessas du~s conexões do sacrifício humano eram naturalmente diversos 
o que se pàtenteia pelas probabilidades de atuação social conferidas aos 
.sacrificantés. Enquanto que o reconhecimento social da maturidade pro
porcionava aos jovens a admissão aos bandos guerreiros, o casamento 
e a recepç~o no círculci social dos adultos, a acumulação diferencial de 
prestígio concedia oportunidades de que dependiam a libertação d·a 
tutela da família da mulher (se fôsse o caso), o aumento de número de 
espôsas e o acesso aos staru,s de principal. Assim, a guerra se inseria, 
em virtude de sua vinculaç'ão à segunda "função derivada" do sacri
fício humano,. entre os cri,tirio~ de peneiramento dos principais. Mas 
suas conexões com as formas tribais de liderança e de dominação ( tra
dicional) eram mais amplas. Ela também contribuía para delimitar as 
tarefas e as atribuiç:ões dos principais, como e enquanto líderes, e servia 
como meio e como fundamento do exercício da dominação gerontocrá
tic-a e da dominação X~II1anística. Através dos efeitos socia~s das duas 
"funções derivadas'', a guerra se incorporava às fôrças que produziam e 
que preservavam o equilíbrio da sociedade tupinambá. Pois eia contri
buía seja para distribuir e localizar os indivíduos no sistema tribal de 
posições sociais, seja para integrar as parentelas umas às outras, como 
estruturas ·nucleares de uma ordem inclu.siva de compromissos e de obri-- . gaçoes morais. 

Em suma, os resultados positivos da análise mostram como a guerra 
e a estrutura social se influenciavam reciprocamente na sociedade tupi· 
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namhá. De um lado, êleiS evidenciam que a guerra assumia, por seus 
fins, por seu ritmo e pelo sentido subjetivo das atividad~ a que dava 
arigem, um caráter social, alheio às determinações intrínsecas às ações 
ou aos emp-reendimentos guerreiros. Ela se ,submetia à "fisiologia" da 
estrutura social, da qual recebia a própria essência e realidade. D.e outro 
lado, a guerra repercutia na configuração daquela sociedade, pois as 
fontes mesmas de sua natureza social faziam dela um suhiStrato da estru
tura social. Por isso, e1a contava entre as condiç·ões e os fatôres estrutu
rais sôhre os quais repousavam a constituição do arcabouço morfológico 
e a dinâmica de perpetuação da sociedade tupinambá. 

h) A situação social dos cativos: 

A captura de vítimas, como já foi visto, constituía o móYel n1aterial 
imediato das incursões guerreiras. Em certo sentido, era irrelevante para 
a consumaç-ão da vingança e para a aquisição de "nomes" que os inimi
gos fõssem mortos em combates ou em cerimônias realizadas nos acam
pamentos de retôrno, contanto que a execução assumisse a forma de 
massacre ritual (esfacelamento do crânio das vítima.s) . Sempre que pos
sível, porém, os captores conservavam a vida dos :prisioneiros e os 
transportavam consigo. É · que o sacrifício ritual er-a público· e possuía, 
graça~ a uma de suas conexões sociais pelo menos, o caráter de "ban
quete da vitória". Criavam-se espontâneamente, assim, uma série de 
circunstâncias que re~undavam, com freqüência, na conservação das 
vidas dos cativos durante períodos variáveis de tempo. Doutro lado, 
razõe,s alheias à instituição do sacrüício contribuía:rp., muitas vêzes,. para 
o adiamento indeterminado dos massacres. O sexo ou a idade podiam 
~gir como um incentivo para a agregação temporária ou definitiva (no 
caso das mulheres) ao grupo doméstico dos captol}es. Os cativos eram 
incorporados à,s condições de existência social de seus senhores e se 
viam compelidos, pelas necessidades mesmas de convivência social, a 
ocupar um status na estrutura s<;>cial da sociedade tribal e a desempe
nhar os papéis polarizado~ em tôrno dêle. 

~sse processo de tratamento do "inimigo" colo.ca uma questão capi
tal para a investigação sociológica. A saber, se o status atribuído aos 
cativos correspondia, ou não, a algum tipo de diferenciação da estrutura 
~ocial. Em muitas sociedades, o ajustamento dos cativos às condições 
rotineiras de existência social pode efetuar-se sem ocasionar complica
ções sensíveis na estrutura social. Em outras, ao contrário, o ajusta
mento se realiza sob a forma de segregação .social, sendo os cativos 
incorporados a segmentos ou camadas sociais heteronômicos. Os Tupi
nambá praticavam uma das modalidades culturais da primeira alterna
tiva. Os seus "prisioneiros de guerra" não eram degradados socialmente 
nem explorados econômicamente. Antes, o sistema tribal de ··"posições 
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sociais" também tinha vigência para êles, embora a atribuição de status 
por meio dos critérios de sexo e de idade ahriga,sse algumas discrimina
ções peculiares, quanto às expectativas de ~omportamento, ao tratamento 
recíproco e às garantias sociais. 

Coloca-se assim uma dificuldade prévia, de ordem terminológica. É 
que os especialista,s não conseguiram, até o presente, definir precisa
mente o têrmo "escravidão" . Embora a maioria sustente como matéria 
pacífica que a palavra só se aplica adequadamente a sociedades em que 
a escravidão se apresenta como fo:nte de diferenciação social e de explo-
ração econômica sistemática, há autores que defendem o ponto de vista 
oposto, segundo o qual a caracterização científica dessa instituição não 
depende, necesiSàriamente~ dos dois pré-requisitos. Os cronistas, se pu
dessem ser aproveitados em tal controvél'Sia, confirmariam a segunda 
tendência, pois não tiveram dúvidas em de,.signar as relações dos Tupi
nambá com os cativos de ,guerra com o vocábulo "escravidão", empre
gado ao lado de outros, como "escravo", "senhor", "leis do cativeiro'', 
" leis dos escravos", etc. Todavia, as preferências terminológicas dos 
cron~tas e dos viajantes em geral não mereceram, a êsses respeitos, a 
aprovação dos especialistas (291 ) . Daí a necessidade de indicar, ainda 
qu.e sumàriamente, a orientaç.ão adotada nesta parte do trabalho. 

De acôrdo com Nieboet, a escravidão se manifesta onde os escravo,s 
participam regularmente das atividades económicas rotineira,s. Essa de
Jimitação conceptual do fenômeno implica em conceber aquela institui
ção com um "sistema industrial", sempre que existam, em maior ou 
menor grau: a exploraç.ão sistemática das energias de um número 
considerável de escrav:os, a çoncepção de. que o trabalho não se concilia 
com a honra do,s "homens livres", um estado de desenvolvimento econô
mico compatível com semelhante organização do trabalho (especialmente 
quanto à prática da agricultura e do comércio) , e abundância de terras 
cultiváveis. Sua definição, portanto, acentúa a "relação de propriedade" 
e o estado do escravo como "coisa", compreendendo a escravidão c.om() 
" o fato de que um homem é a propriedade ou a possessão de outro, fora 
dos limites da família propriamente dita" (292). Esta definição, que 
marcou época nas ciências ,sociais (293), exclui naturalmente a possibi-

(291 ) Cf. G. L andtman, The Origin of the ImquaUty of tlte Soeial Ola8se11, pâg. 
227. Rivers 1nostra, ao con.trário, qu·e um exame roais acut'ado das institu.ições d escritas 
por ês1:1es escritore~, como a escravidão, no ea110, justifica as suas preferêneiaa terminoló, 
gicas ( ef. W . H. R. Rivers, Psyckology amit Ethnology, púg. 297) . 

(292) H. J. Nieboer, Slaveru a11 an Inàmtria.l System, pág. 29 (The Hague, 1900), 
apud E. W estermarck, L'Origin.e et l6 Developpemem àes I àées Moralea, vol. I, pág. 666 
(nota de rodapé). Na apresentação da teoria de Nieboer utilizei-me tiwmb~m dos seguintes 
kabalhos: B . J . Siegl, Some Methoàological OonBiàMation11 for a Oomparative 8ttuL11 of 
Slaverv, págs. 357-363 ( em que também é discutida a "teoria fUncionalista" d e R. 
Thurnwald) ; G. Landtman, op. cit., cap. XIII, especialmente, onde são apresentadas as 
demais teorias sociológicas e etnol 6gicas sôbre a escravidão. 

(293) WestermaTck, por exemplo, define a e,scravid!l.o quase com as meam11os pala
vras que Nieboer: "A es<·ravidão é uma instituição industrial, comportando um labor . obri
gatório que ultrapassa os limites da atividade familial. O senhor tem o direito de utilizar 
o poder de tr abalho de seu esc.ravo sem o seu consentimento prévio" (op. cit., vol. I , pág . 
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lidade de conside~ar o tipo (le apropriação do homem pelo homem pra
ticado pelos Tupinambá como '°'escravidão verdadeira". Aliás, já esére
vera Róússeau, "on n' a le droit de tuer l' ennemi que quand on ne peut 
le faire esclave" (294). 

Contudo, essa maneira de delimitar conceptualmente o fenômeno 
não compreenderia tôdas as manifestações conhecidas da e.scravidão. 
Para usar expressões de Marx, o conceito expost9 só é adequado a socie
dades em que a escravidão cQnstitui uma "categoria econômica" e, por 
conseguinte,. uma "relação de propriedade". Ora" é precis.o .não e.squecer 
que, como "categoria econômica ", a escravidão contém uma fonte de 
determinaç·ão mais geral. O próprio Marx poderia nos esclarecer a res
peito, pois concebendo a escravidão desta maneira, pretendia pôr em 
relêvo duas coisas, conexa.s mas distinguíveis. Primeiro, que a escravidãq 
deve ser entendida, fundamentalmente, como re/,ação social; segundo, que 
a escravidão pode ser representada como categoria ecQnômica quando, in
terpretada como relação social compreendida historicamente (por exem
plo: a escra:vidão no mundo ant~go, na sociedade feudal ou na época 
de expan~ão colonial da Europa. moderna), se evidencia plenamente sua 
importâ~cia como instrumento das "f ôrças produtivas materiais" e como 
fator causal nas "relações de produção" ( 295 ) • Os resultados das inves
tigações etnológicas revelam que a "relação de propriedade" , através 
da qual se poderiam particularizar a~ diversas manifestações da escravi
dão como e enquanto categorias econômicas, constitui com freqüência 
um ca~~ter dependente e extremamente variável nas "sociedades primi
tivas". "Pois, um survey da escravidão, considerada como propriedade~ 
nestas culturas primitivas, indica que, seja qual fôr a maneira de aqui-

666), A influência de Nieboer po4e- ser assinalada em vários autores que trataram do 
assunto posteriormente, embora pontos de vista semelhantes ao seu também se tenham 
desenvolvido independentemente. 

São numerosas as obras em que se analisam a.s relações da escravidão como " ínst i· 
tlliçio industrial" com a estratificação social. Of. especialmente: W. Bagehot, Physica anà 
Pol'itica, 75·78; W . G. Sumner , Folkwaytt, cap. VI, esp. págs. 261-262; W. G. Sumner e 
A. G. Keller, The Science of Society, v91. I, cap. X; R. Thu:rnwald, Economica i11> Primitive 
Oomn~ttmitie8, Parte Ill, ca.p. XIV; G. p. Murdock, Sociu,i Striucture, pág. 87; G. Landt· 
man, op. cit., caps. XIII-XV; M. Weber, Hiatória Bconomica Ge.neral, págs. 74-75, é 
Econornia y $oêieft.ad, vol. IV, pág. 56; B. J. Siegl, op. cit. O têrmo "household slav:e.:ry", 
empregado i>elo último autor para ó .estudo dos G:reek, poderia ser aplicado conveniente" 
mente aos Tupína.mpá. Aliás, os Greek Jornecem um ponto de referência comparativo 
excelente para a compreensão das .relações entre a guer1:a, a escraYidlio e o sistema de 
posições sociais; apesar das díferenças existentes entre as duas sociedades, os resultados 
da análise desenvolvida nesta parte ·elo trnbaJho são coerentes com as C'onclusões de Siegl 
e um confronto de ambos os estudos seria algo sociolõgicamente frut ífero. 

(294.) J .. J . Rousseau, Du Contrat Social, pág. 52; o grifo é meu. ~ste ponto 
de vista íoi incorporado por Augusto Comte à sua teoria da escravidão, na qual ela é 
interpretada como uma "instituição norm~1 ", nascida da descoberta da utilidade do trabalho 
dos escra.vos e da necessidade social de sua exploração sistemática pelos senhor es, no estado 
Politeis.ta da humanidade ( cf. Oour~ de Philosophie Positive, .53.ª lição, vol. V, págs. 
99-103, especialmente). 

(2,95.) Cf. esp. Bl Oapital, vol. II, pága. ~8, 251-252, 259,270 (carta. a P. V. 
Annenkov., inserta nesse volun1e i;ielos e-ditores,) ; vol. III. pág. 37; vol. V, pâgs. 349 e 394; 
Miséria <la Filo8ofia, pãgs. 104, ll.2:113, 143-145 ; Orít.i:ca ~ E~onomia PoUtiça, págs. 
21 $-217. De acôrdo com a. segunda implicação 6 que assevera: '' a escravidão é uma cate-
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iSição de escravos ou o trabalho dêles exigido, o seu status como sêres 
huqianos invade e~ grau .considerável o s.eu status como propriedade. 
Em conseqüência, algu1nas limitaç·ões ao uso livre e ao direito de dispo
sição irrestrita estavam sempre presentes, sendo que em vária.s comuni
dades primitivas isso tem contribuído eventualmente para eliminar os 
escravos da categoria de propriedade ou, pelo menos, para caracterizá-los 
separadamente de outra.s formas de propriedade" (296). No entanto, a 
escravidão não perde, nessas mesmas sociedades, sua realidade como 
relação soeial; outros focos de institucionalização do comportamento 
humano, além da economia, desempenham nelas a função de coordenar 
e de integrar socialmente a,s atitudes, as ações e as relações dos senhores 
com os escravos. Aquêles continuam a dispor compulsõriamente das 
pessoas e da vida dêstes, á acumulá-los e a "explorá-los" em benefício 
de sua honra, de sua .segurança e de seu poder, ou dos grupos a que 
p~rtencerem. Fins cerimoniais, como os funerais de um chete, o " ban
quete da vitória" e a ostentação pública da magnificência dos senhores 
na destruição ritual de " riquezas", ou fins estritamente religiosos, como 
os ,sacrifícios às divindades e aos espíritos dos mortos, transofrmam os 
e13cravos e.m "cabeç·as" ou en1 " vítin1as" e criam ouf.ra necessidade ime
diata de utilização coercitiva do homem pelo homem ( 297 ) • 

Os Tup inambá conheceram e praticaram, portanto, uma das mo
dalidade~ culturais da escravidão. Como instituição social, ela encerrava 
ôs seguintes caractere,s básicos entre aquêles aborígenes: a ) os indiví
duos escravizados pertenciam a unidades tribais estranhas e inimigas 
( escravidã01 extra-tribal) ;· h ) a apropriação se processava por meio da 
guerra; e) a captura se justificava ideologicamente por motivo,s religio
sos: necessidade de consumar retaliações contra os inimigos ou de satis
fazer os desejos antropofágicos dos e,spíritos; d) os escravos eram ado
tados socialmente e incorp0rados às parentelas dós senhores; e) eram 
senhores tanto os captores reais quanto os vicários e ambos retinham 
direitos sôbre as pessoas dos escravos : mas êstes viviam sob contrôle 
grupal e repre.sentavam uma posse virtual da coletividade ; f) a conse_r
vação da vida dos escravos recebia uma justificação e tinha um fiin 
religioso, o sacrüício, e não visava à exploração deliberada da capaci-

goria econôl'llica da major iJnpo1·t-âneia" e "qua11do se rouba o escravo, rouba-se diretame.nte 
o instrum'ento de prod:ução". Encontra-se nas seguintes obras uma exi>osição global do pen
samento de Marx sôbre a escravidão e sun função econômica : V. Venable, Htt-man. Nntu1re: 
The Marxi.am. View, págs. 99·10.l; R. Sch.lesinger, Jlar~, His T irae andi Otirs, pá.gs. 208-211. 

(296) M. J. Herskovits, 1.'he Economic Life of Prirn'itive Pe-oples, pág. 346. En
eontra·íie em Lowie, de outro lado, uma crítica às corr elal}ões da escravidão com det·ermi
hados estágios do desenvolvimento econômico, no que se refere às "sociedades primitivas" 
(ef. R . H. Lowie, Primitive Society, pâgs. 831-341 ). 

(297) Of. especialmente: L . T. Hobhouse, G. O. Wheeler e M. Ginsberg, The M a· 
t.eria7, .OuUwra anà Social I nstitutions of the S~mpler Peoples, págs. 233-234; W. If. R. 
River a, loc. eit.; B . J . Stern, Slctvery: Primitive, in ''Encyclopaedia of Social Science~", 
vol. XIV, págs. 78·74. Quanto às "conexões da escravidão, assim entendida , com a estru
tura social, d. também E. Sapir, The Social Organization of The West Ooast Tribes, in 
S electeà Writings, etc., pág. 472 e segts.; R. H. Lowie_, loc. cit. 
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dade de trabalho dos cativos; g) não havia nenhuma transação, ex
pressa ou simbólica, entre ós captores e os cativos, que envolvesse a 
"vida" dos segundos, como por exemplo a perda da liberdade em troca 
da servidão: as expectativas ligadas ao sacrifício penetravam da mesma 
maneira tanto o código de honra dos ,senhores, quanto o dos escravos 
(pelo menos no que concerne às tribos do grupo tupi); h) a escravidão 
(e a conseqüente utilização da pessoa dos escravos nos rituais de sacri
fício e de antropofagia) , não acarretava nenhuma degradação social prõ
priatnente dita, embora ela redunda,sse em perda de prestígio por causa 
do significado mágico-religioso da derrota; i) em princípio, todos os 
escravos estavam sujeitos ao inassacre ritual, independentemente dó se~o 
e da idade, e êsse era a destino inelutável de qua.se todos; j) as delibe
rações sôbre a época de consumação do sacrifício cabia estritamente aós 
senhores: tomavam-nas pUhlicamente, nas reuniões dos conselhos de 
chefe,s, tendo em vista os fins rituais que justificassem o massacre das 
vítimas. 

Como se vê, nenhum dos dez caracteres enumerados lembra, por sua 
natureza, necessidades econômicas imediatas. É que o sistema econômico 
dos Tupinambá não oferecia condições favoráveis ao desenvolvim~nto 
da escravidão como uma "instituição industrial". A divisão sexual de 
trabalho fazia com que as t~efas, consideradas indignas dos homens, 
coubessem exclusivamente ~ mulheres; e as tarefas, encaradas como 
dignas dêles, fô.ssem apreciadas como altamente honrosas ou nobilitan
tes. A troca, na forma atrávés da qual era realizada por aquêles aborí
genes - ocasjonal e silenciosa - não comportava 'o intercâmbio em 
escala intertrihal dos prisioneiros, de guerra;. a circulação .de vítimas se 
confinava a parentelas da mesma triho. O tráfico foi uma inovação do,s 
europeus e os Tupinamhá só o praticaram nas relações com os brancos. 
Doutro lado, nada aconselharia a presunção de que a prestação de ser
viços pelos escravos se eondicionasse à escassez de alimentos, como acon
tece em algumas "sociedades primitivas". Ao contrário, tudo indica qqe 
ela era uma conseqüência natural da atribuição de um status aos escra· 
vos, em função dos princípios de sexo e de idade. A.13 únicas conexões 
econômicas da escravidão, inegáveis por sua vez, são de ordem mediata. 
Uma delas, consistia na incorporação das escravas à família polígina 
dos senhore,s; a outra, na circulação de vítimas. 

O objeto do presente capítulo não permite discutir aqui senão alguns 
aspectos da escravidão na sociedade tupinambá, aquêles que se ligavam 
de modo direto à socialização e seus produtos sociai,s. Já foram anali· 
sados acima tanto os rituais de aprisionamento e de integração dos 
pr~í:oneiros, quanto algumas das. rela§Ões mais imp·ortantes dos senhores 
com os escravos em situações soei.ais criadas pelo sacrifício ritual; como 
será preciso voltar ao último tema, a descriç·ão e a intepretação dessas 
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relaçi)e-s se co-mpletarão naturalmente adiante ( 298). O leitor que ;;e inte
res.$.ar pelo a~sunt.0 encontrará em um trabalhp pr.évi9, ~inda que · na 
simples foi:ll).a de conden~ação empji;ic~J utna ~xposiç,ão global sôbre a 
eseraviclão na soçiedade tuprnamhá ( 299') • Dado o ângulo da análi.se, 
dois- são o.s pto.blem~ fundamentais a serem examinados: a) função 
so(l:ializadora das .relações do senh~r e . do escravo:; b) conexões entre 
ª escrayid·ã-0 e a integraç~.o da estrut.q:ra so(:!ial .. 

No e$tudo das relações do s.enho.r e do escravo a,s ciências· soe1a1s 
não passaram senã:o recenteme.nte aJél.U ela coneeµçj·o aristptélica, se
gundo a qual o senhor é o princípio é o fi~ da exis~êll~ia d() escr:avo. 
'''.Aquêle que, por uma lei da natureza~ nie· se pertence a si próprio, mas. 
pertence a outro, apesar de. ser homem,, êsse é naturalmente escravo"; 
c'Qmp escravo, êle é propr~dade do senhor:, nia.~ pl'op.r:iedad:e n~ sentido 
l.~to: é tanto um "instrumento de u~,o "'; de que 'êle. s.e serve c9me dos 
'~ aniinait:i domesticados", qtiánto. atributo Q.e su~ pe~s<;>~ e eontingê~cia 
de sua vontade. Po.is, como ''um ser incompleto", encontraria no sénhor 
''.a ·origem da virtude que lhe é própria" (300'). Niehoer .e W:eS.termarck 
apen:as enipo~receram, c.~da um a seu mo.do, o e~pir.ito senho:iial do 
P·Íi!:radigma a que se ativeram; e os que se 'rebelara.m, .como Land~{lll, 
não· fizeram outra coisa sénão reduzi-lo a um de seus eleineríJos extt~mos 

. d , . "'' "d,. d . ., -e ure, · ut1ve1s: a 1 .ela e posse tampouco p'ai"ece expr1m1r a é.onéep·çao 
central da es_çrayidão, que repousa na natureza c0.mpuls.ói:'ia da r,elagão. 
d:o: esc:ravo c.Qm o senhor" (391 ). É estranho que a. influêneia de Aristó
teles· tenha levado a tais conséqüências. Ú~ um lago, porque. a filosofí.á 
mo.d.e:Fna alcançou, uma consciência n1uito mais c.ómpleta e uma i'e·presen
ta,ç.ão teórica muito mai.s clara da natureza e do fundamento das réla-
- d h d (30'>) D •A • • • çoes, o sen • or e o esçravo ·~ . . . . e outro, p,orque as c.renc1as ·soc1a1s 

n;isc_er.am sob o influxo da filosofia moderna, ·herdeira ne.ste ponto, de 
llin4 Concepção que coüferÍFa aó escráVO a realidade IIioral da pessoa 
humana (303) . Os escravos cairam .sob seu campo de investigaç·iie da 

(298) Cf; a~ima, Parte I, " O ri'tu;~l g ue:rreiro ", i1ágs. ·so,87, Pin·te II, "Os ideáis 
;g:U:.errefros na fo.rma<;ão da pel'sonalidade masculina ". esp. págE;. 1()0-161 e 166·16$; 
... Condi9'ões e efeitos sociais dfl. pal'ti~ip11.ç'ão das atividades guerréiras ", p~g$. 195 e segte: ; 
'e ~f. ~di.ànte, '"O.s f~ndamentos guerreiros do comp'or.tamenfo êólêtivo", p.assim. 

.(299) F. Fernandes, 11. :Análise Puncionalista da .Guerrti: Possibilidcü1es de A.pli· 
ca~ã? à Sociedade TP:Pinqmbá, págs. 37 ·S.7. Of. i.amhém .A. MÇtra1ut, LO,, Rel~0.íon <!;~8 
T.~pi~iJ.i:bá,, pág!j. 124·1.57. . ' ' ' 

(8.0P) .Al'ist,6'teles; Po.litüiue., livró I .• éap. 1-1, §.§ 7, i4, 23; cap. IV, §§' 9· e 11. 
Seri8' conveniente, lembrar que o ·conceito de escravo "por natureza" ou "por. uma lei da 
na't:U~eZ'a ~· nP:o .signMita que a eiicravidão sej,a. entendida é<iínó uma "lei natural", nó 
s~ntiiiQ ,eY,olnei'ónistã. Graças a.o fato de não t .erem atenta.do para as diferençai;i· de acepçâo 
implícitas no emPt,êgp, d.o VO!!.ábulo nat'l,l.re~tf e seus de.rivados,. é que algun11 autores ·m9der· 
~Q!J (Bag~l};ot, ~oB~~tqdo: cf. op. cit,, pªgs. 75-76), foram estimul'ados a id:en.tificar·~e, a 
êsse respeito! com o pensamento do filósofo g:r:ego. 

~$(>:1) Landtma·n, op. cit;, pág. 22-9. , 

(30'2) ~f. n~t.a f i no ap:êndice; p,á;gs. 397··398. 

(?03) S1ôbre a evolução da nooã:o de· 1>.essoa, in.clusive ;co,m r~ferên,ci l), , à · si~u~gã'ó 
9o e~qr.à~<i.. éf . . J!. 'Miniss, Une Oatigor·ie de z> Eaprit Huma.in : La N otion de· P.er-sonne, 
(!JeUe âie " ·Moi:", jn ''$o.c'iq1ogíe e.t . A.nt'h·ropQ'UJ.uie", págs. 3:31-3(}2. 
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mesmã maneira que os senhores e as relações dêles entre si como rela
ções sociais, isto é, como foTm.as de convivência humana. 

É dentro desta orientação, naturalmente, que ,serão interpretadas 
aqui as relações do senhor e do escravo na sociedade tupinamhá. Os 
liames que prendiam de modo dinâmico a pessoa do escravo à do senhor 
e, vice-versa, a pessoa do senhor à do escravo, eram de natureza reli
gio,sa. Ambos existiam um para o outro à medida em que seus destinos 
se cruzavam, realizando-se mutuamente, através dQ sacrifício humanQ. 
A docUD;lentaç·ão disponível, apesar de suas limitações, pen:nite consí
derar ~s. duas expressões dessa vinculação 1social: 1) em seu aspeclo 
sócio-psíquico, em têrmos do significado subjetivo das relações seja para 
os senhores seja para os escravos, e da função delas no ''desenvolvimento 
interno" de ,suas personalidades; 2) em seu aspecto de ajustamento 
recíproco nas condições exteriores de existéncia social, em têrmos das 
probabilidades de atuação social que lhes eram conferidas em virtude do 
estado de sacrificantes ou de vítimas virtuais uns do;S outros. 

~ análise das duas conexões sociais do sacrifício humano na rotini
zação de carisma mostra qual era o .significado subjetivo dessas relações 
para o senhor e que função elas desempenhavam no desenvolvimento de 
sua personalidade. De fato, a vítima constituía a condição necessária do 
sacr ifício humano; sem ela, seria impossível estabelecer a e,.spécie de 
comunicação com o sagradQ que garantia aos Tupinâmbá a aquisiçãd 
de "nomes" e a correspondente rotinização de carisma. Isso quer dizer 
que toao o processo social ein que repou,savam a agregação ao círculo 
social dos .adultos e a o~jetivação diferenciadora d.e prestígio social 
estava, em certo sentido, subordinado às ;relaçõ~ do senhor e do escravo 
(ou, em outras palavras, do ''matador" com a "vítima"). Em iSUma, 
a elevação à condição humana, para todos os indivíduos do sexo mascu~ 
lino, e a ascenção ao status de principal, para uma parte dêles, se reali· 
zavam mediante proezas guerreiras e provas mágiço-religiosas que envol
viam a efetivação daquela.s relações. 

O escravo era, por sua vez, uma espécie d.e "ente decaído", desam· 
parado das divindades e dos espíritos protetores~ A- derrota afastava•o 
dos seus companheiros, que o degradariam e o puniriam se ten.ta.s.se 
fugir e se pretendesse viver entre êles, apesar disso (3º4). Eis o que 
escreve Abbeville a respeito : "Embora lhes ~ej a possível fugir, à vista 
da liberdade de que gozam, nunca o fazem apesar de saberem que serão 
mortos e comidos dentro em pouco. E isso porque, se um prisioneiro 
fugisse, seria tido em sua terra por cuave eim, isto é, poltrão, covarde, 

( 304) Provàveln1ente, em virtude do mêdo de que a :Presença do companheiro 
aprisionado 11udesse acarretar desgraças inevitliveis. Sôbre êste téma, cf. esp. L. Lévy-Bruh:l, 
La M t}ntalité P rimit'ive, cap. IX, item V ('qua.nto à hipótese aqiµ formulada, págs. a .. 29.33,0). 
A. :M:étr.aU?: inte<J;}lret1~ de outro modo ó mesmo fenômeno, pois supõe que a · C'&UStt da execu
ção e.st.lliria 110 sentimento de qne o guerreiro não pertenceria mais a sua tribo ( cf. op. éit.., 
pâgs. 130-131); essa não era, no éntanto, uma "causa imediat.a''. Mas sim um dos efeitos 
da derrota. 
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e morto pelo,s seus entre mil censuras por não ter sofrido a tortura e a 
morte junto dos inimigos, como :se os de sua nação não fôssem sufi
cientemente poderosos e valentes para vingá-lo'' (305). Portanto, o escra
vo dependia do senhor para realizar o seu destino. Através do sacrifício, 
êle .,se reintegrava à comunidade dos parentes e amigos, a que pertencera 
antes do aprisionamento e dos rituais de integração à coletividade dos 
captqres. Removendo as interdições acarretadas pela derrota~ as opera
ções do matador lhe concediam: a) o direito a ser vingado pelos com
panheiros; h) a conseqüente garantia de perpetuação de seu "n.01ne·'' 
na memória dos companheiro,s e dos seus descendentes. 

Por isso, as expectativas de consumação do massacre ritual se insi
nuavam com o mesmo vigor tanto nas atitudes e ações do senhor, quanto 
nas do escravo. Thevet informa que aquêle que deix~sse de vingar-se 
de um inimigo, seria considerado um poltrão e fraco do coração (3º6); 

pareêia-lhes " uma vergonha perdoar os inimigos, aprisionados em com
bate" (8º7). Quanto aos e·scravos, segundo a mesma fonte, aguardavam 
"inteiramente resignados o dia da morte, que têm ein lnuita ·glória e 
honra" (808 ). Esta informação é confirmada por várias fontes. Ancliieta 
e Léry, por exemplo, dão as seguintes indicações: "Os prisioneiros no 
entanto julgam ser assim tratados excelentemente e com distinç·ão, e pe
dem uma n1orte tão ( cO'mo êles imaginam) gloriosa; porquanto, dizem 
que só os medro.sos e fracos de ânimo é que morrem e vão, sepultados, 
suportar o pêso da terra, que êles crêem ser gravíssimo 1'; "Embora os 
selvagens temam a morte natural, os prisioneiros julgam ,ser felizes por 
morrerem as,sitn pit.blicamente no meio de seus inimigos., não revelando 
nunça o mínimo pesar" (301>). E diversos documentos assinalam que 
aquêles ah·orígenes não reputavam o tráfico e a servidão ~'um costume 
digno" e que preferiam "deixar o nome" através do sacrifício, a serem 
"salvos" por intermédio dos hranco,s (31º) . 

(305 ) Abbe.ville, págs. 230-231 ; sõbre o siguificado do têrmo tup-i, ci. acima, Parte 
II, nota 25. As i ndica(,\Ões de Abbe·dlle i;ão confirmadas por Ga.ndavo (Tratado, págs . 
52·53): " ... porque houve algum que estava já no terreno atado para padecer e davam
lhe a vida e não quis senã.o g_ue o matassem, dizendo que seus par.entes o não .t eriam 
por valente, e que tpdos ~orre.r1á.m com êle; e daqui vem não estimarem a inorte; e. 
q11an(lo chega aquéla hor-a não na. torem cm canht nem n10s.trarem nenhu:n1a triateu~ naq\iéle 
Jll\SSO ". 

( 306) Thevet, Oosmooraplde, foi. 909. 
( 307) Thevet, Singu1ariàa.àea, págs. 246; Gandavo confirma-o, escr evendo lacôni· 

cnm-ente : "niio dão vida a nenhum cativo" (Trata.do, pâg. 50) . 

(308) Thevet; Sirtf/1tlarida<Les, pág. 249; Oosmographie, foi. 944 v. e Ms. in., ~ols. 
·58 e especialmeJ?te, 5U v. Sôbre a s ra.zõe.s do comportnm~nto indicado, cf. acima, pá.gs. 
234-2E6. 

(309) Respectivamente: A~chleta., Cartas, p lig. 45; L ér y, pâg. 179. 

(310) Cf. Thevet, loc. cit.; Ca.rdim, pág. 160 (", .. e alguns andam tão conten tes 
com haverem de ser comidos, que por nenhuma via consentirã.o ser resgatados para servir, 
porque dizem que ~ triste coisa morrer, e ser fedorento e comido de bichos") ; Pe. Navarro, 
Oart.(J,8, A.vul8aa, pág. 71 (refere-se a uma V·íti:ma. que pediu "que não o vendessem p·orque 
cumpria à sua honra passar por tal morte c·omo valente capitão"); Squza Ferreira trata 
também de dois casos concretos, em que as vitimas re.jeitaram as ofertas dos bl'ancos 
(págs~ 129-1 30) . Uma delas, uma velha. ficou desesperada com os resultados da. inter
venção e chorou muito, pois queria " deixar o nome" no saêriffoio. 
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A condição social de vítima .. é que delimitáva o. status dos escravos 
como pessoa humana. A perda ·de prestígio produzida pela derrota, 
graças em grande parte ao significado mágico-religioso que esta possuía, 
encontr~va uma compensação natural (dentro da comunidade dos cap
tores, é óbvio} , na própria situação dos escravos como sêres consagrados~ 
ao sacrifício ritual. Pelo que ~e pode inferir tomando por base certas 
cerimônias incorporadas aos rituais de integração dos prisioneiros (311 ), 

a ligação das pessoas dos cativos com as entidades às qua~ os massacres 
seriam votados, se processava como requisito da atribuição de ~tatus 
na eomunídade dos captore,s. Por isso, a qualidade de vítima, definida 
por meio de relações determinadas com o sagrado, constituía a fonte das 
garantias sociais de igualdade formal entre captores e cativos. Ela não 
só servia para justificar as expectativas de comportamento dos escravos, 
mas ainda dava um fundamento "lógico" ao tratamento que lhes era 
dispensado pelos senhores. 

ÜS. escravos desfrutavam, assin), das mesmas probabilidades de atua
ção sociaJ que os senhore~, em f unç·ão, evidentemente, de seu sexo. e 
idade. Incorporados ao grupo doméstico do senhor ( 312) , dispunham da 
mesma liberdade que os demais para escolher as atividades rotineiras 
compatíveis com seu sexo e idade, e gozavam dos mesmos direito.s, com 
ligeiras variações, quanto à participação dos ritnãis, à alimentação e 
à formação de um lar. Confôrme escreve Evreux, o prisioneiTo de guer· 
ra, como e,scravo, tinha "liberdade para andar por onde quiser, só 
fazendo o que fôr de sua vontade" (313) • Ahbeville e Cardim confirmam 
o s~u d~poimento. O primeiro assevera sinteticamente: "fazem, por 
conseguinte-, 9 que bem entendem~' ( 81~) ; enquanto o se,gundo confessa, 
admiradó: ''e assim vai engordando, sem por isso perder o sono, nem 
o rir e folgar como os outros. : . " (815) • 

A concessão de companheira, se o escravo fôsse do sexo masculino 
e pudess~ ser reconhecido sociãlmente como adulto, ou a transformação 
em parceira sexual, se o escravo f ôsse do sexo feminino e tivesse idade 
para isso, ocorria como algo natural e necessário. Além da.s imposiçõe_s 
fisiológicas e ecológicas, em sua expressão social da dependência dos 
sexo~, também con,corríam para i!;iso outras razÕCtS. O escravo,. como se 
verá adiante, freqüentemente exercia os papéis de substituto de um pa· 
rente do senhor morto pelos inimigos; e a escrava poderia reunir con
dições tais, que o senhor preferia conservá-la como espôsa, adiando 

(311) Cf. acima, p~gs. 86-87; e, esp ec!almente, A. Métr-aux, L ri R11lirrion dPR Tupi-
1iconbú, pâgs. 129-181; idem , L es Pea.~J$·Rouge.y de l' Ameriq~e du B·ud, pág. 51. 

(312) "Os escravos moram também com seus senhores, d.en tro da mesma cabana, 
como filhos. da mesma família" (Abb.eville, pág. 224). 

( 313) Evreux, pág. 100. Ta;mb,é'm The:vet s e refere a 'ê!!,$~ fato, i11dlcando que o 
escru:vo \1.Yiãl no. grupo loca• conversand.o lin-emente com seus mor adores .(J..113. in., foJ. 54). 

( 314) Abbeville, pág. 224. Adiânte, eéc;reve nó mesmó se.riti<ló: "p;refer em morrer 
nas mãos do;:i inimigos, e ser cmnidos, a fugir, o que lhes. seTia fácil em virtu.de de 
sua liberdade" (pâg. 231). 

(315) Cardim, pág. 160. 
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de< modo indefinido a sua execução. A concessão da companheir~ se 
operava depois dos rituais de integraç·ão dos escravos à comunidad_e 
dos captores ( 316 ) ; segundo Thevet, "cinco dias após a captura" (3-1·7 ). 

A escolha da companheira cabia estritamente ao senhor que a concedia 
ao cativo (31 8 ) e estava subordinada a certas regra_s. Se o parente cuja 
moFte deveria ser vingada fôsse casado, o escravo recebia como compa
nheira uma das viúvas; se fôsse um menino Qu um rapaz (ou, provà
velmente, uma mulher), o 'sénhor concedia ao cativo uma espôsa de seu 
grupo de "·filha.s" e de ''irmãs.'' (319). No oas.o-de não dispor de :mulhe
res para êsse fim, então devia recorrer a seus parentes e amigos, que o 
atenderiam prontamente, em virtude de considerar-em muito honrosa essa 
espécie de ligação com os inimigos (82º). A penetração dos cronistas 
na oh.servação destas relações dos senhores com os escravos é muito va
riável. Alguns limitaram-se a registrar a ocorrência do fenômeno (321). 

Outros perceberam a existência de laços de parentesco entre a m~er 
esçolhida para companheira do prisioneiro e o senhor que a concedia 
a êle: "dão-lhes por mulh~res suas filhas" (32-2 ), ; " ••• não hesitando 
os VQneedo-:re,s em oferecer a própria filha ou irmã em casamento" (ª23); 

"dão-lhes por mulheres suas filhas e irmãs, as quais os tratam como 
maridos'' (824 ) ; "e de ordinário casa-se com a filha ou irmã do seu 
senhor, e assim vive até o dia em que deve .ser morto e comidon (3-25). 

Apenas Thevet conseguiu descobrir os dois aspectos da instituição (3~6 ) 
e a função social que ela desempenhava, quando se tratava de vingar a 
morte de um "homem casado". Quase todos verificaram, no entanto, 
que a companheira deveria servir como parceira se~ual do escravo, cu.i· 
dar de sua pessoa e dispens,ar.-lhe os demais serviço$ ·que as espôsas tupi
nambá deviam a seus maridos (827). Na época do sacrifício, eram reali· 
zado,s os r ituais de separação do escravo da comunidade dos captores; 

(3J6) Of. Stadcn , pág. 179; Thevet, Ma. ln., fols. 54 e, especialmente, 59. 
(317 ) Thevet, Singulnrida.dea, pãg. 238. 
(318) EVTeux, pâg. 105. 
(819) Thevet, Oonnographi~. lol. 944 e Ma. in., 59 v. 
(320) Thevet, Oo11mograpki~, fol. 944 e M11. ln., 5.9 V• 
(S21). Staden, pãg. 179; Sehmidl, ed. Wernicke, p,A,2.'.s, :L69-170 (ou, no11 exeeTI>.tOll! 

puhli.end.ós em po:rtu,iruês por Klost~ e Sommer, pág. 93); Ramirez, pâg. 19. A esta eat.& 
goria pertencem também as a{irma<:lSes de Gandavo e de Gabriel Soares, segundo as guái!J 
a eomJ>anheira seria "a moca mais form,osa e honrada da aldeia" (cf. Gandavo, HiatóHti, 
pág. 132, e Trata.do, pâg. 51 ; Ga'l>Tiel Soares, pág. 396). 

(322) Nóbrega, Oarta8 ào BruU, págs. 90 e 100. 
( 328) Léry, pãg. 176. 
(324) Abbeville, pág. 224 (ef. tambW:n adiante, pág. 231). 
(325) Evreux, pág. 100 (e!. também adiante, pág. 105). 
( S.26) E mbora nas Singularidade11 só se refira ao segundo aRpecto ( cf. pâg. 238). 

(327) O:f. Abbeville, pág. 2à1 ; Oardim, pãg. 160; Gªndavo, Hiatória, pág. 182, 
e T1'at,ddo., p(lg. 51; Gabdel 'SoareB, pág. 396; N óbllega, Çci.'lita;a; ,à.o lJrMti, loc. cit,.; S~&d'.e~. 
pltg., 17,,9; Thevet, S.inqularida.d-ea, . . pág,. 2·08, Ooamograp1i.ie, foi. 944 e Ms. ln .. fól. 59 v..; 

· Cardim, Gandavo, Gabriel Soar~ · e· N óbJ.'ega ~sseveram que as epmpanheiras tl\mbém 
deviam fiscalizar as ações dos esCl'a~os, para impedir sua !ngá {cf. Cal'dim,. págs. 160·1~1; 
Gandavo, Hi8t6ria, pág. 132 e Tra.ta.do, pág. 62; Gabriel Soares, loc. cit.; Nóbrega, loe. 
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entãe,; &. eompanheira ·se despedia. cerimonialmertte do seu marido tran
sitório. "Ao ·quinto dia peia manhã, ali às sete 'ho.ras pouco mais ou 
menos, a companheira o deixa_, e se vai para casa muito saudosa e dizen
do por despedida algumas lástimas pelos menos fingidas" (328). Após o 
massacre, ela ainda se dedicava ao pranteamento do morto. "Imediata
mente depois de morto o prisioneiro, a mulher (já cli~se que a concedem 
a algun.s) coloca-se junto dô cadáver e levanta curto pranto" (329). A 
seguir, p_articipava, co1n os companheiros de tribo, de repasto coletivo. 

Qu.anto às escravas, sabe-s.e que os Tupinambá não praticavam co.m 
elas, ao contrário do que faziam coni. os escravos, a oferta ritual de par
ceiros sexuai,s. Isso levou cronistas atilados, como Thevet e Léry, a su
porem que não lhes era concedido nenhum marido (330) . Contudo, quan
do elas agradavam aos senh9res ou ainda quando êstes tinham necessi
dade delas, quer para os serviços domésticop, quer para presentear algum 
parente ou a1nigo, se viam transformada,s em espôsas políginas dos capto
res. "Os selvagens tupinambás tomam ordinàriamente para mulher as 
rap.ariga.s cativas",, escreve Evreux (831 ) ; seu de,poimento é confirmado 
por Gandayo, nos seguintes têrrnos: "se o principal, ou outro qualquer 
da aldeia acertar de casar com alguma escrava sua contrária, corno muitas 
vêz~ acontece, pelo mesmo caso fica liliertada, e assentam em não pre
tenderem -vingança dela, por comprazerem àquele que a tomou por mu
lher" (-33 2 ) . Anchieta, doutro lado, observou que davam o tratamento 
de "espôsa" a algu1nas escravas e fornece exemplo,s de sua incorporação 
ao lar polígino do senhor. "Temirecô chamam as contrárias que tomam 
na gu.etra con1 as. quais se arilancebam, e ainda que sejam cristã,s, com.o 
era1n muitas escrav:as dos portuguêses, que tomavan1 os tamoios eiu 
assaltosj e as mesmas mestiças filhas dos portuguêse,s, as quais tinham, 
por mulh_eres como as suas próprias de sua nação" (ª33) • Se por acaso 

eit.). Pelo que foi visto a cima, a fuga não era algo que os prisioneiros de g uerra aborí
genes acalent assem. Nas r elações oom os Tul)ina1nbá. foram os brancos que lançaram mão
dêsae recurso pa.ra não serem executados e ingeridos ritualmente. É provãveJ que a substi
tuição do sacrifício pelo tráfico, provocada pelos europeus, criou çondições que compelire.m 
os n,ativo~ a aceita.rem tl inovação. Gand:avo indica que os portuguêses se salvavam fre
qiienteme.nte por meio de sul\s comp,anJ~eiras nativas, euja nfeiç~o e-stimu,lavam par a .e;icp'to.J:ar 
eom êsse intuito: " e 1uuitos ~ndios que do tilesmo modo se salvaram, ainda que são tõ.o· 
brutos que não querem lugir depois d.e os terem presos" ( Trata<J;o, pág. 52) . A respeito. 
da liberdade do cativo de guerra e da_s possibilidades de fuga e. suas conseqüências, cf.
meu trabalho Â. anttliae Funcion aliata da Guerra: Posaibilídadéa de. À.plica.ção à Sociedade 
T u pinambá, págs. 57-58, 67-70, 79-81. 

(328 ) Cardim, pág. 165; cf. ta mbém Tllevet, Ms. in., fol. 57 v ., onde também 
descreve o pranteamento r itual das companheiras da vítima. 

( 329) J;éry, púgs. 179-180; Thevet fornece a mesma indicação, d . Oo8mogrct.phie . 
foi. 945. 

{330) Thevet, Singula.ri.itailel!, pá.g. 240 e Ooamooraphie, fol. 945; L éry, pág. 176. 
(331) Evreux, pág. 105 (ef. também pág. 106) . T:h~yet ef3c1al'ece que eram desti

nadas aQ ~erviçp da1;1 mulheres (cf. Oosmog.r.aphi6, fol. 945 v.). 
(832) Gandavo, H1.at6na, pág:. 185; cf. também B.randilo, _pág. 290-291. 
( 33ir) Anchieta, OarlaH, pág. ;t5'0; sôbre os exemplo11 ·que fornece, em númel'o de 

quatro, Cf. págs. 448-449. 

-.., 
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uão se tornas·sem parceira~ sexuais- de alguém,. p_o,diam ter rela_ç-Oe$ 
;Sex:µais eom determinaqos persoru1g.~ns ou exigir dos: senho:r~ª que. ~s. 
aceitassem como çompanheírlils~ '''As raparigas escrav:ªs., que n·ão sé 
óasam_, d::Íspõ·em de si como queren1, se p'Or ventura seus senl1ores. não 
]aes 11roiheni relações cotn. c@rtos e. determinados jn:divíduos, p.orque então 
em. e.aso .contrário sofrem muito; mas ·qu~p.do seu-s _senho.re,s. lhes .imp'Õ.em 
co!Qpleta abstinência, ~las lhe;.;, dizem ~em claramente,. que então as to
mem por mulheres visto não querer que.:alguém as a1n~rn"' (.334). Ac~itas 
com9 oompãnheir&.~ dos ,se.Q.hóres,. ·se obrigav~m a cómpleta fidelid_adê 
conjtlgàl: as trans'gressÕes eram punidas eom a ino.rte (335 ) ·. O masS:acre 
ritual da eon1panheira.escrava podia ·ser determinado a qualquer mo'"' 
mento por seu serrhor; se ·ela finda~e de morte natural; p.raticav:am do 
ln:esn10 modo. o esi"aeelru.nento do crânio { ª36} . 

A .c.onservação da vida do esc:ravo variaya, portanto, de acôrdo co1n 
seu sexo e. idade. Sendo u;ma IQ.ulher, poderia ser· mantida com vida 
até que findass~ de morte natur~l, sendo um jovem, su;:t vida. po<lvria 
ser pre,servada dura_nte µrtiltb teiµpo. Segundo Gabriel So~es, "mu.itas 
vêzes deixam os Tupinambâs de-matar alguns. contrários que cativaran1 
por ser moços, e se quererem servir dêles~ aos quais cr'iam e fazem tão 
hotn tratamento que andam .de maneira que ·podem fugir., o. g:ue êles n.ão 
f a.zen1 por estarem à sua vontade'' (337). AP.. "razõ-es dêsse com_portamenio 
perrnan~.cert1 des,cgnhe.cid~s. Sabe-~e~ p.or~n1, que êle não excluía p $.acti· 
fício futuro da vítipia: E:v1·eux relata o caso de úm rapaz~ qµe fôra 
aprisionado pelós Tupin·ambâ e 'Conservado com vida após a ex.e.cnç·ão 
de sua mãe. 1,anto ·êle qua·nto ó.s s.e1is senhore,s acalentavam o desejo de 
realiz~r o mas~acre rit~.ial ('33S). No que cpncern~ aos .homens ad"1lto~~ 
pare~e que a delimitação da ép:o.ca do s1:1.crifíei~, da. qual Çleperrdia ~ 
duração de sua çonviv.:ência com .os çapto~e~:, suboi:dinava-se a div:ei;,sos. 
fatô~es .. Se o cativo f:ôsse fe.ri«Io gr.avérne~te em cómbate; matayam-no 
ém um dos acampamento-s .. de retôrno ou no p·rópiio ca_mpõ ele. luta., em
bora os cerimoniais' de esfacelaru.~nto dt> crânio., de ingestão de ca:rn0{. 
da vítima e de r:enomaç,ão s«it IeÇtlizas;sem dep.ois" n-0 g:rupo 10.eal a que 

( 334) Evreux, pái;. 106. 

( 3.3 5.) Cf. Anchieta, (J(~rta;a,, pág'. ~49, erii qne. tra~11 dé dois casos· concr~to1:1,; 0 1; 
·senhores nut·b.ara.m a.s companb:eiras es·cravas " ·ou pQr elaS' a0~1dare1n com out•r.os, ou Jl.O 
menos Pelo Supoi.em ;, ; Aboe.vin~; Çl}p.' -xu; ~ Q.11~ des·c~ev~ ó qµe acónt~éeu por ctn1$i~ 
das coniplicaÇões criadas pela morte da comj)anhefra-escr.ava de Jwprr-A.çw, consumada por 
srra ordem, como punição ·à infi:4e_lidade ·deJa. 

{33~) " ... ~as t!li~tQ quj) ml;)rl',e· de s~a morte: :QatuTal, ])or cun'lprh·~m a.s leis d,e 
S~&' érueldade; havendo q11e já nistó não ó'fénd'eni ao mando cósttimám qUebrãr·llre .a. 
cabeça, ainda que' ist.o ral;'ás vêzes t!oco_:r;tte'Ce, porque se_ tem ·fiihos não. deixam çhega,r nin
g:µeÍ)l a ela, e es.tão gun.rdanclo o· S.ê)l êorí;lo at~ qul~ ó d :êeni. à,. 13e]lttlt.urit" (.Gaii,d{tVO, .H1'1Jt'Ótria, 
pág. i·S6'). "As mulheres escravas são empregada·s no serviço tl'a roça e ·nos trabalhos 
d..omésilc.os, t~.l qual as outra.s J'llUlheres, ~. e,spera, C:<>:i'n<> os h:om§'!ns escr.a;vos; q~e as mat~m 
e ai; c.o:mam como tecompensà quando se àpresente à óportunida·de" (Abbeville, p~g. 225}. 

(337) Gab:riêl S.oares; pâg. :ll97. 

(33°8) Ev.ieux, p~ágs. 1·QS,i09. Cf. Mé'.traux, "Nenhum escravo pilâéria escapar ·au. 
s:~c,r~,~~ie. ri~ua:l, ·a qµe se dest.i.n!'Vll '1 (La. Relig,ion dea Tupfu.am.b41 l>ág. lô5): 
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pertenciam os captores {339 ). Quando o escravo estava em condições de 
restabelecer-se dos ferimentos recebidos, era levado com vida para o 
grupo local em que morava o seu senhor e parece que durava tanto tempo 
quanto o necessário para a preparação material dos cerimoniais. Staden 
assevera que "os índios resolveram preparar-se e matar-me justo no dia 
em que tives,sem reunido tôdas as coisas para a festa ( ª"'º) - cordas, vasí-
lh d b . 1\tr " " d , . ames e arro, cau1m, etc. lv.tesmo 'que a morte a v1trma ocorresse 
antes dos cerimoniais, seu corpo e,r.a conservado até que acumulassem 
quantidade suficiente de éauim·: "A eame do outro porém, do J erônimo, 
foi pendurada na cabana éni que éu estava, numa cesta sôbre o fumeiro, 
durante três semanas talvez, até que ficou sêca como um pau. Que ela 
as,sim ficasse pendurada, esquecida sôbre o fogo, durapte tanto tempo, 
tinha a sua razão: o selvagem, a quem ela pertencia, chamava-se Para
guá. tle tinha partido à procura de raízes para o preparo da bebida, 
que se precj sa para o festim anterior ao banquete'' ( 341 ) ; "Quando o 
índio Paraguá reuniu todos os· pertences - a cuja procura tinha saído, 
como se menciona acima - fêz preparar as bebidas. Estas se destina
vam ao fest~ depois do qual devia ser comida a carne de Jerôni
mo " (842

). Os períodos de tem_põ mencionados expressamente pelas fon
tes são irregulares. Gandavo fornece indicaçõe,s segundo as quais os 
escravos poderiam viver durante cinco ou seis meses, ou durante um 
ano; mas não exclui a possibilidade de viverem mais ou menos, pois is~o 
dependia do arbítrio dos s·enhores (343). Parece que alguns cativos não 
eram destinados a sacrifícios· imediato,s. O célebre Caripira, principal 
tabajara, está neste C.é:.lso; "feito. pri.Sioneiro de guerra pelos maranhen
ses, entre êles residiu durante dezoito anos, praticando muitas e afall:la
das. proeza,s" (844 ) . Se se conhecesse melhor os fins rituais e as condi
ções mágico-religiosas dos massacres, seria possível e:x:plicar êsse fenô
meno, muito comum aliás entre outros povos primitivo.s. Pode-se admi
tir, contudo, que as indicações de Staden e de Gandavo se referem a 
sacrifícios ligados a retaliaçõe~ recentes. Essas indicações são comple
tada,s por Thevet, que descreve como se processava a contagem das 
"luas" durante as quais os escravos viveriam com os captores e indica 
quanto tempo poderia durar o cativeiro (3'1ií) : "Conhece-se, fàcilmente, 
o tempo que deve durar a ceva, pq.r causa de um colar de fio de algodão, 

( 339) Cf. Staden, pú-g. 178. Veja-sé também, Gand.avo, Tf'atado, pág. 51. 
( 340) StAden, pág. 96; cf. também pág. 102. 

(341 ) Sta den, pág. 184. O fato de Paraguá. poder dedicar-se a essas atividades, 
após ter morto o prisioneiro, indica que o esfacelamento ritual do crânio da vitima ainda 
não !ôra praticado. · 

( 842) Staden, pág. 13 8 .. 
(848) Of. Gandavo, .Tf'atado.1 p4g. 51, e Hi8tória., pág. 182. 
( 844) Abbe,ville, pãg. 268. 

( 845) Thevet, respectivamente; . Singu1,p,rida(f,e11, pág. 289 e Ms, ln., fol. 5'1 ; cf. 
tamb6m Oo1tmooraphie., foi. 945. Thevet acrescenta: "Algumas vêzes os indfgenas envolvem 
o peiico~.o do prisioneiro com diversos· 'cqla.rezinhc)s, em lugal" de um só; ºª' colarezb~hos 
são em número igual ao das luas, que o líómem tem de viver" (idem). 

-
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110 qual os índios, quais se foram as contas de um ro,sário, enfiam certos 
frutos redgndos; ou, então, em lugar dos frutos, ossos de peixe ou de 
outros animais. Se os 15elvagens desejam conservar a vída do prisióli~iro 
por espaço de quatro ou cinco luas, tantas são as contas enfiadas no 
colar, que se põe ao pescoço, as quais são, depois, retira<la,s, uma em 
cada lua. Quando já nãô existe nenhuma conta, é que chegou o tempo 
de acabar com o prisioneiro" ; "algumas vêzes êles o guardam mais de 
quinze, ou vinte anos, outras não o guardam muito tempo. Isso depende 
da vontade do ,seu possuidor." 

Durante o tempo em que viviam, os escravos eram bem alimentados 
ou, como preferiam escrever alguns cronistas, eram cevados pelos capto
r es (346 ) . As companheiras os proviam com os alimentos que, em ,sua 
dieta, deviam ser fornecidos pela mulher (347 ). E "se seus senhores lhe 
não dão de comer, como é costume, toma um arco. e flecha e atira à 
primeira galinha ou pato que vê, de quem quer que seja, e ninguém lhe 
vai à mãó~ e as.sim vai engordando ... " (348). Doutro lado, participa
vam das atividades rotineiras tribais (349). A informação de Gabriel 
Soares transcrita acima, segundo a qual os Tupinambá exploravam, às 
vêzes, a capacidade de traball10 dos es·cravos, é tamhém adiantada por 
Léry: "se Qs reconhecem como hon.s caçadores e pescadores e consi
deram as mulheres boas para tratar das roças ou apanhar ostras conser
vam-nas durante certo tempo" ( 360 ) . Sabe-.se ainda que Staden participou, 
em uma época de escassez de víveres, de uma pescaria organizada por 
Paraguá e outro índio (351-) . Os senhores se apropriavam de uma parte, 
pelo menos, dos produtos das atividades dos escravos,:. "devem o,s. escra• 
vos trazer fielmente o resultado de sua pescaria e caçada, e depô~lo aos 
pés do seu senhor e .senhora, para êles escolherem e depois lhes darem 
o resto" (352 ) . A prestação de serviços a outras pessoas dependia do 
consentimento do senhor; do mesmo modo, os escravo,s não podiam 
presentear ninguém sem autorização prévia, "pois de outra forma 
[o presente] pode ser ton1aclo con10 coisa que não pertence legitimamente 
ao escravo" (353). 

Incorporados à família grande dos senhores, os escravos eram tra
tados co1no membros do grupo doméstico. Os rituais de integração à 

( ~l46) Ga,briel Soa1·es, págs. 396 e 375; Thevet, S ingtt,la.rid,aãea, págs. 238-239; 
Léry , p {bg. 176. Thevet assinala que preferiam pas1rnr fome, a deixar seus prisioneiroa 
sem alimentos (cf. Ms. in., foi. 54). 

(847) Of. referência bíbliográ.fica na nota 3'27. 
(848) Cardim, pã.g. 160. 
(349) Cf. Abbeville, p á-gs. 224-22 5 e 231. 
( 350) Léry, pág. 176. 
(351) Staden, J.,,ivro Pdmeiro, cap. 4:7. 
( 352) .Evreux, pãg. i.06. O mesmo procedimento, a1Hui, era aegu ido com rela'}il.o 

ao principal e seus companheiros pelos d emais componentes da maloca (cf. esp. Salva.dor, 
pãg. 54). 

( 853) Evreux, 1oc. cit. 
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comunidade dos captores funcionavam, nesse sentido, como rituais de 
adoção (transitória) dos escravos pela.s parentelas dos senhores : vincu
lados, em sua qu'!.lidade de vítimas, aos espíritos dos mortos aos quais 
seriam consagrado§ os sacrifícios, êles adquiriam socialmente uma "po· 
sição" nos grupos domésticos a que pertenciam <>s seus senhores. A 
concessão de companheiras aos escravos e a agregação das escravas aos 
lares políginos do.s captores contribuíam para resolver pràtiéamente os 
problemas de definição de status no grupo doméstico (e, por conse
guinte, no sí,stema tribal de posições sociais) e de tratamento recíproco~ 
criados por essa forma de ajustamento 'Social ent:r;e captores e cativos. 
Os trabalhos que êstes realizavam, especialmente os jovens e as mulheres., 
e a forma de aproJttjação dos produtos de suas atividades, subentendiam 
a transfeFência das obi:igaçõe;s .tecíprocas entre "pai" e "filho" ou entre 
"marido"' e "espôsa" para a pessoa dos escravos. 

Somente Evreux conseguiu observar corretamente êsses laços sociais 
entre o senhor e o escravo na sociedade tupinambá. Staden foi rece
bido e tratado como "filho'~ pelo chefe .A batí-poç<in!Jia, do, g:rup<> local 
Taquaraçu-tiba ( 3 ri·1) ; n e1n por isso foi sua curiosidade agÜçad~. Os 
excerptos reunido.s aqui contêm as observações mais pertinentes do cro
nista f rancês : " vivem com os filhos de seus senhores, como se fôssem 
irn1ãos, e e1n breve tempo gozam muita liberdade no· seu cativeiro"; 
"Gozam tarnbérn de muitos privilégios, que o.s levam a residir voluntà
riamente entre os Tupinambás, sem desejar fugir, consider ando seus 
senhores e senhoras co1no pais e 1nães, pela docilidade com que os 
tratam .cumprindo a,ssim seu dever; não ralham com êles e nem os ofen
dem, não os espanca1n, desculpan1-nos eli1 muita coisa contanto que não 
ofendam os seus costumes: são muito compadecidos, e chegam a chorar 
quando os franceses tratam os .seus com aspereza, e se outros se last iinam 
do procedin1ento dos franceses prestam-lhe t odo o crédjto ao que dize1n "; 
"Quand-0 foge1n dos franceses; êles os ocultan1, levam-lhes o sustento no,s 
matos, vão visitá-los, as raparigas vão dormir com êles, contam-lhes o 
que se pa,ssa, aconselham-nos sôbre o que devem fazer, de tal sorte que 
é muito diilcil agarrá-los, embora vão atrás clêles uns vinte homens, e 
isto não, fazein para com os escravos dos seus sernclhantes" (355 ); o 
jovem cuja n1ãe ÍÔTa sacrificada pelos Tupinambá teve com Evreux unla 
explicação sôbre suas relações com os senhores, muito esclarecedor a: 
''Acrescentou que depois de ter sido sua mãe morta e comida, seu senhor 
e su~ senho.ra o a.dotaram por fjlho, e êle os tratava por pa i e inãe ''; o 
cronista observa que "quando falava dêles era com afeição inexplícável, 
embora tivessem cómido sua própria mãe, e já fôsse resolvido o comê-lo 
também pouco tempo antes de chegarmos à ilha~' e anota que "seu 
senl1or e senhora tomavam o trabalho de vir vê-lo em nossa casa , e:inhora 

(3 54 ) "O chefe chamou·l'Ue d.e !ilho, e aom seu!! filho11 ia à caça" (Sta.deu, p âg. 139). 
( :>55 ) E sta informação é muito importante, rois sugere que as obrigações recípro

cas se confinnYaru às r elações uo esc:ra~o com 11 p i:trenteln do senhor. 

1 • 
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fô~s~ l1.~(:l~s.sário venç.er a distâ:pcia de 50 légua~, desde sua {II.de.ia até 
aqui" {ªria). • 

Além d·os rituais de que tomavam parte na quaiidade de vítjma (ª57), 
os escrav.-os participavam, como ó,s demais membros da comuiiidade elos· 
~aptore,s-, elas dive·rsas cerimônias tribais. Apesar de possuírem e :de 
po·derem us:~~' ·enquanto vivessem; as arma.s, os ornamentos e outr.Qs h.ens_ 
·pertençentes aos mortos cuj·o passamento expiarian1 (RGB), par~,ce que se 
ressentiam da relativa escassez dês.ses objétos. Evreux, pelo menos~ 
escreve a respeite: "Vão livr·emente aos cauins, e danças públicas, en~ 
f eitando de mil maneiras o seu corpo, quer com pinturas, quer con1 
p~nas, quq,ndo podem~ po4 estas siiQ m_uito carct,s" (359). O rapaz, com 
o· qual manteve a entrevistà reproduzid~ em seu livrq, ter-lhe-ia dito: 
'' .•. vendo-me agora escravo,, se:m pintura .no corpo, ;sem ·c.ôcar, sem 
enfeites ;nos braços, e nem nos. pu.lsa,.s,, como ae_Gntece aos f ilhôs dos. 
gr-and~s n~s nos_sas terras,. antes qu_e:ri~ ser mort9 .. . '" (~·6º).. Quanio 
aos rituais de que participay~ni na qualidade de vítimas, porém,. como 
.n·os de exibição de suas pessoãs aos édmpanheiros dos .senhores (ª91 ). e 
nos de, sacrifício, exam o-rname_ntado4s .completa e majestosamente pelo:S 
captores. 

O mass'.acre con~tituía a última sitgaç_~o sQcial vivida pel9 · esc,ravQ 
na comunidade dos captores~ Nes$-â ocasiãô·, êle compa~tilhava ç~om o 
senhor os pàpéi,s centrais de uma das ·cel'-Ín'fôrtias ma:is imp'ortantes na 
vida religiosa tribal. Amhes se defrontavam sn:cialmente como pessoas 
de cujas aç(jes depende.ria;m a. efe.tiva,ç~o de um ide~l é.tic-0.. e a re4li:<:a§.ão 
de ambições ou aspiraç~es <JE.e con·suhstanciavam, de modo d.i\t-er~o pár~ 
cada um .dêles, ó próprio destino de rim e de· outro. Essa relação ~treina 
do .. .senhor com o escravo, de sã:crific-ante ·para vítima, se desenrolava soh a 
{orma de luta e g~;rapti:~ a cada ciontendor determinados .s.entimentos de 
duto-sufici&néià. Enquanto um at.uava co.mo o ~' b~m-aventurado" a que~ 
càhia vingar os parentes ~ortos .ou s~tis~a.zer O$ desejos d:ç>s espíri
tos (362) , o outro enc0ntra~a um:a. satis.faç~ão interior na própria situa~ 
ção vivida, p.oi,s inter.pretava seu cQmportamento agressiva e.:on1 uma 
modal~dade de .vingaTJ,ça (.?63 ) • EKplica-se assim pqrque cer.tas exp~ta-

(356) Ev·re~~. trech<>'.S exti:a14!Ys das p.4gs. l()'.7-1-09. 

(357) Vej.a~s~: A. M etraux, ló;c. ci-t. (~ef. nota 2.97). 
,( 8'58-) Thevét, O,oatnbri?-.<tp~'fiie, foL 944. 
(359') ETI!e1pc, pág. f0.9'; o gtifo é meu, 
(360) Idem, :pá_g. 10,8. 
(3 {) 1) Thevet, Ms. inédito, ~ol. 58 v. i Of. A. Métr~ux, c;>JJ. c_j~.. :pág'S. 133•1ã4. 
(362) Of. especialmente Gal;>ri~l So~res, pág. 399 Ei Staden,. i>.ág. l, 74; sôb.re o 

conjunto de' xituais ent ão óbserv~dó~, , ~f. · 4. Mé &&u'lr, ~ç, ~e.ligi0:ri des !i'up,in~bá., pág. 
137 e · S'égts.; :i.i. -Fer'nand·es, A @rganizaÇã;o S·oc.ial dos Twpin:ambá, págs. 2.si-2'34. 

(36·3) Cf. Eneux, pá~. 108: '' . .. amofinar~me"ia de. zn:orrer n:a min,ha cam·a, e 
~ã'~ à manejxa dos ~a111;les n~ mei"o ~as• dança~ e d,O~ Caitfmp, ti. fim de vinü.4r·~ rtnte• 
t//e , mdr1:e.;r, tLOB itue 1itW;m C0'7Yrer:.me"•; cf. tamném. :Á.bbeVi~le, págs. 231-232. o ·g:dfo é meu~ 
cf. também acima, em que. é inter-J.)r~ta9a . .a ~~J~i:lica~o do ~at;r.iffeio '~"'ra C) es«ttavo·, J?.ágs, 
25~-2,5() . . $;ô_bi;e as .re!aÇõe~ ilgQnístíea~- (ló nia(a,dor Com a vituna, Vejá-se .A, 1\f~tta'tr;r<, OJl. 
,cit .• Jiâgs. '149-15$ ; F. Fernandes, loc. cit. 
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tivas de comportamento do matador e da vítima possuíam para êles um 
significado ético. O primeiro encorajava o segundo, estimulando-o a 
morrer com coragem e dignidade: "Feitas estas cerimônias afasta-se 
algum tanto dêle e começa de lhe fazer uma fala a modo de pregação, 
dizendo-lhe que '5e mostre mui esforçado em defender sua pessoa, para 
que o não deshonre, nem digam.que matou um homem fraco, efeminad(), 
e de pouco ânimo, e que se lembre que dos valentes é morrerem daquela 
maneira .. " (864 ) • Por sua vez, o esoravo esperava ser sacrificado por 
um ;guerreiro tão reputado e valoro·so quanto êle: "Somente uma coisa 
p·ode causar-lhe apreensão, principalmente se se trata de um grand~. 
guerreiro: o fato de possivelmente não ter o ~eu algoz estado ainda n~ 
guerra, de não ser como êle um grande e valente guerreiro, um kerem
bave e tetanatu. Nesse cast>, fica desesperado e jul~a grande afronta e 
deshonra que lhe fazem. Mas quando o encarregado de matá-lo é um 
kerenibave e tetanatz" ou tauaíve, não se importa de morrer e encara a 
morte como uma grande honré;i" (36G). 

A discussão das conexões entre a escravidão e a integração da estru
tura '50cial da sociedade tupinambá, o segundo problema a ser examinado 
aqui, compreende naturalmente duas questões. De um lado, por sua 
natureza e por sua função sociais, a escravidão fazia parte da estrutura 
social. De outro, ela intervinha, como uma das instituições em que 
repousava o equilíbrio da sociedade tribal, na configuração da estrutur.ã 
social. Assim, a escravidão eta, ao mesmo tempo, um produto e uma 
das condições do funcionamento do sistema organizatório tribal; mas 
abrangif! apenas situaç·ões sqciCJ,is e$trita:qiente regulamentadas. e só c9n
tribuía para satisfazer neç.es~idéides sociais regularmente produzidas por 

. ' 
essas situações. Daí a limitàÇão do problema à vinc'ulaç-ão reversível 
dessa instituição com a integração da estrutura social. 

O que foi visto até agora permite definir a escravidão na sociec}ad~ 
tupinamhá como uma forma regular de aprovisionamento de vítimas 
para fins cerimoniais. Encarada dêste ângulo, a escravidão se apresenta, 
primàriamente, como uma técnica produzida e subordinada à estrutlll"a 
social. Os traços que a caracterizavam como técnica social, isto é, o 
modo de apropriação, de cofi'5ervação e de utilização dos escravos, eram 
determinados socialmente tanto no sentido de que correspondiam a ne
cessidades inerentes às condições de vida proporcionadas pela estrutura 
social, quanto no de que se misturavam inextricàvelmente a outras técni· 
cas e valore.s sociais. A vingança dos parentes mortos ou os desejos 
canihalísticos dos espíritos dos ancestrais (e provàvelmente de outras 
divindades) é que forneciam a justificação ideológica e o fundament0 

( 364) Gan<la.vo, FI'i.8tór.ia, pág. 13:3. Que via de ·r eira as vitimas corr.espondiam 
às exp~ctativas do 'µiatad,ór, ~on.fi~~ni-.no l!-ll · ,.-~erências dos cronistas . ( c,f. esp.: · Léu, 
págs. 176-177; Staden, 1>ág. 112; Thevet, Singularidadea, pág. 240, e Ooamographie, fól. 
945). 

( 865) Abbeville, pág. 232-233. 

r 
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emocional das ações sociais integradas aos três conj u,ntos mencionados 
de padrões de comportamento. Cada conjunto dependia, por sµa vez, 
de outras técnicas sociais com os valores correspondentes: o modo de 
apropriação dos sêres humanos constituía uma função das atividades 
guerreiras em seu estilo aborígene; o modo de conservação das pessoas 
dos cativos representava uma conseqüência dos rituais de integração do 
estranho à vida comunitária, atravé,s dos quais os prisioneiros de guerra 
eram reduzidos à condição de vítimas virtuais e, nessa qualidáde, a 
membros transitórios de ~lguma parentela; o modo de utilização das 
vítimas se realizava por meio do sacrifício humano e dos rituais a êle 
subordinados. A;5 necessidades inerentes aó tipo de existência propor
cionado pela estrutura social delimitavam a função específica da escra
vidão na sociedade tupinamhá, que consistia em contribuir para estabe
lecer certas condições de segurança nas relações com o sagrado e para 
manter a integridade das parentela.s. 

Portanto, a conver§.ão dos cativos ein vítimas e o massac.r.e do 
crâ.nio delas com fins çerímoniais fazia1n parte de u111 process0. soc;ia,l. 
E possível admitir-se que a conservação da vida doiS prisioneiros de 
guerra seria impraticável, se a técnica de conversão dos catívos em 
vítimas não tivesse sido descoberta, e que então a própria escravidão não 
existiria., como instituição social, na sociedade tupinamhá. Todavia, se 
os fins cerimoniais não fôssem bastante fortes para criar a necessidade 
de disposição de vítimas, é quase certo que essa técnica não encontraria 
condiçõe,s favoráveis ao seu desenvolvimento. Isso quer dizer que, por 
motivos sociais, o modo de utilização de vítimas formava o núcleo da 
escravidão na sociedad~ inyestigada. Nãos.ó a apropriação dos inimigos 
e a conservação de suas vidas se subordinavam formalmente a êste con
junto de açõe;s sociai·s, mas em tôrno dêle é que se concentravam os 
valores que justificavam o esfacelamento do crânio da vítima como algo 
necessário e como uma obrigação sagrada, de caráter público. Em suma, 
à medida em que a escravidão possuía uma função social na sociedade 
tupinambá, esta não se realizava através da conservação da vida dos 
e,scravos, mas através de sua "morte", consumada ritualmente e com 
fins Qerimoniais. 

As inferências que se poderiam extrair desta interpretação são he
terogêneas, ainda que igualmente importantes do ponto de vista socioló
gico: Primeiro, ressalta que, em virtude da própria natureza das eone
xões da escravidão com a estrutura social, o esfacelamento do crânio 
dos escravos era inelutável. Aos dados expostos acima, que comprovam 
empiricamente esta conclusão, seria possível acrescentar outros, forneci
do,s por Evreux e por Staden.. O cl'.onista .alemão se refere a um índio 
caríj ó, que f u,gira dos p.ortuguêses e. se refugiara entre os Tupinamhá do 
grupo local U batuba, tornando-se seu escravo. ~sse escravo vivera tr.ês 
anos entre os seus senhores; mas adoeceu, e êles resolveram executá-lo: 
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''Vai marrer. Queremos matã-lo antes que morra'°' (366). Esta info-r· 
mação é parcialmente confirmada pelo autor francês, que atesta a prá
tica do esfacelamento do crânio dos escravos doentes ou mortos antes 
do ~acrifício: "se acontece morrerem de moléstias êstes escravos, sendo 
assin1 privados do leito de hõnra, isto é, de serem mortos e comidos 
publicamente, um pouco antes do seu falecimento levam-nos para o 
mato, lá partem-lhe a cabeça, espalham o cérebro e deixam o corpo inse
pulto e ~ntregues a certas aves grandes, semelhanteiS aos nossos co;r
vos ... ,; e "quando são encontrados mortos em seus leitos, atira1n-nos 
em terra, arrastam-nos pelos pés até o mato, onde Jhe,s racham a cabeça., 
como acima disse ... " ( 367 ) • O mesmo cronista m~nciona um caso con
creto: uma escrava tapuia, catequizada pelos missionários franceses, foi 
por êles enterrada iSegundo o estilo europeu. À. noit~, apesar· da pressão 
em contrário exercida pelos brancos, os Tupinamhá a desenterraram e 
procederam ao esfacelament o ritual <l o crânio do cadáver (368 ) . Segun
do, percebe-se que os fins cerimoniais do sacrifício poderiam ditar a 
época do massacre do crânio, e., por consehruinte, o período de vida con.
cedido ao cativo. Quando se tratava de uma retaliação recente, como 
atesta o exemplo descrito por Gandavo (360 ) , o ,sacrifício da vítima pode
ria ser consumado imediatamente ou dentro de poucos dias. É provável, 
porém, que os sacrifícios con.sagrados à propiciaçãc;> das divindades nem 
sempre e:i;am praticados de modo imediato. Daí a conservação da vida 
dos prisioneiros e acumulação dêles, interpretada pelo chefe Farinha 
Grossa como algo necessário à coesão social ( 370 ) , no seio dos grupos 
locais~ Térceiro, evidencia-se claramente que a escravidão não podia 
desenvolver-se no sentido de uma "instituiç·ão industrial" na sociedade 
tupinamhá, apesar do aproveitamento da capacidade de trabalho das es
cravas e dos escravos jovens, descoberto e praticado eventuahnente pelos 
Tupi. A estrutur~ social não comportaria semelhante de.senvolvimento 
da instituição, não só por causa do sistema econômico tribal, como já foi 
indicado,-mas ainda e essencialmente em virtude da função social desem
penhada pela escravidão naquela sociedade. 

A condição de vítima eram inerentes algumas· alienaçõ-~, como se 
pode depreender de sanções que tinham por objeto a pessoa dos-escravos, 
das quais três são bem conhecidas. Uma delas, a aniquilação das vítimas 
como pessoas por meios sangrentos (esfacelamento ritual dQ crânio e 
canibalismo cerimonial ) , tmha vigência universal, aplicando.1se a todos 

( 366 ) Cf. L ivro Primeiro, cap. 39 ; t recho cita.do, extratdo da p ág . 120. O corpo 
do escravo,' com exceção da "cabeça _e tripaa ", foi conaumido ritualmente. 

( 367) Evreu x, p_{íg. l,07; cf . . tan1béiµ púg. 258. 
( 36-8 )_ Evreux, pág. 259. 
( 369) H 'ist6ria-, págs . 127-129. 
( 370) Cf. Evreux, pág. 93. 
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os escravos, independentemente do sexo e da idade (371 ). As ougas duas 
derivavam da com.binaç:ão das noções de concepção com as representa
ções relativa,s ao estado de escravo; os Tupinamhá acreditavam que o pai 
era responsável pela geração dos filhos (372) e se imputavam posse plena 
sôbre os seus descendentes: "consistem a.s outras leis em não poderem 
os escravos, de a1nbos os sexos, casarem-se ,senão à vontade dos seus 
sen11ores, porque tanto uns como outros moram juntos e seus descenden
t~ pertencem ao rp.esmo dono" (373). Em virtude dos efeitos dessa c:0m
binação, os filhos dos senhores com as escravas pertenciam às linha:gens· 
dos senhores, enquanto que os filhos dos escravos com as companheiras 
tupinamhá pertenciam âs linhagens dos escravos. Por isso, as sanções 
em questão se n1anifestavam. no contrôle das relações sexuais dos escra
vos de sexo masculino (374 ) e na transmissão da condição de vítima a 
seus filhos. 

Essas alienações, próduzidas e reguladas socialmente através da,s 
condições de vida proporcionadas aos cativos, infundiam à instituição da 
concessão de companheiras uma função suplementar: a de ,servir como 
meio de identificação e de contrôle dos frutos das relações sexuais dos 
escravos com mulheres tupinambá. Evreux dá uma informação cujo teor 
não se coaduna com esta interpretação e contradiz, inclusive, a ~ua 
observação de que os escravos só podiam casar-se com mulheres conce
didas pelos senhores (~75) • A crítica dessa informação é inexequível, 
pois não existem dados comparativos suficientes. É possível que os Tupi
nambá pern1itissem às jovens as aventuras com os escravós,. a que se 
refere o cronista francês. Nesse caso, ou possuiriam outro.s meios de 
contrôle da vida sexual dos escravos, que permanecem desconheciilos, 
ou as jovens se submeteriam a prática.s abortivas, se fôsse necessá
rio (376). Porém, o mesmo autor testemunha que as aventuras sexuais 

( 371) Parece-me dei;mecessã.rio insistir aqui sôbre êsse aspecto da escravidão na 
socicdnde tupinambá, universa:Imente documentado pelas fontes. No entanto, con.vém men· 
cionnr que a interpretação uesen volvida ilnpliea na compr eensão das ações praticad~s pelos 
Tupinambã. nos ri't;uais de snêriilcio e d e antropofagia como "sa~1ções repre<>sivas organi· 
zadas " (cf. E. Durkheim, La Divirim d~l Traoajo Social, págs. 155 e 1 84·185, espt?Ci!ll
mente). 

( 372) Cf. F . Fernandes, A. Organização Social ào11 Tupina1nbá., pág. 145 e segts. 
(373) EVTeux, pág. 105. 

(874) As escravas também estavam sujeitas a contrôle sexual, conforme foi visto 
( cC. acima, p iígs. 258-259). '.rodavia, êsse e-0ntr ôle era provocado por outras I&z.ões f" 

possuía a mesma nature.za. do que atingia as mulheres tupinumbá. 
(r1 75) "Gozam ainda de muitos outros privilégios, porque ll1es é pennit.ido o namo

r1n· as ra11ariga s livres, sem risco algum, ollu~r mesmo para as raparigas de seu senhor e 
senhora, se quiserem, e nisto não hâ muit.a. recusa, contudo elas buscam os matos e em 
certas cabanazinhas os esperam em hora marcada, para evitar pequeno remoque que cos· 
tumam u, .fazer das moças de boa raça, quando se entregam " escravos, o q1.1.e serve antes 
de r iso do que de deshonra " (Evreux.,. pág'. 109). 

(376) Os Tupinamb~ c(>~eciam algum.as práticas abm;tivas (cf. Anchiem., Qa,rtt!-B:. 
p.(1g. 149; Tl1evet, Siiigularídades, :pág. 216). A hipótese de que as jovens poderiam la.nçar 
mil.o <le práticii·s abol·tiva s encontra apoio na se;.'ninte referônr.ia de Ga nd;ivo, a I~speií-Q 
do uso dessas prá.tica1:1 pela.a. companheiras concedidas aos escravos: "Mas po~que a niãe 
sabe o fim que hão de dar a ·esta criança, muitas vê:.:es quando se sente prenhe m·~ta-a 
dentro da barriga e faz com que não venha à lu.z" (História , pá.gs. 1;35·136). 
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dos escravos com as espôsas do,s senhores estavam sujeitas a punições 
severas; "primeiramente não deve·m tocar na mulher do seu senhor, sob 
pena de serem flechados logo, e a mulher morta ou pelo menos bem açoi
tada, e entregue a seus pais, resultando-lhe muita vergonha de ser compa
nheira de um dos seus servos" (377). Sabe-se ainda, concretamente, que 
um escravo do principal Uyranran compeliu a espôsa do senhor a ter 
relações sexuais consigo e· que fpi difícil aos franceses impedir sua 
execução. Por intermédio de um estratagema, conseguiram-no afin_al, 
reduzindo as puni~ões ao· açoitamento da mulher e do escravo, cujo cas
tigo assumiu proporções cruéis (378 ). Ora, o testemunho e o exemplo 
mostram qiie o contrôle. da vida ,sexual dos escravos era o mais meticu~ 
loso possível e que a liberdaqe dêles, nesta esfera, deveria ser bastant~ 
circunscrita. Se a execuçãó dos cativos se explica fàcilmente (a morte 
dêles não poderia acarretar nenhuma complicação nas relações entre as 
parentelas solidárias), o mesmo não acontecia com as espôsas dos senho
res. O fato dos costumes sancionarem tanto o repúdio quanto a execução 
não constitui um índice da f orté reprovação oposta às transgressõe5 ? 
Daí a inferência estabelecida, comprovada direta ou indiretamente pelas 
iníormações relativas à con.eessão de companheiras e à execução ritual 
dos filhos dos escravos, segundo a qual alienações típicas afetavam a 
vida sexual dêstes. 

A noção de propriedade não tem nenhuma importâ'ncia na imputa
ção de posse plena sôbre os filhos dos escravos. Essa conseqüência fazia 
parte naturalmente, dir-se-ia, do status dos escravos como pessoas huma
nas na saciedade. tupinambá. Como e enquanto escravos êles não pode
riam tran,smitir a seus filhos senão a condição de vítima, que -lhes dava 
uma situação nas parentelas dos senhores. Ao contrário, os senhore_s 
podiam assegurar a seus filhos com as escravas, atravé.s dos r ituais de 
nascimento e da cuvade, a posição de membros das parentelas a que 
pertenciam e, por conseguinte, a de descendentes e continuadores de 
,suas linhagens. De modo que os filhos dos escravos com as mulheres 
tupinamhá se viam na contingência de sofrer o mesmo destino que seus 
pais, em virtude das alienações que pesavam sôbre a personalidade dês
tes. ~te aspecto da escravidão atraiu singularmente a atenção e a 
malevolência dos cronistas. Alguns informam que êles podiam ser 
sacrificados logo após o nas(!imento (379) ; outros, porém, que esperavam 
que as crianças atingissem. certa idade, consumando então seu sacrifício 
e o repasto coletivo (380). Gabriel Soares e Gandavo descrevem o com-

(377 ) Evrellll,. pág. ~02,. 

( 878) Evreu.-.c, pâgs. 102-l.05. 
( 379) L éry, pág. ;L,82; A.l;ibey,ille; págs, 233-234 ( êste .autor consigna da.dos que, 

não ali.o con·firmados . por outras fontes e q ue podem ser considerados incongruentes com · 
os mores dos T u_pip.amb4).. · 

(380') 'I1hevet, Sin(JúlM:i:.dU,d"é11, p'âgs. 239-24.0· e. 257 ~fl'ql que salienta que somente 
06· meninos sofriam o ruassacl"e ; 'esta informação, é óbvio, precisa ser entendida à luz. 
do tratamento que os Tupínamb"ã dJspensavani àe escravas) e Ms. in., fols . 54 e 58·58 v .; 

J 
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portamento da mãe e dos seus parentes nessas circunstâncias. "E se esta 
moça emprenha do que está prêso, como acontece muita,s vêzes, como 
pare, cria a criança até idade que se pode comer, que a oferece para 
isso ao parente mais chegado que lh' o agradece muito, o qual lhe quebra 
a cabeça em terreiro com as cerimônias que se adiante seguem, onde 
toma o nome; e como a criança é morta, a comem assada com grande 
festa, e a mãe é a primeira que come desta carne, o que tem por grande 
honra, pelo que de maravilha escapa nenhuma criança que nasce dêste~ 
ajuntamentos, que não matem; e a mãe que não come seu próprio filho, 
a que êstes índios chamam cunhambira, que quer dizer filho do contrá
rio, tem-na em ruim conta, e em pior,. se o não entregam seus. irmãos, 
ou parentes com muito contenta1nento '' e~si). "E se a mulher que foi 
do cativo acerta de ficar prenhe, aquela criança que pare, depois de 
criada matam-na, e comem-na sem haver entre êles pe:ssoa alguma que se 
compadeça de t ão ínjusta morte. Antes seus próprios avós, a quem mui 
devia chedar esta mágoa, s.ão aquêles que com maior gô.sto o ajudam., e 
dizem que como filho de seu pai se vingam dêle, tendo para si que em 
tal caso não toma esta criatura nada da mãe, nem crêem que aquela 
inimiga ,semente pode ter mistura com seu sangue" (ª82 ) . 

É evidente que o modo de utilização das vítimas, o qual delimitava 
a própria função d:a escravidão na sociedade tupihambá, subordinava 
esta instituição ao sacrifício humano. Como a guerra, ela ~onstituía, 
sob êste aspecto, uma té.Qnica do sistema religioso tribal. E como a 
guerra, ela intervinha, mediante a conexão indicada com o sacrifício 
humano, na integração da estrutura :social: a) enquanto condição do 
sistema tribal de posições sociais, graças às vinculações de sacrifício 
humano com os mecanismos tribais de determinação do status e papéi.s; 
b) enquanto fator do equi}íbrio social, em virtude da função social que 
desempenhava. Como os problemas dessa natu.reza já foram (ou serão 
adiante) objeto de discussão em têrmo.s da função social da guerra,. pre
sumo ser desnecessário abordá-los do ângulo da escravidão. 

No entanto, a escravidão era um dos ful~ros da intearação da estru
tura social: através da circulaç·ão de vítimas ela impulsionava os meca
nismos sociais que promoviam o ajustamento das parentelas e que man
tinham o padrão correspondente de solidariedade social {388). Convém, 

Gabri~l Soares, pág. 396; Gandavo, Hist6ria, pâg. 135; Staden, pãg. 179; ·e Lêry, loe. 
cit., quanto à última parte de sua informação. Oonfo1'me ainda sôbre ó en.cr1fício dos filhos 
doe escravos: Anchieta, Cartas, pág. 452; N 6brega, Oartu elo Bf'aail, pâ.g. 90. 

'Inversamente, se uma escrava dos Tupinambã conseguisse voltar para os seus, estan· 
do grávida, o filho dela com o senhor- era saçrUicado e con1id_o pelos parentes e amigos 
da mãe (cf. Brandão, pág. 291). 

(381 ) Gabriel Soares, pig. 396. O mesmo autor consigna dados sôbre frustrações 
ocasionais do padrão, que ni1o podem ser aproveitados aqui, em virtude da falta de m.ate· 
riais parà um cotejo critico ( cf. pã.gs. 396·897). 

( 382) Gandavo, H ist6ria, pâg. 135 ; cf. também Tratado, pãg. 62. Sôbre o com· 
portamento doa "avós", cf. ainda Brandão, pã~. 291. 

(3·83) Cf. acima, pãg. 227 e serta. 
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por isso, reunir aqui as esca,ssas informações a respeito dêsse fenômeno. 
Segundo Anchieta e Knivet, a troca de e~cravos seria· um comportamento 
recíproco e rotineiro= "A maior honra que têm é tomar algum contrário 
na guerra e disto fazem mais caso que de matar, porque mHitos dos que 
o tomam o dão a matar a outros, para que fiquem com alg_urn no
me . .. " (384); "Quando apanham um homem qualquer, ou se fazem 
algum prisioneiro, não o matam, mas aquêle que o prende o dá a seu 
irmão ou a .seu amigo para sacrificá-lo" ( 385 ) . Essas explanaçõ~ cate
gó-ricas são confirmadas por Staden, cujas indicações são muito mais 
completas; eis como relata as suas experiên.cias çom os 'fupina1nbá: 
''Os seus COrStumes, nessa ocasião, não me eram ainda tão conbecido.s 
como mais tarde, e porisso pensei que êles agora se preparavam para 
matar-me. Mas, logo vieram os irmãos Nhaê·pepô-cx:u;ú, o "Grande Cal
deirão", e Alkindar-niiri, o "Pequeno Alguidar", que me tinham apri
sionado, e disseram que me haviam dado de presente ao irmão de seu 
pai, o I piribGuaçú, o '' Graude 'fubarão", por a1nizade. :tste me guar
daria e me mataria, quando me quisesse devorar, para assim c9nseguir 
uma alcunha". "O mesmo I pirú-Guaç,ú, havia um anq, aprisionara 
também um escravo, mandando-o de presente ao Alkindar-miri, ein sinal 
de amizade. tste o executara, alcançando uma alcunha por tal feito, e 
por isso pro-r.net.era ao l pir.ú-Guaçú inandar-lhe o primeiro inimigo que 
capturasse. Êste fui eu" (386 ) . Posteriormente, Staden ainda foi pre
senteado ao principal Abatí-poçanga (387 ). De acôr.do com estas indi
cações, as trocas de escravos se processavam: a) entre "irmãos'' presu
mivelmente, irmãos reai,s e classificatórios); b) entre pessoas ligadas 
umas às outras como os filhos do irmão com ·seus pais classificatórios.; 
c) entre "amigos" (ou seja, entre pessoas pertencente.s a parentelas soli
dárias e, provà:velmente, ligadas por afinidade) . Além. disso, o 1narido 
da irn1ã se obrigava a presentear. o irmão da mulher com seus prisio
neiros de guerra (ª88 ) ; e o pai real podia presentear o filho cQm seu,s 
prjsioneir.os, visando a antecipar as cerimônias de sacrifício da primeira 
vítima (ª89). 

Os d.ados expostos, especialmente os consignados por Staden, põ(efm 
em evidência= I) que o présenteamento de vítimas representa uma mó
dalidade qe circulação de presentes; 2) que o prese~teamento de vítimas 
correspondia e· criava obrigações e direitos recípro~os dentro do grupo 
doméstico; os parentes que davam um escravo de presente esperavam 

( 384) Anchieta, OartM, pág. 829; quanto ao texto da Enformação do Braail, eili
tado anteriormente, 'C;f. 1>ág. 438. 

(885) Kniv:et,, ed. Brasil., nág. 124.. O cronista se referia aos indios Pot.ig.uar, do 
grupo tupi. 

( 8 86) Staden, pág. 89 . 
(887) 'S·taden, pág. 189. 
(388) Cf. Thevet, Ooamographie, foi. 932. 
(389) Gabriel Soares, J>ág .401. É presumivel, de acôrdo com as informações de 

Staden, que o procedhnento abr1ing~s1;1e ·tantp os pais reais quanto os elassüicat9~ios. 
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uma compensação equivalente no futuro; 3) que o presefiteamento de 
escravo,s não se confinava ao grupo doméstico: também era praticado 
por pessoas que pertenciam a par~ntelas e a grupos locais distintos, 
embora solidários, criando as mesmas obrigações e direitos recíproc~os; 
4) que o princípio de reciprocidade imprimia ao preisenteamento· de 
escravos: a ) o caráter de processo social, pois originava uma cadeia 
de presenteamentos sucessivos, cuja natureza e função permitem falar em 
troca e em circulação de vítimas ; b ) un1 conteúdo moral, que fazia da cir
culação de vítim3i8 uma forma social de "aliança" e de "comunhão": a 
troca pressupunha e intensüicava, no caso, os laços de am'izade (ou: de 
solidariedade) entre os agentes. Aplicando à interpretação dêsses fatos a 
teoria elaborada por Mauss {890 ) , verifica-se que as ações de dar e de 
receber vítimas se incorporavam ao si,stema tribal de prestações totais, 
tal como estas se desenvolveram entre os Tupirtambá, e se combinavam 
dinâmicamente à outra esfera do mesmo sistema (a de circulação de 
1nulheres) . Aquelas ações não se reduzian1 a simples gestos de simpatia 
ou de ca1naradagen1. Elas se impunham em nome de interêsses sociais, 
que envolviam a própria "posição" das parentelas no consenso tribal e 
o p~drão de solidariedade .social nascido da cooperação-competitiva das 
parentelas nas atividades guerreiras e cerimoniais (391 ) . 

Em conjunto, os resultados desta sumária análise das conexões da 
escravidão co·m a estrutura social contribuem para esclarecer duas ques
tões importantes. Em primeiro lugar, deixa patente que a guerra e a 
escravid5o co1n a estrutL1ra social contribuem para esclarecer duas ques
tares, subordinadas ao sacrifício humano. Encarando-se as relações daiS 
du~$ instituições tribais dêste ângulo, constata-se que a escravidão cons
tituíã um produto da guerra, à medida que o modo de apropriação de 
escravo.s encontrava nas atividades guerreiras a sua fonte material e a 
sua orige1n imediata. Mas que, reciprocamente, ela se tornava uma con
diç~o permanente da guerra. ·Os efeitos sociais das retaliações prátíca
das pelos inimigos, a competição por prestígio entre as parentelas e a 
própiciação dos e,spíritos ou divindades estimulavam constantemente o 
desejo de possuir e de acumular escravos. Assim, a escravidão cond:uzia 
à guerra, e. cQnduzia de maneira regalar, eln coerência com o r.itmo de 
vida social, cujos fatôres. engendravam as necessidades de apropriação 
de sêre,s humanos para o sacrifício ritual. Em segundo lugar, abre pers
pectivas que permitem estabelecer qual era a noção de estado de guerra 
subjacente às atividades gt1erreiras dos. Tupinambá e de seus contrários. 
Os rituais de aprisionamento e de integração à comunidade dos captores 
não determinavam o fim do eistado de guerra, mas a sua continuação 
sob outra forma. Era como inimigo que o escravo realizava o seu destino 

( 390) Cf. E asai s·ur le Don., F 01·me :.1:1. rchaique de l'Écliange, pág. 30-186; na. reedi· 
i:iio organiza.da por O. L evi-Stra.uss, cf. págs. 145-279 . 

( 391 ) Cf. acima, esp. págs. 231 -242. 
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de vítima e o fazia, dentro de suas possibilidades, de modo agonístico, 
vivendo o sacrifício como uma situação de luta à mão armada.A impor
tância sociológica dêste resultado advém da congruência da referida 
noção de estado de guerra, que se inc<:>rporava à consciência social dos 
aborígenes, com o conceito de guerra adotado neste trabalho e com as 
implicações teóricas do mesmo (392 ). 

Resumo 

Nesta parte do presente capítulo, "a situação social dos cativos" 
foi examinada em face da condição de vítimas a que êles se viam con
vertido.s, isto é, de pessoas destinadas ao sacrifício ritual. Nem o grau 
de diferenciação da vida social nem os fins e os valores sociais que jus
tificavam a apropriação de sêres humanos comportavam a formação de 
ama camada social, integrada exclusivamente pelos e,scravos e pelos seus 
descendentes. Os escravos eram incorporados ao grupo .doméstico dos 
senhores e, enquanto vives.sem, gozavam de tôd·i;tl? as prerrogativas e 
garantias concedidas aos membros da tribo em têrmos dos critérios natu• 
rais de atribuição de status (sexo e idade) , com exceção daquelas que a 
condição de vítima necessàriamente derrogava ou alienava. Todavia, 
estas não alcançavam uma expressão suficientemente forte para reduzir 
os escravos a um estado de degradação moral ou social Ao contrário, 
estavam contidas dentro dos limites impostos pelQ status dos escravos 
como s~res humanos. 

Vista como um conjunto de ações e· àe reláções sociais estritamente 
regulamentadas,. com referência a fin~ e a valores sociais, a escravidão 
constituía uma instituição dependente na sociedade tupinambá. Por sua 
natureza e por sua função, ela adquiria realidade social graças ao sacri
fício humano e aos rituais suhseqüentes ou às técnicas sociais a êles su
bordinados. O modo de apropriação de inimigos, por meio da guerra ; o 
modo d.é conversão dos cativos em vítimas, através dos rituais de integra
ção do.s: prisioneiros de gueua; o modo de ultilização da,s vítimas, nos 
cerimoniais de execução, f o.rmavam constelaçõ.es· qe ações sociais deter
minadas direta ou indiretamente por aquela institriição nuclear. 

P0r isso, as relações dos senhores e dos escravos possuíam um signi
ficado ético, polarizado na pesição recíproca de ambos como sacrifican~ 
tes e vítimas, e o de.stino dêles se cruzavam através do sacrifício, que se 
tomava tão importante para uns, quanto para os outros. E a escravidão 

(!392) As quais, tomo a liber.dade de lembrar, levaJ'am a pôr no mesmo plano olf. 
aspectos· "militares" e "extra-militares·" ou " sociais" da guerra e a coneeber como gv,erreirai 
tanto 8.l!· situações de preparação e organização das expedições guerreiras, com os choques 
armad.o·s, qu:ã-n,to. as .que iie âese~olavã.m p·Qsteriormente, até o momento elo sacriffo~o ritual. 
(inclusive) . Aliâs, o r esultado em questão confirma o ponto dê vista rµaia geral, de que 
a conve.nção .da qual resulta a escravidão "longe de destruir o estado de guerra, supõe a 
sua continuidade" ( cf. Rousseau. op. cit., pãge. 52-58}. 

• 

• 
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intervinha na configuração do equilíbrio da sociedade tribal, seja como 
substrato material, seja como condição ou como fator de integração da 
estrutura SGcial. Quanto à guerra, a esctãvidão representava ao mesmo 
tempo: um produto das atividades guerreiras, que representavam a s,ua 
fonte imediata; e uma condição permanente da realização das incursões 
e das expedições guerreiras. 

2 - 0-s Fundamentos Guerreiros do Compor:t!lmento Coletivo: 

Em seu conjunto, os conhecimentos obtidos até agora somente per
mitem compreender e interpretar os problemas de formação da per.so
nalidade e de integração da estrutura social, em suas conexões com a 
guerr.a, do ângulo do processo de socialização. Toda:v_ia,, ficou mais· QU 

menos implícita, em cada parte do trabalho, a existência de valores que 
transcendiam os limites do,s ajustamentos sociais descritos. O estudo 
da natureza e da função dêsses valores, à medida em que êles estavam 
ligados à guerra e às atividades sociais provocadas por ela, constitui 
o objeto do presente capítulo. 

·Com relação ao.s dois capítulos precedentes, portanto, a análise que 
será desenvolvida aqui se particularizará pela preocupação de descobrir 
os sentimentos e as idéias que unificavam pela base, emocional e ideõlô
gicamente, o comportamento guerreiro dos Tupinambá. Não se trata 
mais de saber como os ideais guerreiros ~e incorporavam à personalf
dade masculina :nem de explicar porque todos os homens "normais" 
se achavam socialmente condenados a ser guerreiros, pelo menos em· 
certa fa,se de sua vida. Mas de identificar os fatôrcs sociais que, através 
das diferenças individuais de temperamento e de caráter, produziam lVIl 
conjunto de semelhanças sociais suficientemente profundas para garantir 
a ação conjugada nos empi:eendimentos guerreiros. 

Ao estudo dêsses fatô.re.-5 sociais se opõe uma dificuldade de caráter 
metodológico. É que a gu,erra se subordinava, como já foi largamente 
indicado neste trabalho, ao sistema religioso tribal: as razões que justi
ficavam a realização de e~edições ou de incursões guerreiras diziam 
re.speito às relações dos vivos com os espíritos dos mortos, com as divin
dades. Daí a impossibjlida,de de analís.~r diretamente os aludidos fatô
res~ Com o fito de contornar semelhante dificuldade, foi adotado um 
artifício analítico, o qual permitiu uma ampla exploração dos dados dis
poníveis. O artifício consistiu em escolher o sacrifício humano e os 
rituais subseqüentes como um meio de investigação dos "fundamentos 
guerreiros do comportamento coletivo". 

De fato, os rituais de sacrifício, de antropof agia e de renon1açãe> 
atuavam, do ponto de vista mágico-religioso, como rituais de destruição 
das vítimas e de purificação dos seus algozes. De acôrdo com o con· 

• 
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ceitQ ahprJgep.e ·de g.u~~ª (3lIB) ,, ~~ situaÇõ~ iSóçíais que int~g~~rvam êsses 
rituais f~ziám p~rté do estailo O&, g,uerra ôu, :thelhor,. co.nstituÍ'á:hi o tles-

~ ' .... 
'Íooho pteV'.'isto e regular êla atu,alização de. iaÇoés hostis eontt:a detetmi-

..J " . . • • '~ . • l "1 p nau()S ·· m1tn:i.gps e eontra. o grupo ·sQc1a a que e es. ·p,e;i:t.enJ~e$'~'.~m. ·or 
·!:$.s.O~. ªE! cl16J;"m;as sociajs q1,1~ as regulavam, a.s atj:tud~ e:rte_riQrizada~ ·em 
~.eu trânscbí~ó· e a funç~Q sooiaJ que elas desempenhávam~ através da: 
integraçãó. 'ªºs referidos·· rituais, .continham necessàriamente. uma natu~ 
.teza bélica ou guerreira. Estudando-as é possível: I) identificar .S.()..Cf o.~ 
1õgica~ente Op valores. que ju$ti:ficavam a guerr~, .. etológica ·e eidolôgj-. . 

ca_ment~, e imp~lsionavam psiquicamente os '.f upihaínhá a açéitâ-1~ ou a 
aesej'á-la, com tôdas ·às suas conseqüências; 2) c·onhecer a importância 
Te1ativa dêstes valores na constituição e no funcio.rtâment.o da ·" consciên-

. ·· 1 .. ,., 
ela C6 eti.ya ou <{Qmt,Un • 

:Este cçipitúlo . se divid.e em duas partes. (:!94.).. Na p.rimeira., ''os ritos 
·d~ ":·p~~truição '' dos inimigos", serão apresentaàas· algqina,s· infórínaç7Ões 
fornecidàs· pelos cronistas sôbre. os aspectop dos titos. ·de sacrifício, de 
antrepof~gja e de renoinação concernentes ao tratamen.to dispena-ade. 
~os .. inimigos, com:o e enqt.JaJ;ltQ vítimas, e· ao modo. d~ utiliiâç:ão de ·$ua~ 
p~&soa.s. Na segunda, "significado e funç-~o ·dos ritqi:; d1' "de~tn.i_iÇ:ão"" 
dos inimigos", serão examinadas; e à medida do possÍV.êl .ou do necessá
·rio interpretadas sociolôglcamente, as diletentes implicaç.õe_s so.eiais' da. 
vingança: ( vinculada.s com a guerra) , a qual os Tupinamb:á &creditav-am 
cQnçretizar através da ''destruição" das vítim~s (39-'.~) • 

1\ --' Os Ritos de ''De$ttuição" dos inimigps: 

A destruiç.ão ,do~ inimigos se pro:oessflv~ sQciabnente. Ela era CQn

F?u:rn~qa por meio.s rituais e êQnstituía uma ativida~e ççletiva no sentido 
mais ~ut_êritíçó pos~ível: tanto pêla '·'massa'·' dê participant~s~ quanto 
pelo estado dé eomunh·ão que se criava e pela nàtureza das' ohrigações 
m.ora-is que se atualizavam suciahnente. Como.· foi visto a,c.iui~ a -noçã-o 
"de '~vin;ga:nç:~" forJ1e.cia o móvel ahei:to· da.~ incur:s_ões . .guerreiras,, d.a 
apr:,isjoRatnentQ de inimigos e do modó de_ utilizaç~o de suas pessOflS (396). 
Ela p.enefra:va iguâlmeflté tôdas as ações e às -átividad.es sociais, que Sé 
fute.-gtav.am a'o,s rítos de ''destruição?' dos inim~gos, nos quais se achava 

. (i;l~3) E tá:lilbém, <Je ac~rdo cóm o conc(lito .soe~1>l6gico ~~· gue.r.ra, q9m9 iá (ói 
.visto acima. 

(·3·94) Dispensei-me de discmt11' o eroprêgo cio. conceitq .de compo~amentõ col.e.t:ivo 
n~'te ~~b'alho. OQmo ~~ sa"f.?~. ês_s.e concei~() possui 4oia senti.d9s ·C<>rJ"entes na- sociolQg:ia ; 
êle é '11-sádô aquj -no sen~do lat~ . . nó qual. "abrá'nge tôd.as . as mane(rãs -·de ag~f e~ eomum 
·obtJervaaas em ~11apos hum.anos " ··( cf. E. Willems, Dicionário <Le· Sociõlqgia, {iá.-g:. 27) . 

(395) Segundo 9 proj~.tQ ini'cill(l dQ pres~nte .tral:lallio, 1!-flUÍ dever.ia ser analis!J.da 
:inte~i:l\lméIJ-té t.ôd.a a·. d9!?~entàÇã'o. .f,.ot:n'e.cidá pela,s fQnte_s pt·hill&nas 1:1ô~:te os .r.lt.ui.iB de 
.eá·c.r-H·í cio, de .a,nt,ropo.fagia e de :ren:omação ·na socied·ade; tnpinanibá.., Po,steriormente, 'fui' 
l~!~do !!- r~~trin~r_ .f>~_,m~mpo db 1pr9je~~'· ~ pat,a . evit~-r O .ma~~ Pô.S.af:.vel a dis-pusjfáo (!e pro· 
J>leintls que -não po&&uem nenhuma espécie de ligação com a guerra. 

(3~6) Cf. ·esJ)e'Cialmente .Parte. I, págs, 43-67. 
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pol1JrÍ2'í~da d~ m.odo po;;itivo. As d_escriçõ~s dg~ Groni~~~s f 1*am os 
div~i;so.s momentos das dram·áticas ocorr~ncias~. que entã·o se desenr.ola
v.-am; e nos· permitem acoinpanhá-lo,s "cronologicamente'', ·em suas três 
:fases princip·ais: .a da ex.ecuç·âQ, cóm .os· rituais anteriotes e as .cer.imônias 
p.repai:.at:órias; a do rep·a,sto celetivo; e a de; pu1'.tfícaçã-0. Â f, três fases 
corrçspondiam oúltutal~ente ·~ ~onjuntos coerente.sº · de a.çõ~s · spci~is., 
más se ligavam entre si de tal, maneira que a primeira d.esem.per}hãva~ 
com rel~ção às óutra.ê duas, a funç:ão de núcleo de ªglutinaç'ão so:ciàl e 
ídeolôgica. De acôrdo com o ·objeto desta monografia, ·só serão meneio, 
nadas aqui as ações .sociai,s em que os Tupinamhá e as vítimas se defron
tavam na qualidade" de inimigos;. ou. seja,. as açõ,es qµe. confeiiam .. à:qu:eles 
rituais o car~ter de situa.ções socia~ de luta. 

Pelo que se p.ode- pere.eher através das info.r:maçõ-e:s des croni,st~s, 
o~ Tupin~niliá praticava.m dua!:! espécies de; sacrifícjo· hwnano. Ui:ll dêle.s 
se destinava a aplaca-r os espírito$ dos parentes ·mortos recenteine·n~e -: 
tanto o~ que eram priv"àdos d.a vida de maneira· sangrenta, pelós ·inimi
gos, quanto os que morriam de v.elhice· ou por causa de doenças rªª7 ). 

O ol,ltro tinha por fim o culto dos aneestrais míticos. Parece que a orga· 
nização cerimonial das duas espécies de sacrifício humano não era· a 
mesma. Segundo pr~umo, a últnn'a abrangia algumas cerimônias. a xnai;s, 
est~ndendo~se por maior nfunero de dias. Quanto às r~li,ições com ·a 

Vítima, porém., compreendiam no· ess'.encial as mesmas cerimô.nias {39·8') • 

Pqr i~s.o, não será n(;ices~á,ri'o discutir aqui a.s hipóte$es. que permitem 
separar as duas espébi~~ d~ sacrjfício. Nem se impõe, tampou.ce, o ~xame 
circ:uils:tanciado das relações dó matador e dos seus companheiros com 
a v,ítirna; ten.do em vista ·cada uma .da,s duas conexões religiosas do sacti
fjc~o hgm·~:n.o .na sociedade t:rihat 

. A vitll,na, d~empel}!hava, ·naturalmente, o papel de personagem cen
tral ·no de~s~nvõlvinlentó· qas cetimônias Q.e execuçã9. Direta oú mdi:t:e
t~~n.fe, el~ towãva part.e ~tiva em tôdá& as aç.õe~ ritualiza(i~s, qti~ pre
cediam a s1I'a ''morte''. Por isso,. é possível separar-%e, no sistema de 
titos que tinham por í un,ç,ao religiosà preparar a vitima, o sacrificante; 
os seus c<>In.p.aT!sas, o, púnlioo e os instrumentos ~aciffícais, um conJunto 
d~ c~erimônias e~ec.ialmente dedica:das ao. seu prciprio tratamento. Do 
ponto de yi§.ta ánalíti~.Q, es.sas- ce.ri'.lDônj-as po,a({m ~er re,quzidas ~ seis 
categorias fundamentais, mais ou ~enôs interpenetr~d3s• a) ritos de 
sepa1·ação da vítllnà; h) ·rttos de inculpação da vítima; e) ritos de pré,· 
paração da vítima: ; d) ritos de cap'tura simb.ólica da vítima ; e) ritos· 
de v~in;gan.'.ça simbólica da vítima;. f) ritos de execuçao. 

(.397) A informação que pemíite est en·de:r a· obrigaçiio .iLe vingança ·aÕs mortOs de 
velhice ou por causa de dqe:u~as é íor,nec'ida. por Thevet ('Cf. ~s. inédito; f el. ·61 v ;') . 

(398) A análi$e dêsse problema, tl de outros tan1bém ligados à r~constru:c;ã.o .e à 
in~:r;'l!~~~àÇão do sacriiicio hum.a.no na soc.iedade tupinambá, serfl: objeto à.é ülil e.ná!i'iQ. em 
elàbôração, 
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Como foi visto, a conversão do cativo em vítima promovia a sua 
integração à comunidade dos captores. Para que o sacrifício pudesse 
ser consumado, era precis.o: l) desligar o escravo do "nosso grupo"; 
2) atualizar as suas ligações com o e.spírito a quem o massacre seria 
consagrado. Suhentendendo.:.se que o estado de vítima se conservava 
inalterado, ambas as coisas resuitavain da observância dos ritos de seE:a
ração. A desligação do, ":n,o~,so grupo" dava ao cativo prerrogativas que 
êle possuía antes da Cf.lptura; 'basta dizer que, ne.ssa ocasião, êle poderia 
fugir dos captore.s, os quais o ·submetiam a severa vigilância e o aloja
vam em uma cabançi forte (399 ). Aparentemente, isso significa. que a,s 
relações da vítima com os captores voltavam a assumir o . mesmo tonus 
emocional que os antepunha, antes da captura e dos rituais de integra. 
ção, como inimigos irreconciliáveis e instintivos. Nessa nova conclição, 
a vítin1a poderia tornar-se uma fonte · de perigos para a comunidade. 
Como os ritos tinham uma duração determinada, os captores precisavam 
conviver com sua pessoa alguns dias; e estariam sujeito,s a conseqüências 
nefastas, se a transformação do estado da vítima não fôsse acompanhada 
por uma atualização das ligações desta com o eppírito ao qual seria 
consagrado o sacrifício. No fundo, vistos sob êste aspecto, os ritos d€ 
separaç·ão tinham uma função religiosa, que consistia em promover a 
comunhão com o sobrenatural atravé.s da vítima. Verifica-se isto pelas 
cerimônias observadas pelos Tupinambá, em conexão com as fases da 
preparação ritual da vítima. Assim que tosquiavan1 e pintavam o corpo 
do prisioneiro com tintura de jenipapo, se processava a preparação 
ritual das mulheres, "tanto velha;S, quanto jovens", com tintura d.e jeni
papo, e procediam à ornamentação dos comparsas masculinos do mata
dor, os quais entravam em relação cerimonial com a vítima antes que 
êle ("ºº). Corn a terceira e última preparação, na qual a vítima era orna
mentada para o sacrifício, terminava a desligação do "nosso gru
po" ( 4º1 ) , o que é pôsto em relêvo simbolicamente, pela captura ritual 
do cativo. Então, as mulhere.s eram especialmente ornamentada~ para 

(899) Cf. Thevet, Ms, in., foi. 55; adiante, o mesmo informante indica que a 
fuga ocorria de fato, nessas ocasiões (idem, foi. 60 v.; cf. também OoamogTaphie, foi. 945). 
Parece que essa era a única modalidade de fuga permitida. P ero OorreiA, (Oart48 Avulaair, 
p;íg. 99), e Staden (pág. 1 80) mencionam que os Tupinambá vigiavam cuidadosamente os 
prisioneiros, quando se realizavam as cerimônias referidas no texto. 

( 400) Of. Thevet, Ms. in:, fols. 55 v.-56. A preparação ritual das mulheres se 
!az'in, diitnté do :t>risioneiro, na mesma. C'abana em que se procrssavn a su.a primeira pre
paração, Os J\omens que "se destina-vãm ào serviço do sacrificio" eram prepa.rados em 
wna cabana especial; Thevet inior:ma qµe os corpos dêles eram inteiramente revestidos de 
goi;na, por cima da qual punham penas ve:i;me.Thas. O rosto, porém, era coberto c.om cascas 
de ovos ·(de "1)erdiz ") bem batidas, e, coloridas de azebre. Por nlCio de cêra, fixa:v1un: na 
~estt~ "bonitas '(l f)nai\.''. Algumas mullw1·e.s. ei:an1 1're1>in·1,HJu,5 do mesmo ,U).oP,o, m~·s nií!) 
ostentavam ornamen,to.s de pen,as. Irá t.esta. Ao mesmo tem1>0 . se processava a prepar.~ç·jí.o 
ritual .da mussurana, a corda sae'rifical ( cf. Carciim, págs. 161·162) . 

( 401) Of. Thevet, Ms: in., lol_. 56. 

-
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as cerimônias de que deviam participar (402 ) ; e se processava a prepa
ração tlo ibirapema ( 403) e do sacrifiçante ( 40<j) • 

Segundo Thevet, no decorrer das cerimônias de separação ofereciam 
uma jovem para dormir com a vítima (4º5 ) . É provável que isso ocor
re~se de fato, com alguns prisioneiros. Se a companheirá fô,sse muito 
velha ou se fôsse infecunda por outras razões, a oferta de uma jovem 
se associaria ao ideal de possuir um filho da vítima, no qual praticariam 
novo massacre. Naturalmente, o de.sfêcho dos rito.s de separação redun
dava na segregaç·ão espacial da vítima. A segregaç·ão espacial ocorria 
depois da captura simbólica e dos ritos de vingança, que se seguiam a 
ela; a vítima era levada para uma cabana, especialmente construída :para 
êsse fim, no entardecer,. e nela ficava, juntamente com os in.strumentos 
sacrificais e a coifa de penas que deveria usar ( 406 ) • Assim que o sol 
se punha, realizavam a "dança da corça" ("danse de la biche") no 
centro da praça. Os pri~ioneiros ·participavam dessa,s cerimônias, a que 
também era1n admitidas as mulheres ( 407 ). Depois eram reconduzidos 
para a cabana, na qual passavam a noite vigiados pelas mulheres ( 408) • 

Os r itos de inculpaçã·o da vítima tinham por objetivo identific.ar o 
pri.sioneiro ao grupo a que êle pertencia. As cerimônias realizadas se 
destinavam a evocar as ações sacrílegas dos inimigos, praticadas nas 
pessoas dos ancestrais ou parente.$ lnortos; e visavam significar à vítima 
que o seu sacrifício constituía uma puniç'ão àquelas ações sa-crílegas. A 

( 402 ) Cf. Thevet, Ms. in., fol. 56 v. 
( 403) Oí . esp.: Thevet, .f"Is. io., fol. 56 v:.; St;aden, págs. 179-181; Cardin1, 164-165. 

As desc:rif}ões mostram que os ta<lapes m-am consagrados aos espíritos a ·que destinavan1 os 
sacr ifícios. Quase tôdas as ·Contes se r eferem à ornamentn(}ii.o do ta.cape, mas não é preciso, 
paTa os fins da presente análise, transcrevê-las ou Yeferi-las aqui. 

{ 404) Gabriel S-0ares, págs. 398-3.99 ("Costumam os Tu.pinambás, primeiro que o 
matador saia ao terreiro, enfeitá·lo muH.o bem, p~(!.-lo co~ lavores de jenipap(> tQ.çlo o 
corpo, e põem-lhe na cabeoà .uma c·arap..uç11 de penas amarelas e um diadema, manjlhas 
nos braç-0s e per.nas, das mesmas pen as, grandes ramais de contas brancas sobraçadas, e 
seu r abo de penas de ema nas ancas e uma espada de pau de ambas a s mãos muito pesada, 
marcbetada com continhas br~cas de buzios, e pintada com cascas de ovos de C'ôres, assen · 
ta.do tudo em. lavores ao seu modo, sôbre cêra, o que fica mui igualado e bem feito ... ''.) ; 
Sta.den assinala que· o corpo do sacrificante e os de . seus C'on1pàrsa.s m·asculinos eram pin 
tados de " éôr plúmbea, com c'in~n" (pág, 181 ). ·Sôbre a pr.eparn~lio ritual do matador 
cf. também: Thevet, Singt1larida<Zes, pág. 244; Oosm,,ogra.phi.e, fol. 945 v.; Léry, pág. 178; 
Gandavo, H ist6ria, -pág. 183. 

(405) "Havia um dos prisioneiro.s jovem de vinte anos, ao qual esta mesma noite 
1oi <Jada umii .iovem de qu.in~e a.nos, pa1·a dormir .co1n êle". "Su:a JJobte mulher .'é,gtava 
deitada sob o seu leito, enquanto que aQuela jovem estava com ôle no leito" (Thevet, 
Ms. in., fol 55 v.). Métraux aceita a informaçã-0, sem fazer nenhum comentário (cf . op. 
cit., t>ág. 142). 

(406) Cf. Thevet, Ms. in., foi. 57. Veja-se tambéxil Pero Correia, Oartaa Avulaaa, 
píig. 99 ("E quando se faz a matança., fãzem uma casa pequena com telhado 1;1õme:nte sem 
J)arede, onde alguns dias antes põem os que hão de ser mortos com suas mn1heres e com 
muitas guardas que os guardam") ; Stad~. pág. 180 ("Acabada a bebida, descansa.m no 
outro dia e constroem para o prisioneiro uma pequena. cabana no local em que deve mor
r er. Aí pas.sa êle a noite sendo bem vigiado"); Gandavo, H·iat6ria, pág. 182; Cardim, 
pâg. 165. , 

(4.07) Cf. Thevet, Ms. in., !ol. 57; Staden também menciona de pal!sagem essa ceri· 
mônia (cf . pãgs. 179:180); e Cardim assevera que, em seu tr&nsaurso, cada qual fazia o 
próprio auto-elogio ( cf. pág. 164). 

(408) Thevêt, Oormographie, fol. 945; cf. também M:étraux, op. cit. pâg. 148. 
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documentaçãQ permite distinguir dois momentos capitais na observância 
dêsses ritos. No primeiro momento, que se ligava às ce_rimônias postas, 
em prática .com o fito de separar. a pessoa do ~scravo do ·"nosso grupo", 
a vítima era conduzida par~ a cabana do ;sul, na qual se realizara de 
dia a sua priineira preparação cerimonial e a das mulheres. As rêdes 
das mulheres ("velhas", segundo o informante) estavam dependuradas 
em tôrno à do prisioneiro. Assim que êste ;;e deitava, as "velhas" come
çavam a cantar, o que faziam ininterruptamente durante tôda a noite. 
O cativo não dormia e fic-éJ,va ou~indo o canto das mulhe·res,. no qual 
elas relatavam q·ue chegara o t empo de vingar os seus amigos, contra e 
grupo a que êle pertencia (409). Essas cerimônias precediam. à libertação 
e à captura .simbólicas do prisioneiro. No segundo momento, que de 
acôrdo com Thevet e Cardim ~e sucedia à c~ptura simbólica, celebravam 
~erimonialmente a apropriação da vítima para os fins rituais a que ela 
era destinada. "Acabada esta luta êle em pé, .bufando d·e birra e ca11-
éSaço com o outro que o tem aferrado, sai um côro de ninf.as que trazem 
um grande alguidar novo pintado, e nêle as cordas enroladas e bem alvas, 
ç pôsto êste pre,sente aos pés do cativo, começa uma velha como versada 
nisto e mestra do côro a entoar uma cantiga que as outras ajudam, cuja 
letra é conforme à cerimônia, e enquanto elas cantam os homens to1nam 
as cordas, e metido o laço no pescoço lhe dão um nó simples junto <los 
outros grandes, para que 15e não possa mais alargar, e feita de cada 
ponta uma roda de dobras as metem no braço à mulher que sempre anda 
detrás dêle com êste pêso, e se o pêso é muito pelas cordas serem grossas 
e compridas, dão-lhe outra que traga uma das rodas, e se êle dantes erª 
temeroso com a coleira, 1nais o fica com aquêles dois nós tão grandes 
no pescoço na banda de trás, e por isto diz um dos pés das cantigas: 
nós somos aquelas que fazemos estirar o pescoço ao pássaro, pôsto que 
depois de outras cerimônias lhe dizem noutro pé: se tu fôras papagaio, 
voando nos fugiras " ( 41º) . Thevet descreve as cerimônias que ,se deseIC 
rolavam a s.eguir, no decorr.er da tarde mas ante,s das ci~co horas. A 
vítima era reconduzida para a ·cabana em que se proces$âra a sua pre
paração ritual e as mulheres observavam as seguintes cerimônias: " . . . E 
em sua presença se apresentavam de novo vária.s mulheres emplumadas, 
as quais após estarerr1 bem paramentadas com seus belos enfeites, iSaÍam 
daquela cabana quatro a quatro, cada uma com um end~pe [ anonas] 
~trás das "co,st~s. Saindo da cabana batiam com a mão na h.ôca ao passar 
diante dêles [dos prisioneiros], gritando o mais alto que elas podiam; 
depois estando tôdas de fora corriam pelo meio da praça, amotinando-se, 
como se elas tivessem querido se combater. E depoi,s de estarem algum 
tempo nesse lugar, elas retornavam ràpidamente para o interior das. 
cabanas, pass~ndo sempre diante dos prisioneiros, para lhes cau,sarem 

( 409) Tbevet, Ms. in., fole. 5 5 v .·56. 
(410 ) Cardim, pãg. 168. 
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inais d_esggsto. E sai::ü:n de novo quatro a quatro~ por diversas vêzes, 
procedendo Cônió aa primeira vez" (-4'1l J. 

A vítima era p·reparada ritualmente para as clivers·a.s cerimônias 
aas quais aeveria participar,. :As 'fontes n'ão consignam Ô · significado de 
ça~a çpne~ão par.ticµlar des ritos de. pr-~paFa,ção da vítima~ fo.davia., não 
é d.íficil perceb·er que a p'I"e.paração ·consagratófi~ o.corria tardiamente, 
na véspera do dia em que deveria ser consumado é màssacre. Potta'nto, 
ap.ós a de,sligação completa da ·vítin1a ao '~.nosso· grupo'' e do e.stabeleci
·mento da comunhão e.om o es,pírito que iria receber o saprificio. As~ 
eerim9nias de preparqçâ9~ da vítima pr~ticadaS; antes se ligavam aos 
ritos de inculpação e de vingança simbólica. 

A primeira prepar-aç-ão. c~rimonial s,e proceªs~va no dia ·em que 
cqme_çÇtvam os ritos- que precediam ao ~acrifíéio. Ela tfnha por olUe!o 
preparar a vítirna para as cetím6uias iniciais de irtculpâção1 em qué éla 
era id.€-ntificada ao grtip«:> hostil a que pertencia e nas quais eram Dlé.n
ciona:dos os delitos sacríleg0,s que· tornavam º ' seµ sacrifício algo .moral
mente imperiosq. É proyável, poi; issq, que esta primeira prepa_r·ação 
visasse apena.s conformar a vítima aos padrões de pintnra do corpo e 
de tónsuta do cabelo de sua própria tribo. Thevet, pelo men.os,. informa 
que o prisioneiro era levado pa:ra ''as e.abanas. do sul", juntamente co.m 
suas rêdes e· qµe , ali as mulher~s se entregavam à sua toil~tte. Eista era 
siinples: êle 'Sé s~ntava, e as mulhe~es tosquiavam o seu cabelo por 
diante e pintavam de negro todo o corpo élêle, com jenipàpó (412). Nesse· 
mesmo .dla oc.órria a o.fer.ta de uma coifa de penas ao · prisioneiro: as 
p'enas er.am .fixadas. p.or meiQ de cêI"a, sendo consideradas '"~bonitas,., pelq 
ln~eTmante., o· qual él):oreve ser aquela uma "çoisa exceJept~mente, ~ 
prôpriàmente feita·" ( 4i:r). Ã noite é que tinham lugar as cerimômas de 
ineulpa9ão indicadas. 

. As ce:r::im,ônias de libe:rtaç~·o e de captura simbólic.as, c()m as ceri-
-môni~ tfe ihcfulpa,ção. que a~ .. seg:Uiam, também. eram precedidas-de uma 
prepàtaçãó especial da vitima. Thevet assévera que conduzi~m- o pri· 
sieneito pai;ra fora .da "'aldeia"~ entre as n:ialoe;as do norte e .• d0 · oe,ste, 
e qqe ali lhe "lav~vam a .ha.rha." e que ·:r;asp·avam ain.da '"qqalqu~r cois~, 
que não haviam feit(;> no q~a pl"eéedenté'' (.41:4). DepoJs , çlisso, õcori:e
riam as· mencionad·as éerimônías de· captura e de inculpaçio. Parece que 
esta preparação tinha ·tlma funç·ão ·religÍo.sa ·mâÍs am;pla, embora nio 
fõsse uma "toilette ·suprema", como ·esereve Métraux (415) • De fato., 

(411) Tl,levet, ?\lls. in., fó'(s. 56 v:. ,:;;7. Como -se. s-abé, o ,gesto de- bater. com . . ~ m·ão 
n11 bôca signifieª'v.a, simbolicamente, a l)retensão' d.e" devorar o inimigo. 

('412) TlleveJ, Ms. in., foi. ·5~. 

(413 Idem, fol. 56. A ·c.oifa d~· penas f.ic::ava· sôbr.e um.a p.~ç·a ~~. madeira,. ao lado· 
d~ têde elo prisioneiro. 

(4l4 Tlievet, Ms. in., foi. 56. Eirloora. Jiã'O faça comentários à respeito, lféttaux· 
in!lica por meio d-r~· um ponto de interr.oga.ç'íio a dJivid,a , provoca.da . ein seu espírito pela 
afirmação de gue "lavavam a barba" do prisioneiro (ct. op. cit,. p,6.g. 143.). 

(415') ,4. M'étraux, lóc. cit. 
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vá,.tias f.opte~ iDf~rptafu gµe ,95 'f.1Jph1,amh'á la~·avam então, todo o co.rpo 
dó prisióneire (1116) . Nã-0, :se sabe qual s·eria 6' ,sigp:Mi'eado do banho., 
uessa ó,easião, lna!il e: pr()vável que ,esta p.~a;rte do cerimonial ·trve.sa·e alg-utna 
co!J,e~·~o com ~ pu1Siflcaçã:o da· vítima: para o saçr.if~cjQ. · · 

No :mesmo dia; isto é, na véspera ·da execução, porém após, a éaptu
~a oerimeniaf e uma demonstraç.ão de vingança da vítima, ti'nha lugar a 
última· p:r:eparação .rítu.al. Depoi:s ··dela, .que· se realiz.ava ·c9ncQm~t.~nte'." 
meµte com a prep:a,raÇão rit:u.al do ihrrapei'nCJ.., a vítima estava apta p~:a 
participar da "dánça clã corçra "· e das eerimônias de execuctão; até quf!' 
eheg,asse ê.ste · motnehtó, no entanto, devia ~er segregada e:m uma .cabana 
es;pécia11. .cerno já foi mencionado. 'I'Qdo indica que eSta preparaÇ;~Q 
§U.Pt(?;m.a t,µilia por funç,ão consagrar a vítimÇL ·~o· e~pírito· qu~ dev.ia 
r(fceber ó s~c.iifício. 

A, p:repar:ação sup;rema era precedida pelo ritual de. amarrame.uto 
da :mussur·ana ·n,o pese<;>çp da vitima ('117). As mulheres que cuiqa.va1Jl 
<}a S:'l:lª :toilette ?.~prema tatnh·ém eram p·repatadas ritualmente ·par·a ~s· 
círc.unstâncias e faziam as mesmas operações com o ihirapema o.u taca:pe. 
Elas coo.Fiam .o ·r .osto do p:rj;sion:ei:to co1n '' ' gó1na'" ··e distribui<tm en1 cima 
de.la cascas. de ,ovo ( 4:18) • Es:sa toilette devia se. proc_e~sar antes do. entar
de.cei:, poi;i por volta das cinco horàs ã vítima· era conduzida, já orna· 
mentaâa,. parà a ''dança ,da corça" ( 419). Segundo Car.dim_, ela se cón
smnaria ainda ·rro período da manhã: "Aquela 'manhã q_ue come.çam a 
beber enfeitam o- cativo por um modo pa.rticular que para iss.o têm, a 
s~per :. depois a.~. limpo o · rosto, ·e qul;lll.ta penugem nêle h4, Q untam corµ 
ufu leite de cérta árvore ·que pega muito, e sôhTe êle põem um certo 
pó de: umas ca.s.cas dé. ovo verde de certa a:v:e do inato,, e sôbte isto o 
pintatn de prêto com pinturas galantes, e. untando o cQ.rp-o t0.do. até a 
p<:>nta ·d.o pé o enchem todo de pena, que _para istp t&m j ~ · picª'da e tinta 
d.e vermelho, Q qual faz parecer a metade mais grosso, e a ço~a ªº .T_Ô~to 

(líil..~) "Ào. quar to dia, em rompendo a. al:va, levam O •CQ.J).tr'ái<,lp ·&. làv.a~ _:a , 1llÍl. :J'ÍÓ, 
e v4'o s~ tleten.dó J!ill:a que. a_o torna rem, seja já dia. cl!t,r9 .. . '' ( Oardim, ;pág. 1&21) ;; " . ; . e 

1u~ djá ãh t,i?s -que· o matem ·la°ya;m·n'o t odo ... " ' (N 6J)regp., <Z°<rt~11· d..6- Brqci:i,l~ p~g_. 1:0'1'.) : 
.como Tb'evet, 'N:ó.breg_a. e' .Cl~rdim assever.am <1ue tal cerimônía se· r,ealizav:a; um dia-. ~es 
da e.xe.\f1,1Çiio, T~~yiai. tflui&l}vo e Br.a.1.1,dão a situam nc;i · próprig dia do ~ª~-~!}!!~: •,•E -<>. 
di.a q'ú:e liá~ d'é padêeeli l)ela .mànhã muíto é'édõ ãnt.és qu.e, .p .Sol saia, o tiliam ~e4\ [d a 
~b~na ·em ~ue 1i.C&"'9ia S'e!irega4b], e com gran.~e'f! ca.J!tares ·e . folias: o lev,am a , hanhaT a un;ia. 
ri'!)'ehta" ( Garu,l &vo, Q~t.ór'i;{t, p'ág. 1-32) ; p,Q :prP,ta(l,o d~ a 1'1"~Wª }nfóJ:Ptac;ãq_, ãsl\nal~n'.db. 
qwe· faziam isso "11e alguma r iboira est'â ju-nto da a;lâeia " ' ( <tf . p.ág. .51 ' . "'E como lhes 

-,P~~i:c~ 9,~'l;l _;â ,o' . ~~:â Í~~_q~to pal'.a ·spr IllO~~], -~ que logo . ~.azeµi . ·.é ot<Í.6'lla;t 1pll _ gra:i;t~e 
caminho .mu·1to. lhnp01 desde o· Ini:ar da. aldeia. àt!S ond.e . passa. o rio., e o eàminh.o feito,. 
fazem .sabed:or ·ao prêso de como. j:á ·-{!. chegado o tempo· par,a haver de se:t morto em ter.· 
r:eti:g, {lofª',n;,tlo>llie ~a ,e-o~d.a ;P.ór ··'4ebaix9 dq~ 1Q'raç'.o~; cóm Jlie .fieª~~~ liv:res . êl~s e ~-ª 
.mãõs i .e de mo-do f·azem esta atãdut'a·; que deix-am . duas pontas éothJ;iridas. :à :êord'~, é.âdà 
um.l!' p9r .,s11;a ,Parte., . e• com &:rl<!:nde,f!, gti t,os · ~ fest1u1 ·o levam d1's'ta.; Ijian~ir~, 'tre~o c,Jl;'n.iin~o q,u~ 
tenh9 dito, a.o tio, :d.e.ntro n:o qual õ lavani. muito bem; . deilde oe pée J!it~ ·a ~âli!~.a.; e comQ. 
est â lavado, o torna,m a . trazer para a aldeia: ... " (Bllandã0, pág. 2&8) . 

(-417) . Of. ·especiaimen~~ Cardim,1 pág·. 163 (t~*to tra~s~rit9 acima, 'lla pág. 278) 
·e .!.l'he;v;e~, Ms. ;i n., f,els. 5 ~ e 5;6 v. · · · · · · 

(418) O.f. The.v:e~ Ma. in., ;fpl. ~7 v. ; .iiô·br~ a p_renarjl~ã9 ·tiitu~l do ibi~il,p~ina '():o, 
ta.cape, na oca.gião, cl: ·t ambém @aràim, pãgs; 164~1'65 . 

( 41:9 ) ' Of. Thevet; 'Ma. in., foL ii7 .. , . 
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o .faz parecer tanto maior e. luzente, e os olhos mà:i.s pequenos, que fica 
uma horrenda visão .... " ( 420 ) • Outras fontes se referem a e,sta' prepa
raç.ão cerimonial. Pero Correia afirma que pintariam de azul o rosto 
da vítima e indica qual era a utilização da coifa de penas, cuja oferta 
à vítima é descrita por Thevet: "Depois que têm tôdas as cois_as aca
badas, pintam o rosto aos que hão de matar, de azul, fazendo-lhe também 
muitos lavores e na cabeça lhes põem uma carapuça de cêra tôda coberta 
~e franja de penas, e atam-lhe uma soga de algodão pela cinta, e fazem
lhe quatro ramais ... " ( 421 ) ; enquanto que Gabriel Soares informa que, 
além da resina, usavam também o mel como fixador, e fornece uma in~
caçã.o sôhre a pintura dos pés da vítima: " ... untam o cativo todo com 
mel de abelhas, e por cima dêste mel o empenam todo com penas de 
côres, e pintam-no a lugares de jenipapo e os pé,s com uma tinta ver
melha ... " (422). Por fim, Staden indica que a preparação suprema da 
vítima era acompanhada de uma cantiga ritual: "Do mesmo modo pin
tam o rosto do prisioneir.o, e enquanto uma mulher o pinta, cantam as 
outras" ( 423 ) • 

A medida que se pode interpretá-las por suas condições sociais 
externas, a,s ações sociais atualizadas no decorrer da captura simbólica 
da vítima tinham por fim a reapropriação, por meios violentos, da pes
soa do cativo. Nesse sentido, os ritos de captura simbólica constituíam 
um marco no processo de separaç-ão da vítima do "nosso grupo": daí 
em diante ela e~tava para os Tupinamhá na relação pura e simples de 
"estranho" e a sua consagração ao espírito que ia receber o sacrifício 
devi~ transcorrer como uma medida de segurança para a coletividade. 
Por isso,. presumivelmente,. é que a preparação suprema da vítima se 
reâlizava; logo depois da captura simbólica e em conexão com a c9nsa
gração do ibirapema, que segundo Staden ocorreria antes que a do pri· 
~i.oneiro ( 424 ) • Os dois textos mais completos, a respeito, são os de 
thevet e de Cardim. O primeiro informa qu_e assim que terminavam 
as cerimônias de purificação, o prisioneiro era libertado. "Todos os 
selvagens estavam enfileirados de um e de outro lado da entrada das 
cabanas. Pelo meio dêsses selvagen.s íêz-se correr os ditos prisioneiros, 
haven.do nessas filas um selvagem escolhido para receber aqueles prisio
neiros, tendo cada auaLum enduape (a.monas) atrás das costas, e estando - . ' 

todos pintados, como acima ficou dito, tendo um chinelo de algodão -
vn sôulier de cotton (?) - inteiramente novo. Imediatamente os prisio-

( 420) Cardim, p ág. 164 .. 
( 421 ) P ero Correia, CartM À:tn.tl.!a8, pág . 99 ; a informação de que p intavam o 

rosto da vitima de azul não m~ j)arece discrepante, pois é p o.ssível que a côr da tintura do 
jeuipapo se p resta sse a essa interpretação. 

( 422) Gabriel Soares, pág. 397 ; essa informação é repetida por Salvador, pâg. 67. 
Sôbre a ornamentação da vítima, veja-se ainda: Thevet, Oosmogra,phie, foi. 94.5 v. e 
L6.ey, pg. 177. . -

(423) Staden, pág. 180. 
( 424) Of. St&den, loc. cit. 

• 
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n~.iros partira;m do lµgai;-, para correr entr~ as· d'l,l~; filas dos ~elvagen·s, 
havendo entre êles o e.spaço de vinte passos. Logo foram agarrados pelos 
corpos, e todos se lançaram sôbre êles, levando-os par.a o meio da praça 
das ·quatro cabanas, ao lugar que êles chamam Carbé, e passaram a 
mussurana, da qual já falamos acima, pelo pescoço ... " ( 425) • A des
crição de Cardim é um pouco diferente, poi,s não menciona a organiza
ção de filas {426 ) e acentua o significado das relações agonísticas para 
a vítin1a; todavia, também localiza os ritos de captura simbólica como 
$eqüência da.s cerimônias de _purificação. ''E entrando pela aldeia, o 
prêso vai já com o ôlho sôb:re o ombro, porque não sabe de que casa 
ou porta lhe há de sair um vé;ilente que o há de ferrar detrá.s, porque 
como tôda sua bem-aventurança consiste em morrer como valente, e a 
cerimônia que se segue é já das mais propínquas à morte, assim como ó 

que há de aferrar mostra as suas fôrças em só êle o ,subjugar sem ajuda 
de outrem, assim êle quer mostrar ânimo e fôrças em lhe resistir; e às 
vêzes o faz de maneira que, afastando-se o primeiro como cansado em 
luta, lhe ,sucede outro que se tem por mais valente homem, os quais às 
vêzes ficam bem enxovalhados, e mais o ficariam se já a êste tempo o 
cativo não tivesse a peia ou grilhões" {427 ). Léry, cujas observações 
sôbre estas cerimônias não são exatas, acre,scenta os seguintes dados 
sôbre o amarramento ritual da mussurana no corpo da vítima: "Não 
se imagine porém que o prisioneiro com isso se d~prima. Ao contrário, 
com audácia e incrível segurança j acta-se das ~uas proezas passadas e 
diz aos gue o mantêm agarrado: "Também eu, valente que sou, já amar
rei e matei vossos maiores". "C;:icla vez mais fercoz-volta-se para ambos 
os lados exclamando para· uns e para outras: "Coini teu pai .e moquei 
a teus irmã.o,~; comi tantós homens e mulheres, filh<_>s de vós outros tup,i· 
na~ás, a que capturei na guerra, que nem posso dizer-lhes os nomes; 
e fiquem certos de que para vingar a minha mQrte os maracajás da 
nação a que pertenço hão de comer ainda tantos de vós quantos possam 
agarrar" { 428) • 

Os ritos de vingança iSimhólica abrangiam ações cujo sentido apa
rentemente variava em conexão com as constelações cerimoniais a que 
se integravam de modo imediato. Pois, de acôrdo com a documentaçfio 
disponível, é possível distinguir quatro modalidades de atualização social 
de atitudes agressiva,s e vindicativas por parte da vítima. Uma delas se 
ligava aos Iitos de separação, com relação aos quais representava, nos 
sacrifícios consagrados aos ancestrais míticos, como que a própria etapa 
inicial de afastamento do escravo do "nosso grupo". Ela veu1 descrita 
por Cardim, e pelo que parece a cerimônia reproduzia uma situação 

( 4.25) Thevet, Ms. in., fols. 56 e 56 v. 
(4.26) Aspecto que ·também ~o ~ n1e.nciona(lo pelas de~js fontes (:~f. Abbeville e 

B·:randão, ftéchos citados ac.'i.i:na, nas -iúitae 150 ·e 151). 
( 427) Cardim, págs. 162-163. 
(428) Léry, pág. 177. 

• 

• 
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mílica,: a destl'.ui:ç:ão do carpo de M aire-Monan ( 429 ) • "O segundo dia. 
t::r.:a~~.EU muitos feix.es de c.anas bravas de co.1npriiue.nto de lan~,as e ma is, 
e ~. n<;Ji~e põem•1:1*1~ e)Il ro.da .em pé, e: pondo-lhes o fogo aô pé se íaz 
um~ fór)11p·s~· _e alta fogueira, aó rédor da qual andam baila.ndo homen..s· 
e mulherés com maços de flechas ao ombro,. mas a:ndam muito .depressa,, 
porque .o morto que há de ser, que os vê melhor do que é. visto p:or 
causa (tQ fi:>go, atira com q'Qanto acha, e quem leva, leva, e ç.0mo liãe. 
muitos., poueas ,fêz~s erra" (430). ApóS. a capturá ·siinbólica e o amªrra·· 
tnento ritual da mussurana, ocorria óutra manifestação de agressivid~de 
dô prisioneiro. Como ela precedia à prepar-aç.ão eonsagrâtória, é de· 
crer-:se que fazia parte dos ritos de separa_çã.o e que v,isava a regular 
f Qrmalmente as. relaç.Ões dos Tupin.ambá . córo ·~ vítim-~ ccomQ. Iel~ções; 
d~ hostilidade, de inimig9 pat:'! iriirtiig,o. Thevet, que_ nos dá. as infbtm.a
ções sôbre essa éerimônia, .afirma que os prisióneiro.s· tinham liberdade 
de correr para onde· quiséSsem ·e que ·o.s .guardas, encarr~g~dfrS .de segu~ 
r ar a mussur~na, tinh.a~ qu:e, co.r;rer atrás dêle.s., acGm.pann,;,indo-·o,s• Ness'a 
ocasiªº' êles podiam atirai :pomos de jenipapo e outro~ p·l'ojéteis, co!lló. 
pedaç.os de raízes e cacos ('ffontles'1 ) nós seus alg0zes, sendo-lhes pér· 
mitid.o, inclusive, utilizar o ateo com flechas rombudas. Suas mulheres 
encarregavam-se dp a:proyision~mento dos projéteis e da,s flechas., pe.r
ina:necendo· por i$so se.mpre ao Iaao dêl~s (if3l) . 

Difere.nte p.are9e ter sido a fun§ª<:> dos me~mos compor:tamentps nas 
QJ~tra$ · d~as mo~a,lif;lades de atuái~a_ção ~ocial de atitude·s agressivas. e 
Vindicativas. Elas Íaziam parte de cerimônias observadas após a cónsa
.gtagã·o da vítima. E ,evidente que elas ·cprrespQndiam à pr.eocupa.ç:ão de 
_conee;der à ·v.ítima a opo,rtiw:id:ade de. vingar-&e dos sel,ls algezes (432). 

E.s:sa nre:Q~-~PíiÇij'~,., pelO' que se pod.é alcáp..ça,r interpretativaménte, nascia 
do desejo .de ·aplac.?r a cólera do espírito da vítima. Segundo Thevet, 110. 
decô.rrer d:a "'dança da 'C.orça'" (.que se realizava ao anoitecer, na vésp.era 
da exeouç'ão) ,. oh~e.r:v·aY.a-~e uma de~Sa$· manifesJ:aç.ões. de vingança.. Os 
prisioneiros. int~.t~Qmpe;r;am v.iç,le~t]l;m~n~e ·~§sa danç:a i:.itual, p_en~~gaind.o 
o,s circunstantes. com os· projéteis de que. estavam providos (4ª3) . As. 
demais fontes mencionam apen1as. a ·cetimônia de vingança pràticada no 
dia do massacre rH:µal, antes da e~ihiç.ã-0 c.er.llnonial do ihir.apema e da 
apresentação ritual do sacr:ifican:te. '''En.qqanto isso, 9~ ÍJldios caliin.al!l 
e bebem excessivamente~ atÇ se embeb~dar, dançám então e cantam pelo 
espaço .de dois a trê,s dias depois do que conduzem o 1).risioneiro, sémpre 
am:arrado pelo ventre, até o local em que dev:e ser massacrado. ·Aí colo• 

(429) Compare,s6' a eerimônia descrita por OaYdim com os 'textos nifticos 'forne<';idos· 
·por Thev·f.lt, sõbre a desh;uiç~o <}e Maire·Mortan pelo's Tu.J)in,amp~ (cf. ]6:e. in., fo1i; . 43-4~ v.). 

( 4'30) C~r.clini., p~g. 16 2 . 

('4.S:l:) C,f. 'l'hovet, M:s. in., fol. 56 v-. 
(43~) Oomo j4 fpi .iil.diéado, os c.ati:v.os (.velo menos os ~o grupo tupi),; enc,S:rli:vam 

as a·ções· ag:r:essiyas que então praticavam, na qualidade ·de vitima, eomo uma maneir.a 
êle V•mgár.·se- élQI? seus algozes ( cf. acin)à., n.ota 36.i. e text9 cor.réspondente) . 

~433) Cf. Thevet, .)!a. ln., fol. 57. 
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cam j11nto dêl~ grand~ quan.tidade de frutos do tam·anh.o de maçãs:,. porém 
duríssimos, e dizem-lhe, cercando-o: ejepuic, vinga a tua morte, ou, 1IB
gundo a verdadeira significação da palavra, toma tua desforra. Imedia
tamente o prisioneiro,. que tem as mãos livres, agarra o,s frutos e tudo 
o mais que pode pegar e atira com tôda a fôrça contra os assistentes, 
conseguindo não raro ferir seriamente alguns. Os que seguram ás pontas 
da co'rda, com que e.stá amarrado, usam rodelas de couro para se prot~ 
gerem" ( 434). Conforme Léry, os dois guardas encarregados de imobi
lizar a vítima por meio da mussurana, é que lhe diriam: "Vinga-te ante~ 
de morreres" ( 485 ) • 

Entre os demais ritos e os de execução havia uma pequena 
pausa (4ª6). No dia da execuç·ão ocorriam, antes ~o massacre da vitima, 
várias cerimônia.s, as quais tinham por objeto a sua pessoa (437). A 
primeira cerimônia consistia no amarramento cerimonial para o massa· 
cre. Assim que o dia clareava, a vítima era ·conduzida para o lugar do 
massacre, sendo a mussurana levada enrolada em "pequenas árvores". 
A mussurana era então desenrolada e e,stendida ao comprido, sendo que 
as pontas, que estavam amarradas no pescoço da vítim~, eram descidas 
e prêsas pela cintura. As duas extremidades da mussurana .seriam segu· 
radas por dois guerreiros, segundo uns; por mais que dois, segundo 
outros. Os braço,s é as. mãos da vítima ficavam livres, para que ela 
pudesse vingar-se, lançando proj éteis contra os circunstantes. Os homens 
encarregados de segurar a mussurana se protegiam "com rodelas de 
couro de tapiruss.ú''. A vítima ficava nessa posição até consumir os seus 
proj éteis e ter tomado a su-a " desforra" (438 ) . Segundo Léry, antes de 
ficar imobilizado pela cintura, ela seria exibida ritualmente aos circuns
tantes C4ª9 ). De acôrdo com Cardim, a despedida ritual da companheira 
do escravo precedia à cerimônia do amarramento da mussurana; Thevet, 
porém7 insinua que a despedida transcorria depois do amarramento ritual 
da mus.surana (440) . 

Após o amarramento da mussurana, a vítima faria o seu auto-elo· 
gio: "Nossos amigos os Ma11acajás são gente de ·bem, fortes e ·potentes 

( 434 ) Abbeville, págs. 2 3 1-232. Segundo Rodolfo Garcia (nota 6, in loc. c~t.) : 
"o verbo jeP,11ca, vin gar; e·iepyca,, imperativo, vinga tu 1 " Sôbre ~sa. cerimônia, veja-se 

.também: Léry, jiágs. 177-11'8; 'Stáden, pág. 18Ô; Gandavo, Hist6ria., pé.g. 13'?; <Jardim, 
pág. 165. . 

(435) Léry, pág. 178. 
( 436) "Acabada a ·pebida, descansam no outro dia e ~onstroe.m para o prisioneiro 

µma l)equena caba.na no local em que · deve morrer . .A:f passa êie a noite, sendo beni vigiado" 
( St.aden, pãg. 180). 

( 43 7 ) As demais cerimôniaa, que tinham por objeto o sacrificante e o ibirapema 
ou tacape, nãp serão con.sideradas aqui. 

(A.38) Of. Thevet, M~. in., fol 67 v. e Oosmogra,phü, fol. 945; Léry, pãg. 177; 
Cardim, pág. 165; Gandavo, Tratado, pág. 51 ; Knivet, ed. Brasil, pág. 84. A respeito das 
pontas da mussnrana , Gabriel Soares for n ece uma. infonna ção disereuan te, assegurando 
que elas licariam. amar~adás em dois moirões enterrado11 no chão (cf. pág, 398).. 

( 4 39 ~ ... Deixam.lhe os bl'ar.os livres P o fazem passear assim pela aldeia, em pro· 
cieaão, por alguns momentos'' (Léry, pig. 177). 

( 440) Of. Cardim, pág. 165; e Thevet, Ms. in., foi . 57 ·v . 
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na gueria. tles capturaram e comeram vários dos vo,ssos parentes nossos 
inimigos, .e dê.sse.s qtJ;e m~ têm para me fazer morrer. Mas êles vingarão 
logo minha morte, e vos comerão quando quiserem e a vossos filhos 
também. Quanto a mim, eu já matei e comi muitos amigos dê.sse maligno 
A·ignan, que me tem prisioneiro. Eu sou forte, eu sou potente. Fui eu 
que muitas vêzes capturei em marcha covardes con10 vocês, que nada 
sabem da guerra; e muitas outras palavras êles dizem, que mostram o 
pouco caso que ê1es têm da morte, e que o mêdo de.sta não pode em 
nada abalar sua mais que brutal segurança" ( 441-) • Além do diál9go 
com o sacrificante, a vítima mantinha, antes do massacre, diálogos 
rituais com outro,s personagens. Gabriel Soares apanhou a parte desta 
cerimônia, que dizia respeito à participação verbal da,s mulheres: 
" . . . onde lhe as velhas dizem que se Íarte de ver o sol, pois tem o fim 
tão chegado; ao que o cativo responde com grande coragem, que pois êle 
tem vingança de sua morte tão certa, que aceita o morrer com muito 
esfôrço" (442 ) . Knivet e Abbeville assinalam, por sua vez. que o diálogo 
seria mantido com um dos velhos do grupo: " ... apanharam um dos 
portuguê,ses e, amarrando-lhe nova corda à cintura, conduziram-nos a 
um pátio onde três selv~gens mantinham esta corda de um lado e três 
do outro, ficando o português no meio. Veio então um ancião que lhe 
ordenou: "Olha para tôd~ as coisas que amas", declarando-lhe que 
devia dizer adeus a elas,, pois nunca m~is as veria" ( 443 ) • Abbeville 
indica um fato muito importante: o ancião que se encarregava dê,sse 
diálogo se apresentava diante da vítima munido com o tacape ou ibira
pema consagrado ( 444) . 

O diálogo travado com o sacrificante tinha o mesmo teor: todos 
êles evidenciam, em conjunto e coerentemente, que a vítima se conser
vava identificada com o grupo a que pertencia até o fim e que o massa
cre era interpretado, sob êsse aspecto, como uma punição justa, infrin
gida ao,s inimigos através rle sua pessoa. Thevet informa, no que é unâ
nimemente confirmado, que o diálogo ritual entre a vítima e o sacrifi
cante se processava logo depois da oferta cerimonial do tacape a êste 
último: " ... Isso feito, oferecia-se a espada a um dos principais, o 
qual a dava àquele que estava deputado para fazer a execução. Depois 
que êle a recebia, êle se dirigia ao prisioneiro, mostrando-lhe a e,spada, 
e simulando querer bater-lhe, dizia: chegou o tempo de morreres, a fím 
de que sejamos vingados de nossos amigos mortos por tu, e teus amigos. 

( 441) 'l'lievet, <Joilmouravfde, foi. 945. tsse ·d·epoimento ~. confirmado por Gabriel 
Soares ( cf . pág . 398 i texto tra nscrito sup r a nota 26 7) . 

( 442) Gabriel Soares, !)ág. 398. Pe fato, ns m ulher es participavam d êsses r i tos; 
S taden , que n ão men cion a o diálogo, se r efe.re por ém ·às ações que elas pra~iC'avam então : 
cor.riam em tôr no da vítima, " mostrando-lhe com a meaça13 como o pretendiam comer " (p.âg. 
180). . 

( 443) Knivet, ed. B rasil, p ág. 84.. Quanto ao t exto de Abbeville, maia coml)leto, 
já foi ut ilizado na íntegra n este t r abalho (cf. a cima, nota 264). 

( 444) Of. Abheville, pág. 232. 
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Deppi$ disso o prisioneiro', seguro como um roeliedo, llie respondia que 
êle não tinha pena de suà morte, estando certo que ·seus amigos tirariam 
vingança de sua morte ainda que ela tardasse" (445). Como se s~be, 
são várias as fontes que confirmam esta de.scriç·ão (446 ) ; eis aqui ape
nas alguns exemplos: " . . . e vem um dêles mui bem ataviado e lhe faz 
a p:rátlca de seus antepassados; e, acabada, o que está para morrer res· 
ponde, dizendo que dos valent~ é não temer a morte, e que êle também 
matara muitos dos seus e que cá ficam seus parentes que o vingarão e 
outras coisas sell).elhantes "' ; " ... e com êste estrondo entra [o m'áta
dor] no terreiro da execuçao, onde está o que há de padecer'· que o 
está e.sperando com grande coragem com uma espada de pau na mãe>, 
diante de quem chega o matador, e lhe diz que ~e defenda, porque vem 
para o matar, a quem responde o prêso com mil roncarias ... " ; " . . . che
ga-s~ [o matador] ao padecente dizendo-lhe muitas coisas e ameaçan
do-lhe sua geração que o mesmo há de fazer a seus parentes ... "; "A 
esta altura, aproximou-se um moço, robusto, com a.s mãos e faces tintas 
de vermelho, dizendo à vítima: "Tu me vês? Sou aquêle que matou 
n1uitos da tua nação, e te matará (447). 

O massacre se desenrolava como uma situação de luta. As relaçõe.s 
da vífuna com o sacrificante eram relações agohÍsticas, o que testemu
nha o caráter compulsóriõ ou involuntário do sacrifício humano na so
ciedade tupinambá (448 ). Cardim fornece a descrição mais extensa da 
pugna, naturalmente desigual, travada entre o sacrificante e a vítima: 
4

' ••• e nisto aparelha-se um para furtar o corpo, que é tôda a honra 
de su.a morte. E são nist9 tão ligeiros que muitas vêzes é alto o dia 
sem ô poderem matar, porque em vindo a espada pelo. ar, ora desvia a 
cabeça, ora lhe furta o corpo, e são ni,sto tão terriveis que se os que têm 
as pontas das cordas o apertam, como fazem quando o matador é frou
xo, êles tão rijo que os tl'azem a si e os fazem afrouxar em que lhes pese, 
tendo um ôlho nêles e outro na espada, sem nunca estarem quedos, e 
como o matador os não pode enganar ameaçanao sem dar, sob pena de 
lhe darem uma apupada, e êles lhe adivinham o golpe, de maneira que, 
por mais haixQ que venha, nu,m assôpro se abatem e fazem tão razos 
que é coisa estranha, ·e não é m.enos tomarem a espada aparando-lhe o 
braço por tal arte que sem lhe, fazerem nada correm com ela juntamente 

(44,5) T11evet, Ms. in., fois. 57 v.·58. 
( 446) Of. especialmente : Oardim, Léry, Gandavo (Hi8tória) , Staden, Abbe\0ille, 

Thevet e Gabriel Soares, textos transcritos acima ( cf. notas 267-268 e 364). 
( 44 7) Of. respectivamente: Nóbrega, Ca,rt<U elo Brasil, pág. l 00; Gabriel Soares. 

pág. 399; Gandavo, Tratad.o, págs. 51-52; Knivet, loc. cit. e pãgs. 124-125. Veja-se tam· 
bém Bii.rleu, -págs. 23-24; Brandão; pág. 288. 

(.448) Isto, segundo a noção de sacritício adotada por alguns autoTes, levaria a 
e-:r.cluir, conceptualmente, o tipo de massacre humano praticado pelos Tupinainbá da cate
i:roria , de "~1.~crif í~io prõ1n·~aJn:l:l> 1 rte· .'l_i tb "· Sô1)lie n noção de sacrifício, assi~n ente.ndida, ct. 
P. H. Buck, Anthropology anã Religio.n, pá.gs. 2~·26. É .ev<idente que, neste trabalhe), n 
colice.ito de sacrifício foi tomado em um sentido mais amplo e, inclusive, mais preciso. O 
fatõ da v ítima. prestal"·Se ou não volu ntàrinmente à imolação -não constitui Unl ca:râte.r 
e8sencinl desta inatituiçio. · 
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par:a baixo. e a ·metem debaixo do ,sova:co tirando pelo matador, ao qual, 
se então nã.o acudissem, o ou:tró o de,spa:charia .•. "' ( 449). Essa descri
Ç;âo é pa.rciahnente c.oníll:mada por ou.tras fontes: "Ditas estas ,p,ala'Vtas 
e o:uti:a_s s~melhantes qµe êles costumam arr~zpar p.os ~ais tempo~-,. :r:e~ete 
Q ~atador a• êle ooin a e,spada levantada na_s mão~, em póstura de ·o 
matar,· e ·com ela o ameaça muitas vêz.es fingindo. que lhe quer d·ar. O 
miser1ável padec.erite que .sôb:.re si vê a oru·el espa·da entregue· :naquelas 
viol~~ta;s e rigorosa~ mi9s do capital inimigo com '?'$. Q.lho.s .e sentido~ 
prçintos nela,. em vão -s~ defende quanto pode. E ~nclando a,ssi:ro._ nestes. 
cometimentos acontece álgumas vêzês virem a braços,. e ó p-adeêente 
tratar mal ao matador com a mesma .. espada. Mas isto raramente, porque, 
correm log9 c.om muita :p:re$teza os circu~stantes a livrá•lo de suas 
m-ãol?" (450); '''Imediáta:mente o ,sanguin.á:rio assassino p_Qe-se .a saltai;,, 
hravatear e voltear a êspâda por cima do miserável, o qual embota 
amarrado, procura pegá~la e. arrancá-la das mãos de seu algoz. Mas a 
qualquer movimento para· Íazê-10., os que seguram a corda puxam,.no para 
trjs.'-' f 45:i) ; '''E se sucede que o prêso, ao tempo de lhe desçarregai:em 
o g91pe, for tão mannos·o e tivér tantas fôrças que, com .0/3 braçps, que 
ll1e fiea:m livr.es, ar:Feb.atar .a e·spada ao matadôr, êseáp.e da mórte, Hôrque 
:para êsse'. ef eitÕ. lh "as deixam livres" ( 452') • G'abriel Soares dá uma ,infôr• 
map0,,. aceita e r~petida .:por Salvá'dor, segun'ào a qual a vítima dispunha, 
p·a,i:!\. ~ .s·ua defe.§a,° de uma "'. e·spad-a de pao '' ( 453 ) : "m·as o sôlto [o. m:a· 
Í:ádorJ remete il êle coni a sua espada de ambas as mãos:, da qual ·se 
quer .ãe_svíar :o prêso para algúma :banda, mas os que têm cuíciaelo das 
cordas. pu..~am p:or ela ae feiçãó que o fazem esperar a pânéadâ,, .e 
aeo~teQe. muita.s · vêzes que o p·rêso pr,imeiro. que morra, chega ·com sua 
espada ~o lllª~qor que,. o trata muito mal, sem einbarg.Q de. lhe não dei,. 
xareni {IS cor~las cheg~r a ·êle; ·por m.ais qu.e o pqbre· trabalha, não .lhe 
aproveita;. porque tudo é d:ilati;tt a vida mais dois credos:,. onde a rende 
nas mãos". de 'seu inimigo, qµg lhe f.az a cabeça em pedaços com sua 
espada.,, ('45~") • · 

(449) Cardím, pâgs, 166·1'6-7; d. também Thev.et, Ms. in;, foi. 58. 
'(450) Ganda~•o, Hist6ri<J,) pág. 1:1J·4r; veja::se- t,ambém o ''Trat.ado1 p,líg-. 51 ( . . , as 

mãos lhe deixam sôltas porque folga!ll de ·. o '·ver ·defen,der coni ·e.las''). · 
(451) Abl>éville, p~g:. 232. 
(452) Brandã.(), pág. ·289. É c.la.ro, é~IP.o e~clá.1.'ece Gabriel S_o,te11: a víthna ~pena& 

prolongava, assim, a situação de luta; as informações dlsponívei11 não pérmitem interpreta:r 
o t~o de Bran.dão de maneira a co.nceper o re.sult~d.Q dti pugna como uma sus_p:ensãQ defi-
nitiva do· massacre. · 

(453 >· Gabriel Soares, págs. 3.97 .398; 'Sal:vador1 pág. 67. Se nilo me falha a memó~ 
:da, ·e'ssa info:rtna~fa.o ocorxe tan1bêm t'JU out.~as fontes portugti.ê.sa;s, d.e importância ael!u.n· 
d~riá. . . 

('454) Gabriel Soa.r.es, pág. 399; ef. também Salvador, pág. 68. Métraux interpreta 
~ cop_q~s~o ~e. úina macq;n,a à vítima como µma demon}lti'a~o de ."brava.ta" ('cf. R_~íW..i!in. 
dea ·Pupinambtí, pág. 153) . Todavia, é ·impossível 111Gançar, atuàlniente, ó signific:adô ·ou 
~entido .d9 ~omportàmento em questão para os Tupinambá. É de J:>r~sµnÍir·se que, a hi~6~ 
t'8e av~Iitadà ~d~a. de que o c:oinp;ortamento se liglrva às con,diç~.es mãgi~ó.·r.e)igio$e .das.. 
reláç,Ões ,agoni·sti<!as do sacrificante com a vítima, seja mais coerente com o caikter ·da 
ill:sti~ui,Ç~o~ _CÍCY, s~c.rif.icio na socieda'Q,e tup.inâmbf., 

• 
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Essas'. de,scrições suger.em que as relações do sacrificant.e com a ví
tima, no momento da execução, também estavam associadas ao padrão 
ideal indic-ado acima, de concessão de oportunidades de ·"vingança" ao 
inimigo a ser unolado. Essas relações possuíam um caráter mágico-reli
gio,so, pois tinham, aparentemente, por ºfim aplacar o espírito da vítima. 
f'.:ste poderia voltar-se contra seus algozes, perigo que era conjurado e 
afastado através das cerimônias atualizadas, que estabeleciam o estado 
de participaç·ão com o sobrenatural, e de respeito pela vítima. Métráux 
emprega, ele passagem, o têrmP "jôgo" para designar a ,situação de luta 
do sacrificante com a vítima ( 455 ) • De fato, o têrmo se aplica adequada
mente à situação. O sacrifício constituía algo inex.0rável, que dignifi
cava a vítima e a reintegrava, como já foi visto, na corrente da exis
tência; se as "regras do jôgo" fôssem fielmente õbservadas, ~to é, se 
os cerimoniais fôssem postos em prática sem nenhum lapso, a dignidade 
da vítima não sofreria abalos que pude,ssem desencadear sua cólera, de
pois de ''morto", orientando-a contra os algozes, especialmente o sacri
ficante e os seus comparsas imediatos. Sob êste aspecto, as. relações .ago
n~sticas com o sacrificante faziam parte das "regras do Jôgo ,,. e se mte
gravam aos ritos de vingança simbólica da vítima. 

O massacre da vítima tinha lugar assim que o sacrificante encon· 
trava uma oportunidade adequada para assestar o golpe fatal. "O selva~ 
gem enc~rregado da execução levanta então o tacape com amba.s as mãos 
e desfecha tal pancada na cabeça do pobre prisioneiro que êle cai redon· 
damente m.orto ~em sequer mover braço ou pemé,l. E dir-se-ia um maga
,refe ahate.nd0 um boi. Em verdade muitas· vêzes as vítimas estrebuxârn 
no chão, mas isso por causa do ·sangue e dos nervos ·que se contraem. 
O executor costuma bater com tal destreza na testa ou na nuca que não 
se faz necessário repetir o golpe e nem a vítima perde muito san
gue" ( '156 ) • O golpe na nuca era dado por detrás; as fontes indicam que 
novos golpes podiam ser assestados, antes e depois do corpo da vítima 
cair no chão (457 ). Anchieta escreve que, graças a essa modalidade de 
ma,ssacr~,, não atormentavam a vítima; "contentam-!::!e com lhes quebrar 
a cabeça com um pau, que é morte n1uito fácil" (4l>8). Se a vítima não 
morress'e cóm a primeira p·ancada, ficava pelo menos sem sentidos~ 
Doutro lado, Cardim assinalà que os Tupinambá procuravam evitar a 
perda do sangue: " . . . e todo o dia e noite é bem servido de festas mais 

(455 ) Cf. loc. cit., Sôbr e Q J?~pel do elemento ' ' jôgo " na g uerra., inclusive nas 
sociedades primitivas, veja-se J. Hutzinga, Homo Ludena, cap. V. 

(456) Léry, pág. 179. 
(4&7) Of. Thevet, Ms. in., -fol. 58 e 60 v., .aosmographie, foi. 945 v., e Singulari~ 

dades, pág., 244; Knjvet ; ed. Brasil., p4g. 84; Br andão, págs. -288-289; A:bbeville, ;pág:. 
288.; Car# m, pág. l,67; GabrjeJ Soares, pág. 899; Gandavo; Histdr.ia.1 pág. 184; l\fon• 
taig'ne., págs. 185·18~; P ero Correia, dartaa Â:t>ulsaa, pág. 99; Salvador, pág. 68; Staden\ 
pág. 182. . 

( 458) Anchieta, Oa.rtas, pâg. 329. 



' 

• 

REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. VI 289 

que de comer, porque nãq dão outro conduto senão uma fruta que tem 
$abor de nozes, para que ao outro dia não tenha múito ,sangue" (459:). 

As relações com a vítima não terminavam, como se poderia sunor, 
com o massacre. Ao contrário, elas se complicavam depois dêle, e deter
minavam a observância de outros ritos, os quais tinham um duplo obje
tivo: 1) consumar a "de,struição" da vítima; 2) evitar que o seu 
"espírito'' se tornasse .. nefasto para o satrificante e para a coletividade. 
O primeiro objetivo era conseguido através da antr9pofagia ritual; o 
segundo, em parte por meio dela, mas especialmente por intermédio dos 
ritos de purificação do sacrificante ou ritos de renomação. 

É preciso entender, porém, o que ,significa "destruição" neste con
texto anímico. Para usar conceitos adequados ao nosso pensamento -
como os· de pessoa, de alma e de corpo - aquilo que se poderia. repre
sentar como sendo a "pessoa" da vítima não era propriamente destruído 
através do .sacrifício. Ela continuava a existir como uma realidade aní
mico-religiosa e social após o massacre: quer na memória coletiva do 
grupo a que pertencesse a vítima; quer na sociedade sobrenatural dos 
ancestrais míticos e parentes ''mortos'', se a vítima E1Stivesse suficiente
mente integrada no mundo do sagrado (460). Isso porque os Tupi, como 
outros "povos primitivos", acreditavam que cada "pe,ssoa" possuía 
mais do que uma "alma". Quantas, e~atamen\e, não se sabe. Evreux 
assevera o seguinte: "Crêem na imortalidade da alma: quando no corpo 
chamam-na An, e quando deixa êste para ir ao lugar, que llie é destinado, 
Anquere" (4H1 ). Esta informação, interpretada da pe.f::spectiva cultural 
do grupo~ dá a conhecer duas espécies de "almas" (ainda que se possa 
presumir que cada "pessoa" conta,sse com maior número de "almas"). 
Ora, o que era "destruído", por meio do sacrifício e da antropofagia, 
era o "corpo" e a "alma" correspondente, que ficava nêle. A outra 
"alma" (ou as outras) continuava a existir. Embora os cronistas njo 
mencionem êsse fato, êle é comprovado - seja pelos ritos de antropo
fagia (parcialmente) e de purificação do ~acrifica~te; seja pelo próprio 
imperativo, de caráter mágico-religioso, de "vingança" posterior da 
vítima, por seus parentes e amigos. 

Essa realidade anímica, que sohreexistia ao sacrifício, é que cons
tituía uma fonte de perigos para o sacrificante e para a coletividade. 
Era dela que o grupo procurava defender-se, consumindo o "corpo" da 
vítima. Era por causa dela que o .sacrificante tomava várias precauções 

( 459) Ca.rdim , pú.g. 165. O infor man te se refere a compoTtamentos observa4os na 
vésp era da execução. 

('46'0) Evidentemente, esta e}..'"J)lanação s6 vale para os Tupinambá e as demais 
tribos perten'centes o.o grupo cultural Tupi. 

(461) E \l'reux, pág. 294. Êsse t ex.to já foi aproveitado noutra parte da presente 
monogr afia. Plinio Ayrosa esclareceu que "A.nquere é evidentemente ang1,e.Ta,", isto é. 
"sombra antiga, vulto antigo". No mesmo sentido, Egon Schaden traduz a.nguera. como 
"o que foi alma " . A existência de duns palavras pa.ra designar a "alma" indica que os 
Tupinambâ acreditavam, presumivelmente, na :pluralidade da alma humana. 
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e se submet~a a pen<;>sas ·cerimônias, Em síntese, enquanto a sombra da 
vítima pairasse sôbre a comunidade dos seus algozes, nem o sacrificante, 
n~m o grupo a que êle pertence,sse, estavam em segurança. A rotina não 
se restabeleceria antes que tôda ameaça de luta fôsse. completamente con· 
júrada. 

De modo que a situação de luta se prolongava através dos ritos de 
antropofagia e de renomação ou purificação~ no mésmo clima mágico
religioso em que se processara a captura do inimigo·, sua incorporação 
à comunidade e sua execução. Tomando-,se como ponto de referência o 
sacrifício da onça, é possível pôr em evidência os sentimentos dos Tupi· 
nambá com relação à "alma" da vítima, que não era destr·uíd~ em con· 
seqüência do n1assacre. Como já foi indicado acima, o sacrifício da 
onça se realizava sob forma ritual, do mesmo modo que o de sêre.s huma
nos, e conferia ao sacrificante as niesmas prerrogativas mágico-religi·o· 
sas ( 4ª2 ) • Ora, Thevet descreve uma cerimônia destinada exatamente a 
aplacar a cólera do animal, a evitar represálias por parte de sua "alma": 
"E a árvore CiStando cortada, e a prêsa conduzida para o meio da aldeia, 
as mulhere-s. a enfeitavam con1 ornamentos de tôdas as côres, do rüesmo 
modo que fazem ao prisioneiro que deve ser comido, metia1n -1he braceie· 
tes nos braços, e mantendo a besta firme (tGa) a choravam, dizendo em 
sua lingua-gem: eu t~ rogô nã.o queiras te vingar sôbre nossas Gtianças de 
que tenhas sido assim aprisionada, e morta por tua ignorância. Póis 
não fomos nós que te enganamos assim, mas antes tu mesma. Nossos 
homens não armaram aquêles laços senão para agarrar animais bons 
para comer; e não acreditavam encontrar-te assin1 prêsa. Mas, temen
do-te, te mataram. Portanto, que tua alma n ão dê con.selhos às outras 
tuas semelhantes, para vingar tua morte sôhre nossos filhos" ( 464 ) • 

As info.rmações disponíveis sugerem que o sacrificante -- e natu
ralmente as pessoa.s que, como êle, estavam em certa relação para com a 
vítima, como os seus comp.arsas, que participavam da captura simbólica 
e de outros. ritos posteriores - se expul)ha de moqo imediato. às repre
s-álias da "alma" do inimigo ma,ssacrado. A preparação ritual do sacri
ficante tinha por fim, portanto, pô-lo em condições de defrontar-se com 
a vítima, no plano mágic()-.religioso. Uma das fontes, pelo menos_, sa
lienta porque êle se tingià de "br~nco": ''para que a ahna do Tapuia 
não entre nêle" ( 465 ) • Essa razão, de ordem sobrenatural, fazia com 

( 462) Cf. ~cima, pá,g, 46, E::;sl)ls informações são da das por Cin :dim. (P.Ú.t:\', 84 ) , 
Toda.via, coube a Thevet forn'ecer os dados mais completos sõbre tal aspecto do sistema mA
gico-religioso tribal. 

(468) Ou sentada; Thevet emprega o têl'Jllo affite (assise) particípio pret6rito do 
verbo MBeo~r; · 

(464) Thevet, :M:s. in., foi. '88 v. É evidente que, como mostram as descrioões apro
veitadas a cima, as cerithõnias destino.das a a_placar a cólera da vitima humana assumiam 
1111-tra forma e ]>Ossuío.m natureza diferente. 

(465) Cf. o text-0 do autor anônimo De AlgumaB Ooiaaa ma.'8 Notávei8 do Braail, 
P.iS'· 888. 
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que o ·sacrifício se subordinas.se ª uma complicada organizaç·ão ritual, 
que era obedecida independenteméilte da natureza da vítima. As refe
rências anteriores mostram que se comportavam, no massacre da onça, 
da mesma maneira que no de um ser humano; e Cardim esclarece que 
a idade não alterava a o1'servância das cerimônias preiScritas: " ... por· 
que têm êles neste ato tantos agouros que para matar um menino de 
cinco anos vão tão enfeitados como para matar algum gigante ... " (466). 

Parece, além disso, que os ritos observados depois do mas,Sacre depen
diam estreitamente das "chances" do sacrificante conservar-se com vida, 
as quais eram determinadas pelo deiSfêcho das suas relações agonísticas 
com a vítima. "Se êste que mataram ao cair cai de costas, e não de 
bruços, têm-no por grande agouro e prognóstico que o matador há de 
morrer, e inda que caia de bruços têm muitas cerimônias, -as quais se se 
não guardam têm para si que o matador não pode viver, e são muitas 
delas tão penosas que se alguém por amor de Deus sofresse seus traba
lhos não ganharia pouco ... " ( 467) • 

Os dados relativos ao repasto coletivo não apre.sentam a mesma 
consistência que os concernentes aos ritos de execução. Embora as fontes 
tenham dispensado larga atenção a êsse tema da cultura tupinambá, não 
conseguiram compreender as açõe~ então desenroladas em têr1nos de sua 
r~gulamentação ritual e das suas conexões mágico-religiosas e míticas. 
De modo que, em conformidade com o ponto de vista interprcetativo aqui 
adotado, deverei restringir a análise a alguns aspectos das cerimônias, 
que se ,seguiam ao massacre ritual da vítima e que tinham por objeto a 
utilizaç·ãp do seu ·corpo para fins rituais (.468). Grosso modo, êsses aspeé· 
tos dizem respeito: a) ao aproveitamento e ao consumo da carne da 
vítima; b) à distribuição ritual da mesma; c) às conexões sócio-cul· 
turais das ações canibalisticas, que lanç;;im alguma luz sô~re o sentido 
subjetivo que elas possuíam para os Tupin_ambá. 

Quanto ao primeiro aspecto, parece que a reprodução de alguma.s 
descriç,ões dará uma idéia de coroo os Tupinamhá procediam nessa fase 
dos rituais de "destruição'' da vítima. '"Morto o triste, levam-no a uma 
fogueira que para isto está prestes, e chegando a ela, em lhe tocando com 
a mão dá uma pelinha pouco mais groSiSa que veu de cebola, até que 
todo fica mais limpo e alvo que um leitão pelado, e então se entrega ao 
carniceiro ou magarefe, o qual lhe faz um buraco ahaixo do estômago, 
segundo seu estilo, por onde os meninos primeiro metem a mão, e tiram 
pelas tripas, até que o magarefe corta por onde quer, e o que lhe fica na 
mão é o quinhão de cada um, e o mais se reparte pela comunidade salvo 
algumas partes principais que por grande honra, se dão aos hóspedes 

(4(?6) Oardin1, pág. 167. 

(467) Idem. 

( 468) Uma anâlise mais exausti~a será feita no pr6ximo trabalho, em elaboração, 
aôbre o sacrifido humano na aoCiedade tupinambâ. 
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mais honrados, ~s q~ais êles levam muito assadas, de maneira que n~o 
se corrompam, e sôbre elas depois em suas terras fazem ie.stas e vinhos 
de novo" {'169 ) . "O valente esgrimista, depois de saltar e volteai' a espa
da para impressionar o prisioneiro, dá-lhe finahnente uma ou duas cace
tadas atrá,s da orelha e quebra-lhe a cabeça fazend·o cair os miolos no 
chão". "Aproximam-se então as mulheres, agarram o cadáv:er .e lan
çam-no ao fogo até queimarem-se todos os pelos. Retiram-no então e 
lavam·no com água quente. Depois de bem limpo e alvo, abrem-lhe o 
ventre e retiram-lhe as entranhas. Cortam-no em seguida em pedaç·os 
e moqueiam ou assam-no". "Para isso ~sam uma espécie de grelha de 
madeira a que dão o nome de bucan, moquém. Essa grelha é formada 
de quatro forquilhas de madeira, da grossura de uma perna, fincadas 
no chão en1 forma de quadrado ou retângulo e sôh.re as quais colocam 
duas varas com outras menõres atrave,ssadas e próximas umas das outras. 
O moquém ergue-se c.êrca de três pés acima dQ chão e tem comprimento 
e largura proporcionais aó número de homens que devem ser moquea
dos, não raro incrivelmente grande. Deitam fogo em ba_ixo da grelha 
sôbre a qual c_plocam todos· os pedaçôs do pobre corpo estraçalhado ~ 
cabeça, tronco, braços e coxa,s, sem esquecer pernas, mãos, pés, inclusive 
entranh~s ou partei;. _dela, ficand.o o resto para1 o éaldo. Nada perdem, 
e têm o cuidado de virar constantemente os pedaços para bem assá-los; 
e aproveitam até a gordura que escorre pelas varas e lambem a que se 
coagula -nas forquilha_s" (470 ) • "Então, com um dente de capivara, ras
garam o,s selvagens tôda a pele do morto e tomando-o pela cabeça e 
pelos pés, o mantiveram à ·chama;, depois, esfregando com as mãos, lhe 
despregaram tôda essa pele, deixando-o em carne viva. E prosseguiram 
cort.ando-lhe fora a cabeça, que deram ao carrasco; as entranhas, entre
garam-nas às mulheres. Apó,s isto, cortaram-no junta por junta; pri
meiro as mãos, depois os cotovelos, e assim todo o corpo, enviando a 
cada casa um pedaç·o, caindo então em danças. As mulheres fizeram 
grande provisão de vinho; no dia seguinte ferveram cada junta numa 
grande vasilha de água, a fim de que 1suas mulheres tôdas e filhos pudes
sem participar do caldo. Por espaço de três dias de nada mais se ocupa
ram sen·ão dançar e beber dia e noite'' (471 ) . O mesmo. informante es
clarece, adiante, certos pormenores dessa descrição: "Depois que o ma
tam, tomam um dente de capivara que colocam num pedaço de madeira, 
e com isto esfolam todo o corpo da vítima, levantando-lhe a camada 
superior da pele. Mantendo o morto à chama, tôda essa pele se despre
ga e a carne permanece muito limpa e branca. Assam-na então, ou a 
cozem, e alimentam-se com ela acreditando que a carne humana os faz 

(469) Oardim, págs. 167-168. 
(470) Abbeville, pág. 233. 
(471) Knivet, ed. Brasil., pág. 84. 
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fortes e valente,s" ( ~72 ). Estas descrições são ampla1nente confirmadas, 
ou completadas, pelas demais fontes ( 473 ) • 

Conviria esclarecer, no entanto, alguns aspectos das cerimônias que 
então se desenrolavam. Assim, os autores d3tS descrições transcritas não 
mencionam que uma velha cuidava de recolher o sang,ue e os miolos da 
vítima, logo que esta tombava sôbre o chão, em um " cabaço gran
de" (474) ; segundo Thevet, a velha que se encarregava desta tarefa lim
pava o sangue da vítima e o bebia "inteiramente cru". Também não 
indicam a empalação da vítima, após o mas.sacre e o limpamento do 
corpo, feita com " tição" ou um "pau" por uma mulher, com objetivo 
de impedir a evasão de quaisquer substâncias (47ü) . Quanto à pessoa 
que devia retalhar o corpo, era de fato, do sexo masclilino e devia ser 
"um velho" (476 ) . Doutro lado, quanto à operaç·ão descrita por Cardim, 
segundo o qual os meninos enterravam as mão,s no abdomen da vítima 
e puxavam os intestinos, sáhe-se que se tratava de um rito destinado a 
proporcionar aos imaturos certas virtudes mágicas e a conceder-lhe uma 
oportunidade de "vingança" (477 ) . Sôbre es,sa cerimônia, escreve The
vet.: "Outras: mulheres vêm ainda com seus filhos, e pondo a mão dêles 
em cima, e á molhando nó sangue, diziam-lhes : Tu estás vingado de teu 
inimigo, vinga tu àquele golpe, meu filho. Eis um dos que te tornaram 
órfão de teu pai ... (478 ) . Relativamente ao aproveitamento da gordura 
da vítima, Léry fornece as seguintes indicações: "Tôda,s as partes do 
corpo, inclusive as tripas. depois de bem lavadas, são colocadas no 
moqué:m, em tôrno do qual as mulheres, principalmente· as gulosas ve
lhas, :se reuil~m para recolher a gordura que escorre pelas varas dess:as 
grandes e alttis grelhas de madeira ; e exortando os homens a procederem 
de modo que elas tenham sempre tais petiscos, lambem os dedos e dizem: 
iguat,J,, o que quer dizer ''está muito bom" ( 479 ) • 

Staden, Lé·ry e Brandão apontam, p(}r sua vez·, ce:r.:ll:nônias que não 
são registradas por outros autores. O primeiro, afirma que quatro mu
lheres exibiam ritualmente, após o esquartejamento, os quatro membros 

( 472) I dem, pág. 125; esta segundll deseriçíio é r ela.t.iva aos Potig1uJ,r, índios do 
grupo tupi. 

(473) Cf. es}>ecialmente : Staden, pág:;. 121, 134, 138, 154 e 182·184; Tbevet: 
Ms. in., fois. 58 e 60 v.·61; Oosmographie, foi. 946 v.; Singularidalles, pái;. 244 ; Léry, 
p ágs. 180-181; e ainda: Gandavo, História, págs. 1 34·1 35; Tratad·o, pág. 52; Gâbriet 
'Soares, págs. 399-400; Brandão, págs. 289-290; Salvador, págs. 68·69; N 6brega, Oa:rtcu 
ào Bras'il, p ág. 100; E vreux, pág. 1 38. 

( 474) Cf. Gandavo, Hist6ria, pág . 134, T ratado, pág. 52; Thevet, i\is. in., fol. 5 8. 
(475) Cf. Thevet, ·.Mt:1. in., foL». 54 v. e 58; St.aden, pág. 1 82. 
(476) Cf. Gabriel Soares, pág. 399; $taden, pág. 183. Brandão dá, a êsse reepéíto, 

uma húorniaç~o qu e contra.diz estas fontes. Pe1o que parece, Cardim cometeu um lapso. 
As mulher es se· encarregavam, na verdade, npenas da limpeza do c_orpo da vitima e da 
sua moqueação. 

( 477) Cf. espet.ialmente acima, págs. 166·167). 
(•i78 ) Thevet. Ms. in ., foi. 61. Segu ndo Montoya, a té a.s crian.~as d e <·olo J>ãrtici

]}ariam dessa cérimônia (Oonquista. Espi.ri.tua.1, pág. 109, nota 2) . 
(479) Léry, pág. 1 80. 
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da vítima: "Depois de esfolado, toma-o um homem e corta-lhe as pernas, 
acima dos joelh·os, e os braços junto ao corpo. Vêm então as quatro 
mulheres, apanham os quatro pedaço,s, correm com êles erp. tôrno das 
cabanas, ·fazendo grande alarido, em sinal de alegria" (48º). o segundo, 
se refere a uma cerimônia de contemplação agressiva da carne moquea
da: " Quando a êarne do -prisioneiro, ou dos prisioneiros, pois às vêzes 
matam dois ou três num só dia, está bem cozi.da,. todos os que assiste.m 
ao fúnebre sacrifício se reúnem em tôrno dos moquéns, contemplando-os 
com ferozes esgares" ( 481 ) • O terceiro, por fim, indica que a preparação 
do mingau, para as mulheres e as crianças, se processava ritualmente: 
" E ap tripas e intestinos botam as velhas em uns alguidares e c_om 
grandes cantos e bailes andam à roda dêles com umas ·canas nas mãos, 
nas quais trazem atados alguns anzóis que lançam sôbre as tripas, fin
gindo com gr~des r~sos que estão pescando dentro nelas" (482 ) . É 
óbvio que não se pode verificar a autenticidade destas informações, nem 
pôr em relêvo o significado das a~ões descrita.s. Elas tê1n .o .mérito, p·o
rém, de insin uar o grau de complexidade das cerimônias observadas 
pelos Tupinambá, nessa fase do sacrifício, evidenciando ainda que os 
cronistas conseguiram apanhar somente os aspectos das mesmas mais 
acessíveis à obse.rvaç.ão do estranho. 

A idéia de que con,sumiam todo o corpo da vítima aparece explici
tamente, ou vem insinuada, na maioria das fontes. Gandavo, por exem
plo, escreve categoricamente: "Tudo enfim assam e cozem, e não fica 
dêle coisa que. '.llão comam todos qu_anto~ há na terra" {48ª). Pareçe, 
porém, que certas partes do corpo da vítima não eram devoradas. Como 
as informações são contraditórias entre si é impoiSsível determinar, a êsse 
respeito, coisa alguma com exatidão ( 484·) , a não ser que a carne da 
vítima estava proibida para o sacri{icante (-l85) • Os ossos e os dentes 
da vitima, por s.ua vez, possuíam Uln sigpificado mágico, sendo conser
vados pelo sacrificante (486) ; como nota Métraux: " Os ossos dos mortos 
era1n conservados religiosam ente, o crânio fixado sôbre uma estaca 
diante da cabana do vencedor. Com seus dentes faziam-se colares ~ com 
as tíbias as flautas ou assobios. Era uma prova d,e valentia, implicando 
uma grande consideração, carregar em tôrno do pescoço longos colares 

• 

(480 ) Stad~n , púg. 188 . 

. ( 481) L é.ry, p~~· 181. 
(4'82) Brandão, pág. 289. 
( 483) G-11.ndav·o, H 'i8t6ria, pág. 134; cf. também Tr~tado, p ág. 52. 
(484) Assim, Léry indica que nio to~vam nos miolos d a- vitima ( cf. pág. 181), 

enquanto que Staden afirma que essa par te do corpo, juntamente com a língua e outras, 
. eram destina!l.as às crianças ( cf. J>âgs. 18S·l.S4). Thevet informa que os Tupinambá êon· 
sidorava.m as pontas dos de!los mlij.to saborosa!J ( cl. Oofimwraph(fie, fo~. 9_56), mas N ó~rega 
escreve que não comiam o aedo polegar, com que atir-avam as 'flechas, ('cf. OM'taa do 
Bra.ail, p ág. 100) . 

(4B5) Of. Ga.ndavo, H ·i8t6Tia. p ágs. 1 .34-135 ( '' . . . salvo aquêle que matou não 
come dêle nada .. . " ) ; Salvador, pãg. 69 ( " ó ·que o matou nem uma coisa come dêle ... "). 

(486) Of. especialmente Léry, pá.gs. 181·182; Thevet, Oosmographie, fol. 945 v. e 
Sing1J;la:ridade1J1 pií.!:í. 244. Bra.ndãor. pág. 294. V:eja ·su acima, primeira par.te, pág~. 37·3·9 . 
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de dentes humanos e possuir um grande nú1nero de crânios ao redor de 
sua cabana" ( 487 ) • Vári_as das ilustrações de Staden, aproveitadas neste 
trabalho, sugerem comó os Tupinàmbá exibiam os crânios de seus inimi
gos ,sacrificados ritualmente. 

Como consumiam a carne moqueada? Eis uma pergunta que não 
encontra resposta nos d-ados disponíveis. Os autores que mencionam êsse 
aspecto do canibalismo tupmamhá o fazem em tais têrmos, que ,sua:s 
indicações são inaproveitáV.eis. Ahheville, por exemplo, fornece. ·as se
guintes referênçias, cujo te.or contrasta com o próprio caráter das açõ.es 
canihalísticas dos Tupi-Guarani: " ... comen1 os bárbaros essa carne 
humana com incrível apetite. Os homens parecem esfomeados camo 
lobos e as mulheres mais ainda. Quanto às velhas, se pudessem se em
briagar com a carne humana de bom grado o fariam ( 488). Realmente 
importante, entretanto, é a informação' ,segundo a qual conservavam al
gumas partes do corpo para consumo ulterior ( 489) • É o que testemu
nham várias fontes: "Algum braço, ou perna, ou outro qualquer pedaç-o 
de carne costumam assar no fumo, e tê-lo guardado alguns meses, para 
depois quando o quiserem comer, fazerem novas festas, e com a..s mesmas 
cerimônias tornarem a renovar outra vez o gôsto desta vingança, como 
no dia em que o mataram ... " (490); "e guardam [os "velhos" e as 
"velhas"] alguma da [ca!'ne] assada do moquém por relíquias, para 
com ela de novo tornarem a fazer festas, 13e se não oferecer tão cédo 
matarem outro c~ntrário .,.,,. (-491 ) ; "e guardam alguma [carne], muito 
assada e mirrada, a que chamam móquetn, metida em novelos de fio de 
algodão e~:posta nos caniços ao fumo, para depois renovarem o seu ódio 
e fazerexn outras festas'" (492); "Dos inimigos que matam, depo~ de 
se fartarem de ,suas carnes, tomam um pedaço dela, que depois de sêca 
envolvem dentro em um grande -novelo de fio de algodão, e desta maneira 
o guardam com muito cuidado; e quando sucede fazerem alguma gran• 
de borracheira, para mais se alegrarem nela desenvolvem a carne do 
novelo, e dela fazem muitas. partes em pequenas fêvera,s, que repartem 
entre todos, para que as comam : e isto costumam fazer em sinal de 
vingança que tomaram e vitória que tiveram'' (493). Os órgãos genital.a 
da vítima, fôsse homem ou mulher, eram aproveitados dêsse modo, como 

( 487) A. Métrau~. La B eligion cLes Tu1>intunbá., p6gs. 156·157. 

( 488) Abbeville, pág. 233. 

( 489) :t preciso não esquec.er. que as partes do eorpo destinadas a consumo ime· 
diato eram totalmente ingeridas; Staden assevera .que as cerimônias podiam ser prolon
gadas, sendo a carne r emi,ueéidâ e devi>rada no dia seguinte ao do pl'iiD.eiro rep11;.sto cole
tivo (cf. pá~. 184) . Pelo que informam outras fontes, é de crer-se que as cerimô.ni.as abran· 
giam tantos dias, quantos fôs~em neçess·ár.ios po,ra o consumo total da carne a ser ing.e-
rida. · 

(490) Ganda.vo, História, pág. 135. 

( 491) Gabriel Soares, pág. 400. 

( 492) Salvador, J)ág. 68. 

( 493 ) Brandão, pág. 293. 
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"relíquias" {494). Cerimônias da mesma espé.cie realizavam-nas os con
vivas, perttincentes a grup·os locais ,solidários: "E os hóspedes que vie· 
ram de fora a ver esta festa levam o seu quinhão de carne, que lhe deram 
do morto, assada do moquém para as suas aldeias, onde como chegEUD. 
fazem grandes vinhos para c.om grandes f esta,s, segunçlo sua gentilidade~ 
os beberem sôbre esta carne humana que levam, a qual rep-<J.l"tem por 
todos da aldeia, para a provarem e se alegrarem em vingança de seµ 
contrário que pade,ceu ... " ( 495 ) • 

Quanto ao segundo aspecto, a distribuiç·ão ritual da carne da víti
ma~ o que feriu mais vivamente a atenção dos autores europeus foi o 
modo de repartição da me,sma entre os circunstantes. A julgar por seus 
depoimentos, as aç·ões canibalísticas não se confinavam a um setor social 
determinado, à comunidade dos guerreiros ou à dos anciãos: eram cole
tivas, delas participando, de uma maneira ou de out;rÇt, crianças e adul
tos, homens e mulhereis. As crianças, os jovens de ambos os sexos e as 
mulheres em geral tomavam parte do repasto coletivo através da ingestão 
do mingau, feito cóm os intestinos e com outros órgãos da vítima. Os 
homens acl'ultos, istp é, os avá e tujuáe, devoravam as demais partes do 
corpo, dep-ois de moqueadas ( 496) • Todavia, parece que o mingau era 
muito apreciado pelos Tupinamhá (497 ) e que, quando o número de 
cir:cunstantes estava em de~proporção com a quantidade de Garne a ser 
consumida, faziam-no para "poder chegar a todos" (498 ). Em suma, 
as f onte,s esclarecem que cada participante tinha o seu quinhão da víti
ma: ela era dividida entre todos,, peJos moradores das malocas e pelos 
hóspedes ou convivas - "qualquer que seja o número dos presen· 
tes" (499). Segundo Staden, a distribuição equitativa seria um "uso" 
do~ Tupinamhá: a vítima era repartida "em partes iguais". 

f:sses fatôres, sexo, idade e número de participantes são, sem dúvi
da, relevantes. De um lado, êles éondicionavam a exterioriz;ição de ati
tudes ~anibalísticas_. Como explica Gabriel Soares, "os hom~n~ mance-

( 494) Gabriel 'Soares, p ág . 391 ( "E há alguns d êstes bárb:iros tíio ca,rniceir os q;ne 
eortam ao8 vencidos, de:pois de mortos, suas naturas, a ssim aos machos como às f êmeas, 
88 q11ai8 levam para darem a suas mulheres., que a s guardam depois de mirrBdas no fogo, 
Pitra n'ns su~s fésta.s a·s darem de comer nos maridos por reliquias, o que lhe·s dura muito 
tempo ") . 

(495) Gabriel S Qar es, pâgs. 4 00-401 ; cf. também : Cardim, págs. 167-168 ; Staden, 
p ágs. 118, 11J8 e 1 84; Salvador, pâg. 6 8 ; Gandavo, H istória, pág. 1 84; Vasconcellos, 
Notíciaa Ou:riosQ,1J, p ã,g. 80; Thevet, Ms. in., fol. 61. 

( 496) Of. especiailmente: Ev~et.Lx, pág. 188; Knivet, ed . Brasil. , pág. 84; Staden, 
págs. 1 83-1 84 ; Thevet, Co.smogra;plii e, foi. 946 v.; Ms. in., fol. 58: Singularidades, p ág. 244. 

( 4 97) Of. Tllevet , Ms. in., fol. 61 ; n esta passagem, Thevet n ão especifica quem 
devia consumir o mingau. 

(49 8) Salvador, ~ágs. 6 8·6~ . 

( 499) Vej a·se e,s-pecia lmente: Thevet , 8in u·u1,a,ridades, pág. 244 ; Oottmographíe, fol. 
946 v.; L éry, pá.g. 181 .; Staden , pág. 121 ; Gand a.vo, Hist6ria, pâg . 134, e .Tratado, pág. 
62 ; Oardim, :pág. l 68; Gabriel Soares, pág. 4 00; Knivet, ed. Brasil., p ág. 8:4 ; Salvador, 
pág. 6 8; Brandão, pá.g. 289 . 

I 
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bos e a.s mulheres moças provam-nas somente, e os v.elhos e velhas são 
os que se metem nesta carniça muito ... " (500) . De outro, determinavam 
obviamente a quantidade de carne que cada um poder.ia ingerir. Porém, 
parece que o principal fator foi suhstimado de maneira lamentável. Pelo 
pouco que se sabe a respeito da distribuição da carne da vítima, consta
ta-se que ela se processava ri tualmente e já estava prefigurada antes do 
,sacrifício. De fato, Thevet informa que o prisioneiro de guerra, no 
decorrer das cerimônias de integração à comunidade dos captores, era 
conduzido à maloca designada como Carbé, e que ali se desenrolava a 
cerimônia de distribuição ritual das partes do seu corpo. " O prisiônei
ro estando sentado no _ineio dêles, distribuíam a cada um sua parte, e 
porção do que êles devem ter quando êle. é morto, de tal modo que não 
resta membro sôbre êle, que n ão seja distribuído, embora não o m.atem 
por isso mais cedo" ( v01). Staden foi submetido a essa cerin1ônià no 
grupo local Ariró, tendo lhe passado despercebido o significado que 
ela possuía : " Lá servi-lhes de mofa. O filho do chefe Cunham.bebe amar
rou-me as pernas em três lugares, e eu devia assim, com os pés ligados, 
saltar pela choça. Com isto riam e exclamavam: "Ai vem pulando o 
nosso manjar! '' Pe·rguntei então ao meu amo que para aí me tinha 
conduzido, se me havia trazido para matar-me. Re.spondeu que não, 
mas que apenas era costume tratar assim os escravos estranjeiros. E 
desataram-me a corda das pernas. Aproximaram-se de mim então e 
apalparam-me a carne. Um dizia que o couro da cabeça lhe pertencia., 
outro, que a

1 
coxa lhe cabia'' (t>02 ) . Thevet esclarece que o su,stento. do 

escravo, enquanto vivesse, era compartilhado pelas pessoas que se apro
priavam, dêsse modo, de determinadas partes do seu corpo: "Aquêles 
ao.s quais é adjudicado qualquer pedaço, são sujeitos a contribuir para 
concorrer em sua alimentação. O que êles não recusam. Pois é mais 
fácil que êles mesmos sofram fome, do que seus prisioneiros não sejam 
bem tratadQs" ( ~>Oa) . E adiante volta. ao assunto, mencionando que, após 
o massacre do crànío, " .as partilhas se fazem segundó as porções, que 
tenham sido acordadas entre êles, antes que se tenha descarregado a 
morte ,sôhre seu corpo" ( 50~) • 

Por fim, quanto ao terceiro aspecto, as conexões sócio-culturais das 
ações canib~lísticas, é possível distinguir, de acôrdo com as explanações 
dos autores quinhentistas e seiscentistas, três motivos para o canib·alismo 
tupinamh.á. Um dêles seria a vingança contra os inimigos. Vários cro
nistas esposam êste ponto de vista, sustentando alguns que e.ssa seria a 

( 500) Gabriel Soares, p.ág. 400. Quanto _aos homens aduUos e as velhas, é· confir
mado por <>n!r!:'s fontes, em i>.articular por L~ry (.pág5. 18Q e 18:1) e por Abbevillc (pág. 
233.}. . 

( 501) Thevet, Ms. in., f.ol. 54; c.f. tb. fol. 59 v ., (Ju111nog1·aphie, foi. 944 v. 
( 502) 'Staden, pág. 100. 
( 503) Thevet, Ms. in ., fol. 54 e 59 v.; Oosmogrcipkie, fols. 944 v. e 945. 
(504.) Thevet, M'.s. in., fol. 61 ; cí . tb. íol. 59 v.; cf. tb. Outm),ograpllie , fol. 944 v. 
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razão fornecida pelos próprios Tupinambá para a sua co.-nauta. "Não é 
Q prazer propriamente que ós leva a comer tais petiscos, nem o apetite 
sen.sual, pois de muitos ouvi dizer que não raro a vomitam depois de. 
comer, por não ser o seu estômago capaz de digerir a carne humana; 
fazem-no só para vingar a morte de seus antepassados ~ saciar o óClio 
invencível e diabólico que votam a seus inimigos" ( 505 ) ; "Fazem isto, 
não para matar a fome, mas por hostilidade, por grande ódio, e quando 
na guerra e,scaramuçam uns, com os outro~, gritam entre si, cheios de 
fúria: "Debe marãpá xe remiu ram begué, sôbre ti caia tôda desgraça, 
tu és meu pasto. Nde acanga jucá aipotá curi ne, quero ainda hoje 
moer-te a cabeça. Xe anama poepica que xe aju, aqui estou eu para vin
gar em ti a morte de meus amigos. Nde roó, xe mocaen serã ar eima 
riré, etc., tua carne hoje ainda, antes que o sol se deite, deve ser meu 
manjar". Isto tudo fazen1 por imensa hostilidade" (5º6 ). 

A vingança, como motivo das ações canibalísticas dos Tupinambá, 
é também apresentada por alguns autores em função de determinações 
específicas. Assim, para Léry ~ ela se prendia à intimidação dos vivos: 
"Mas não comem a carne, como poderiam pensar, por simples gulodice, 
po~ embora confessem ser a carne humana saborosíssima, 'seu principal 
intuito é causar temor aos vivos. Move-os a ~ingança, salvo no que diz 
respeito às velhas, como já observei. Por isso, para satisfazer o seu sen
timento de ódio, devoram tudo do prisioneiro . .. " (5º7). Thevet, por 
sua vez, encontra na raiz do canibalismo tupinamhá um elemento edu
éativo: para que os jovens agissem como deviam na g.uerra era precis.o 
que tivessem plena segurança de. que sua morte seria "vingada", e que. 
aspirassem a esta espécie de distinç·ão por parte do.s companheiros ( 508 ) . 

Por fim, um relato mítico, consignado por Pigafetta, sugere que o prin
cípio de reciprocidade no tratamento do "inimigo" ou do "contrário" 
é que explicaria não só a ingestão da carne humana, mas a própria ori
gem e propagação do canibalismo naquelas sociedades tribais: "Comem 
às vêze.s carne humana, mas somente a de seus inimigós. Não é por 
gôsto que a cómem, mas por um costume que, segundo nos disseram, 
começou entre êles da seguinte maneira: uma velha mãe não tinha mais 
do que um filho, que foi morto pelos inimigos; a.lgum tempo depois o 
matador de seu filho foi feito prisioneiro e conduzido à sua pre.~ença; 
para se vingS!", a mãe arrojou-se como uma fera. sôbre êle, e aos braaos 
despedaçou-14e a espádua; teve o prision,eiro a dupla sorte de escapar 
das mãos da velha e fugir, voltando para os seu,s, aos quais mostrou as 

(505) A_bõeville, 1iúg. 233. A. mesmu raz1ío é indicada por Brandão, p úgs. 28~, 
2't5 e 293·29 4 (" ... comem a quela humana car na com gran de gôsto, mais por vingança 
que por matar e.m com ela a fome"); G:1lbr iel So1n os, pága. 4 00-401 (" . .. a qual carne 
moqueada se não •Come por mantimento senão ,Por ,,,ingan.ça . . . "); P.e. Nava.r1·0, Gart<H 
À vu lsaa, pág. 171. ('"~les níl.o se cômem uns aos outros senão por vingança") . 

( 506) Staden, pág . 176 (caJ). 26, Sogun cla i>iu:te; " Porque devot'&in seus injmigos "). 
( 507 ) L éry, pág. 181. 
( 508) Cf . Thévet, .Ms. in ., fõl. 62 v. 
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n1arcas das dentadas em sua esp·ádua, e lhes fêz çrer (talvez o acreditaSiSe 
também), que os inimigos tinham querido devorá-lo vivo. Para não 
serem menos ferozes qu~ o.s outros, determinaram comer de verdade os 
inimigos que aprisionassem nos combates, e os outros fizeram o mesmo; 
entretanto, não são comidos no campo de batalha, nem vivos, pois os 
executam e os :repartem entre ~i os vencedores; cada um leva a parte 
que lhe corresponde, sepando-a ao fogo, e cada oito dias come-se um 
pedaço assado. Isto me contou o piloto Juan Carvajo, que passara qua:tro 
anos no Brasil" {5º9) . Essa sugestão se manifesta de fórma,.s diversas 
nas explanações dos cronistas. . Ela se evidencia no texto de Staden, 
transcrito acima, no qual fica claro que tanto a execuç·ão, quanto a 
ingestão de carne humana, dependiam da identificação de uma pes.soa 
como "inimigo" e constituíam uma aplicação do princípio de reciproci
dade. Aliás, sob êste aspecto, a própria situa~·ão de Staden é ilustrativa : 
a ameaça de sacrifício pairou sôhre sua cabeça enquanto fôra identifi
cado aos " perós ", porque os dois irmãos que o prenderam pretendiam 
vingar, atravé,s do seu massacre, a morte do pai dêles pelos portuguê· 
ses (51º). As ações ca:nibalísticas seriam interpretadas pelos nativos 
como uma modalidade "injuriosa"' de vingança, parecendo-lhes "vergo
nhoso" deixá-las sem punição; esta tornava-se, portanto, irremediável 
e f!!C coneretizaria simbolicamente por meio de ações da mesma n,atu· 
reza (511). 

Üútro motivo seria a preservação da unidade grupal. O canibalis· 
mo consytuiria, sob êste ponto de vista, uma diversão circunspecta, que 
permitiria aos líderes tribais promover o adestramento e a união dos 
seus guerreiros; por meio da forma de relaçõe,s agonísticas pressupostas 
no massacre ritual e nas ações canibalísticas ( 512) . O terceiro motivo 
é fornecido por Knivet, o qual menciona q.ue os Potiguar ingeriãm a 
carne humana para tornar-se fortes e valentes ( 51ª) . Esta indicação 
encontra confirmações indiretas: seja na,s descrições de aspersão. ou 
esfregação do sangue na pessoa dos imaturos; seja nas referências ao 
comportamento das velhas e dos velhos, no decorrer do repasto coletivo. 
A "avidez" por carne humana, revelada por tai,s pessoas, talvez se ex
pli~e pela pre.0cupa,ção de captar energias contidas em determinado& 
órgãos da vítima (1514). 

( 50.9) Pigâfetta, p âg. 6.0. 

(·5;iO) $ tadên, ct es1>~cialmente: págs. 81, Q.4, 96 e 199. 
( 511) Conforme especií(lmente: Gandavo, Hist6rla, pá.g. 135, e T.ra.tado , pág. 52 ; 

Thevet, Sin gularida;d,ea, págs. 233 e 246 e Oo11mogr{(lfJhie, fol. 909 ; L ér y, pág. 168. 
(512) Cf. Evreux, pág. 93 : as declarações do chefe tabajara Farinha Gro88a, sôbre 

a utilização do massacre ritual e, do canibalismQ cpmo fonte de solida.rieda.de social 
(51 3) Cf. a,eima, treelio transcrito nas nota.a 471·472. 
( 514) Sôbre o significado da. ingestão de carne hum~na pelos velhos, veja·se A. 

Métrau.x, op. cit., pág. 158. Outra evidê ncia indireta é forn·eoida pela determinação da 
época do sacrifício. Como se sabe, os Tupinambá procurav~m e.xecutar o mais depressa 
possível as J>essoa.s de idade n~ançada-; ao contrátió. do •Que f.f!.Zia:m com •E>S' c.a,t)v(ls Jo.,·cns, 
submf'tidos ao re.gim·e de ceva, 
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Como se vê, dos três motivos postos em relêvo, somente um dêles 
(o indicado por Knivet) , pode ser considerado como uma ·conexão ime
diata das ações canibalística,s. Os dois primeiros motivos, a noção de 
vingança e a de comunhão do "nosso grupo", não se ligavam exclusi
vamente à antropofagia. Ambos se vinculavam ao conjunto de ações 
sociais integradas ao sacrifício humano, visto como um todo. No en
tanto, cada uma das três determinaçõe,s da noç·ão de vi~gança e a con
sistência dos laços de solidariedade grupal se prendiam,. de maneira 
peculiar, como se mostrará adiante, às ações canihalísticas. 

Isso quer dizer que um dos tema.s específicos desta parte da análise 
deveria ser o da apropriação das energias, acumuladas na pessoa da 
vítima, pelos participantes do repasto coletivo. Acontece, porém, que 
~ fonte$ não jndicam nem o caráter n~m a procedência das energias 
em questão. O fato de exi,stir uma ligação entre as ações canibalísticas 
e a captação de determinadas energias (fôrças regenerativas?), não 
implica, de modo necessário, que tais energias sejam, parcial ou total
mente, inerentes à vítima. És.se é um problema que só pode ser escla
recido pelo estudo do e?quema de sacrifício na sociedade particular 
investigada e· pela determinação, nesse esquema, das rê.lações entre <\. 
vítima e as entidades que recebem o sacrifício. Por iSso, as questões 
levantadas pelas conexõe.,s sócio-culturais das ações canihalísticas, que 
interessarem no presente trabalho, não .serão apreciadas aqui, mas na 
segunda subdivisão do presente capítulo. 

Ainda assim,, é preciso enfrentar outro problema, im;pl,ícito no pri
meiro. Retendo somente o elemento positivo da explanação anterior, 
poder-se-ia dizer que a intenção de aumentar a,s próprias energias repre
sentava algo imanente às ações canibalísticas e o destino ulterior da 
vítima ? Nada de explícito se encontra, a êsse respeito, nas fontes conhe
cidas. Todavia, por meios indiretos, é poSiSÍvel estabelecer uma ligação· 
plausível. Como escreve Gandavo, "o que sentem d·a imortalidade da, 
alma, não é mais que terem para si que seus defuntos andam na outra 
vida feridos, çlespedaçados, ou de qualquer outra maneira que acaba
-ram nesta" (515) . Ês,se textó sugere que as ações abrangidas pelo mas
sacre e pelas cerimônias preparatórias do repasto coletivo afetavam dire
tªmente a integridade, mas não a permanência do ser. A alma que não 
era "destruída'·", e que sobreexistia à exeçução, sofria o seu fado. Con
tudo, é precis_o não esquecer que as alma.s. dêsses heróis, que morriam 
combatendo, nas mãos dos inimigos, iam viver na socied~de sobrenatural 
dos antepassados ( 516 ) • Partindo-se dêstes dados, é fácil perceber que 
a.s aç·ões canihalísticas dos Tupinambá n·ã.o tinham somente por fim 
'~destruir" ou "aniquilar" o. suporte material (ou o .cotpo) da "alma 

( 515) Garidavo, H iat ória., p ág. 117. 
( 516) As t:eferências sôbre êsse aspecto da ideologia tr ibal são numerosas; veja-se, 

p orém, especialmente Thevet, Ms. in., f ol. 97 v. 
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imortal". Esta interpretação, corrente n~ literatura sociológica do fenÔ· 
meno, visa explicar como é evitado o regresso da alma da vítima. Ora, 
as ações canibalísticas dos Tupinambá, pelo que se pode depreender do 
fato da ''alma imortal~' sob reexistir ao massacre (intangibilidade do 
princípio da permanência do ~er) ,, penetravam em uma esfera mais 
obscura ·e mais profunda. Elas tinham, aparentemente, de conjurar pe· 
rigos de maior gravidade, associados ao âmbito de influência nefasta do 
"espírito" da vítima. 

Compreende-se isto fàcilmente, desde que se compare os ritos fune· 
rários com os rito,s antropofágicos. O es·quema de relação com o "mor
to " varia de tal forma de uma espécie de rito para outra, que a corres
pondência de posições dos agentes vivos nas duas constelações cerimo· 
niais só pode ser supo,sta em têrmos de uma assimetria absoluta. En
quanto que os ritos funerários tinham por o'hjeto assegurar a integri
dade do ser, para que a "alma " do parente morto alc.anç,asse a sociedade 
sobrenatural dos ancestrais (517 ) ; o~ ritos antropofágicos visavam ex
pressamente o contrário: os seus efeitos eram da mesma natureza que 
os das demais ações, que contribuíam para " destruir" a integridade do 
ser (massacre do crân,io, retalhamento do corpo, moqueação, etc. ) , com 
a . particl,llaridade evidente de consumare1n a "separação,,. entre o "cor .. 
po" com as energias nêle contidas, e a '"' alma imortal" da vítima. Em 
suma, as aç·ões canilialísticas pertencian1 a uma categoria es:pecial de 
manipulações,, que dava aos agentes vivos a pos.sibilidade de aplicar em 
benefício próprio as alterações da integridade do ser na -pessoa da víti
ma. Com isso, os ·agentes interferiam nas relações do "espírito" do 
morto com a,s almas dos seus semelhantes, presumivelmente impedindo 
a sua comunicação imediata com elas. O texto de Thevet, relativo ao 
sacrifício da onça, menciona a crença dos Tupinambá nessa comunicação 
e nas conseqüências nefastas que ela poderia acarretar à comunidade dos 
sacrificantes. Como o esquema do sacrifício er.a invariável, quer se tra
tasse de uma vítima "humana" ou "animal", a amplificação das infor
mações do cronista francês é perfeitamente legítima. 

Por aqui se vislumbra que as ações canibalísticas possuíam um con· 
texto cultural próprjo, inserto no conjunto de cerimônias sacrificais.. A 
conexão imediata, de que dependia o sentido subjetivo de.ssas ações, 
abrangia duas perspectivas coexistentes de projeção de sentimentos e 
de valores socializados. De um lado, ela se polarizava individualmente, 
exprimindo-se em atitudes nas quais a relação do.s agentes com a vítima 
permite colocar o canibalismo tupinambá entre as modalidades de cani
balismo mágico : a ingestão de carne humana representava um meio de 
captação de energias. De outro, a expressão coletiva dessas aç.ões a,ssu
mia uma função mágico·religiosa, pois por seu intermédio não só pre
tendiam os Tu.pinamhá destruir o "supor.te orgânico n da "alma imortal", 

(517) Cf. F. Fernandes, .4 Organizu;çã.o Social doa Tupinambá, pâg. ll)l e segts. 
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mas ainda eonjurar os perigos que a cólera dela poderia de,sencadear 
do além (518). Enc~rando-se as cerimônias antropofágicas dêste pris~a, 
é que se verilica em que sentido e dentro de que limites as ações caniba
lísticas se atualizavam atravé,s de situações sociais de vida que er-am, 
por sua própria natu:reza, situações agonísticas, de luta contr{l o "espí
rito" da vítima. 

Os ritos de purificaç·ão, ou de renomação, transcoiríam simultânea
mente aos de antropofagia. Un1a das fontes indica, de ·m.aneita obscura, 
que ~ses ritos possuiriam um caráter público (519 ) ; i.."So não é confir
mado. por nenhum. outro autor da época, os quais informam, ao cont-J:á
rio, que a observância dos ritos se circunscrevia socialmente, abrangen
do somente as pe$soas que tinham alguma espécie de relação com a 
V'.Ítima, determinada atravé,s do sacrifício, co;mo o sac.rific.an,t~ e os seus 
comparsas. Como escreve Métraux, "as práticas às quais sé sujeitava 
o matador, após a execuç.ão do prisioneiro, tinham por fim pô-lo ao 
abrigo da vingança do morto" ( 520 ) • Eram ritos de defesa, da pessoa 
do sacrificante, das de iSeus comparsas e da coletividade como um todo, 
cu.ia ,segurtl.Il,ça se assqciava ao destino de seus membros individuais. 
Parece que quando se positivava a insegurança dêles, em particular 
quando certas inferências comprometiam a " vida" do .sacrificante, a 
coletividade se resguardava dos perigos inerentes ao seu estado, aban
donando-os à própiia sorte ( ~21 ) . Por isso, os ritos abrangiam cerimô
nias destinada,s a manter a integridade dos sujeitos das ações, ou a pre
serv"'r qualidades específicas. dêles, diretamente ameaçadas pelo "espí
rito" da vítima. Como as ações praticadas durante as çerimônias prepa
ratórias da execução, o massacr~ do crânio e o repasto coletivo, elas 
implicavam a con1unhão com o sagrado. Se o "espírito" da vítiína .r e
presentava o seu polo negativo, a entidade sobrenatural beneficiária 
do sacrifício. constituía o seu polo positivo - ã fonte n1es1na de tôdas 
as garantias. 

Uma das de.scrições mais informativas, a respeito das precauções 
tomadas pelo sacrificante e pela comunidade; através do sacrifica-

(518) Esta anãlise não colide com a intervtetaçito dos mecanismos mlí~cos de pl'o
teçiío aos membros do "nosso gru:110 '' , especialment~· a s crianças, impiicitos no .canibalismo 
tupínambá ( Cf . acima, i:>ágs. 166·16 8). Os aludidos mecanismos fu:nciona.vam, no caso, 
graças à polariz-ação individual das ações caniba.lísticas. Sôb-re a fun<,;áo mâgica protetivl\ 
do canibalismo, ef. E. W estermark, L 'Ongine et Ze Développement <Les l déea Mórales, vol. 
II, pâ:g. 54'3. 

(519) " ... E depois do Jllassae're se vão deitar 8 ou 15 dias, os quais estão em 
abstinência, porque nêles n ão comem senão mui po11cas coisas. Logo tornam a prosseguir 
em o ~eber até acabar os vi nhos; outros tomam os mortos e- chamuscam-nos como porcos 
e guizam aquela carne e êomem·na .. . " (Pero Correi~, Oa.rt~s Avulsas, pâg. 9 9) . 

( 520) A. Métrau.x, op. cit., pág. 1'~3. 

{521 ) Of. a cima, pãg. 291, a s indjcações contidas no tex'° de Oardim. ~ate cro
nista assevera que as cerimônias u suais não seriam, então, .observ.adas. ~ provável que o 
sacrificant~ (? os seus c.omparsas q) estarti.im sujei~os à ID(!~ma . espécie d e segregação im· 
posta aos indivíduos gravemente enfermos. 
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dor ('>22), é a fornecida por Cardim; acredito que convén1 tomá-la como 
ponto de referência na reconstrução das cerimônias de purificação. Ela 
é apresentada pelo cronista português sob a epígrafe - Das Cerimôn-ias 
que se f(J.:zem ao novo cavaleiro: "Acabando o matador de fazer seu 
ofício, lhe fazem a êle outro desta maneira: tirada a capa de pena, e 
deixada a e,spada, se vai para casa, à porta da qual o está esperando o 
me~mo padrinho que foi com um arco de tirar na mão,, a saber, as 
pontas uma no lumiar de baixo e a outra em cima, e tirando pela c9rdn 
como quem quer atirar, o matador passa por dentro tão sutilmente que 
não toca em nada, e em êle pass~ndo, o outro alarga a corda com um 
sinal de. pesar, potque errou o a que atirava, como que aquilo tem virtude 
para depois na guerra o fazer ligeiro, e os inimigos o errarem; como 
é dentro começa de ir correndo por tôdas as casas, e as irmãs e primas 
da mesma maneira diante dêle dizendo; "meu irmão se chama N" . 
Repetindo por tôda a aldeia, e se o Cavaleiro tem alguma coisa boa, 
quen1 primeiro anda lha toma até -ficar sem nada. Isto acabado tem pelo 
chão lançados certos paus de pilão, sôbre os quais êle está ém pé aquêle 
dia com tanto silêncio, como que dera o pa.smo nêle, e levando-lhe ali a. 
apresentar a cabeça do morto, tiram-lhe um ôlho, e com as raízes ou 
nervos dêle lhe untam os pulsois, e cortada a bôca inteira lha mete1n no 
p:raço co:mo nlanillia, depois se deita na sua rêde como doente, e na 
verdade êle o está de medo, que se não cumprir perfeitamente tôdas as 
cerimônias, o há de matar a alma do morto. Dali a certos dia,s lhe dão 
o 11á.bito, não no peito do pelote, qµe êle não terr1, senão na própria pe1e, 
sarrafaçantlo-lhe por todo o corpo com um dente de cutia que se parece 
com dente de coelho, o qual, assim por sua pouca sutileza, como por 
êles terem a pele dura, parece que rasgam. algum perg_aminho, e se êles 
são animosos não lhe dão risca,s direitas, senão cruzadas, de maneira 
que ficam uns lavores muito primos, e alguns gemem e gritam com as 
dores." "Acabando isto, tem carvão moído e sumo de erva moura com 
que êles esfr~ga:qi as riscas ao tF.avez, fazendo-a_s arreganhar e inchar, 
que é ainda rnaior tormento, e enquanto lhe saram as feridas que duram 
alguns dias, está êle deitado na rêde sem falar nem pedir nada, e para 
não quebrar o silêncio teµi a pqr de si água e farinha e certa fruta 
como amêndoas, que chamatn mendobis, porque não prova peixe nem 
carne naqueles dia,s." "Depois de sarar, passados muitos dias ou meses, 
se fazem grandes vinhos para êle tirar o dó e fazer o cabelo, que até 
ali não fêz, e êhtão tinge de preto, e dali por diante fica habilitado 
para matar sem fazerem a êle cerimônia que seja trabalhosa, e êle se 

(52~) Como mostram M:auss e Bube:rt, o esquema do sacrifício nem sempre envolve 
sômeute dois atôres, a ·vitima e o sacrificante. Muitas vêzes é necessário um "íntermedii
rio" ou "-gúin ". Esaa função, em algumas sociedades, é desempenhada pelo padre. Na 
sociedade tupinambi, se desincumbia dela um pajé, referido pelos cronistas como um 
"ancião" ou eo1no o "padrinho" do sacrificante. Sôbre a distinção em jôg-o entre "BaCl"ifi· 
çante" e "sacrificador,., veja -se 11:1. Mausa e H. Hubert, lil8aa:' ~tir la. Natwre e~ la Fonetion 
àu Sac'f'ifi:ce, págs. 28·32. 
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mostra nisso honrado ou ufano, e com um certo desdém, como quem 
tem já honra, e não a ganha de novo, e âssim não faz mais que dar ao 
outro um par de pancadas, ainda que a cabeça fique inteira e êle bulindo, 
vai-se para ca,sa ... " ( 523 ) . 

Essa descrição permite distinguir, analiticamente, dois núcleos de 
cerimônias. Um que abrangia as cerimônias que se desenrolavam, pro
vàvelmente, em conexão com as aç·ões canibalísticas, isto é, ao me,smo 
'tempo que o repasto coletivo. Outro, que compreendia as cerimõnias 
ligadas com a prática de incisões no corpo do sacrificante e dos seus 
comparsas, ma.sculinos e femininos. A documentação disponível, embora 
muito lacunosa, comprova a existência de ambos os núcleos de cerimô
nias e fornece indicações complementares à descrição de Cardim. To
davia, ela não esclarece sen·sivelmente as questões ma~ .complicadas, que 
dizem respeito às relações do sacrificante com a entidade sobrenatural 
beneficiária do sacrifício e com o "espírito''' da vítima, e ao significado 
delas para os agentes da,s ações. Apenas sugerem uma pista mais am~ 
pia, para a interpretação sociológica dessas relações. 

Parece que o sacrificante, antes de retirar-se do lugar público do 
sac.r:ifício, tomava parte de certas cerimônias.. .Ele só se recolhia à sua 
mal oca depo.i:s de feita a repartição da carne da vítima '( t.!24) • Como um 
"mensageiro", êle comunicava aos membros do grupo loçal como tudo 
se passara. E, para ser recompensado pela perda dos objetos de uso 
pessoal, ao tornar público seu "nome", as velhas lançavam cinzas ~ôhre 
as suas costa§. Por meio de ações agressivas (é o que se infere do texto 
de Thevet) , um grupo de mulheres tomava da,s velhas o cêsto em que 
estava a carne moqueada da vítima e o entregava ao sacrificante (5:!5). 

Presumivelmente, então se processava a distribuição ritual da carne da 
vítima, partilhada através de cerimônias que antecediam à execução, 
após a qual o sacrificante se retirava para a sua maloca. 

A alienaç·ão dos ben,s pessoais do sacrificante é indicada por dua:s 
outras fon.tes: Thevet assevera que, em següida ao massacre, ~' ràpida
mente todos os seus amigos se lançam sôbre êle, tirando-lhe tudo que 
possuísse, mesmo sua rêde, pedras, seus arcos, flechas e farinha~ de 
guerra" (526) ; e Gabriel Soares escreve o seguinte : ''Todo o Tupinam
bá que matou na guerra ou em outra qu~lquer parte, tanto que v:em 
para ·casa, ~ .é .notório aos moradores del~ da tal mort~ do contrário,, 
cost'uma, em o matador entrando em casa, arremessarem-se todos ao 
seu lanço, e tomarem-lhe as armas e tôdas as iSUas alfaias de seu uso, 

( 529) Oardim, págs. 168-170. O grifo é meu; Ç muito imp·ortante, para a inter· 
pretação das r~lações agonfstiaas do s_acrüicante com o "~.spírito" do morto, essa indicação 
explicita do penetrante cronista po·rtuguês. 

(524) Of. Thevet, Oosmogrwphie., fol. 946, e ~s~ in., fol. 5·4 v. Adiante, Thevet 
se manifesta; de modo obscuro, a outra cerimônia, qué se desenrolava nesta ocasiã·o (cf. 
Ms. i:n., fol. 60 v.). 

( 525) . Cf , Thevet, .Ms. in., fol. 54 v. 
( 526) Thévet, Ms. in., fol. 54 v. 
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ao <JUe- êle nã,o há de resistir por ·nenhum caso·, e há de deixar lev~r 
tudo sem falar palavra" (527 ). Do mesmo modo, outros textos confir
mam que o sacrificante devia se submeter a um resguardo (de quatro 
diás, incluindo a,s cerimônias realizadas no dia da execução da vítima) , 
e não podia tocar com os pés no solo: "A propósito, aquêle que pratica 
o massacre, após que a solenidade e a repartição se findam, se retira 
subitamente para sua casa, e ali ficará todo o dia do homicídio, sem 
beber nem comer, até alguns dias depoi,s êle fará abstinência, permane
cen<,lo em seu leito, sem pôr o pé em terra por três dias. Se precisa ir 
a qrra1quer parte em suas necessidades, êle se fará. carregar, tendo esta 
tola superstição, que se fizer de outra maneira, cairá em qualquer deis
graça, e pode ser mesmo que perderia a vida" {528) . "Após a execução 
feita, êsses veneráveis executores se retiram, aos quais se dá um sapato 
( soulier) novo de algodão pintado de vermelho, e ao,s quais são dados 
duas pedras para repousar seus pés sem. pisar na terra, e durante quatro 
dias. não comem nada salgado. Pois se êles comessem qualquer coísa 
saJgada; êles têm por certo qu,e morr:eriam to.dos; aos quais durante ê'ste 
temp·o que ficam no leito, se· liga um fio aos dois braços, e um pelo mei9 
do corpo. Os quatro dias expirados, êles são desligados, e enegrecidos 
com jenipapo. Isso feito, êles bebem e fazem grandes banquetes se êles 
tên1 c.om o quê. D·urante tôdas essas cerimônias êles não fazem ;5enão 
beber o seu cauim, e conduzem seus prisioneiros na aldeia com certos 
ornamentos, e diademas, h.arretes, braceletes de diversas côres, mesmo 
mantas de plumas. que são tão belas à vi,sta tanto de perto quanto de 
longe" .( 529 ) • Segundo Thevet,. ocorria então, nesta fase do cerimonial, 
.a convers.ão ritual de um prisioneiro em nova vítima, a ser sacrificada 
mais tarde. Exibiam-na de forma ritual, paramentando-a da maneira 
indicada, e nada a poderia livrar, dali por diante, do seu destino (53º). 
Todavia, nenhum dêstes textos menciona a utilização da cabeça da vítima 
pelo matador. Somente Knivet oferece uma referência confirmatória da 
explanaClão de Cardim, ao frisar que " pro;5segui-am cortando-lhe fora a 
cabeça, que deram ao carrasco" ( 531 ) • Infelizmente êste cronista não 
registrôu as cerimônias ohsertadas pelo sacrificante, sendo por isso mui
to reduzido o valor probante. de seu testemunho. Nesse ,senti.do, as ações 
descritas por Thevet, segundo a qual ligavam certas partes do corpo do 
sacrificante com um fio, podem ser encaradas também como confirma
tórias, embora a natureza do "fio" não seja declarada. 

(52 7 ) Gabriel Soares, pág. 394. 
(528) Tbevet, Oosmo;qrriphie, fol. 946; a mesma in1ormação é r epetida na s Si ngu

lariàa.<ifh9 ( cf. págs. 245-246) . A respeit;o dessas cerimônias, veja-se também : L éry, pâg. 
182; Gabriel Soar es, pág. 399 . 

(5.29) Tbevet, Ms. in ., fol. 58 v. Sôl)J•e êsse calçado, veja·m·sc as r efle:r:ões de 
Métraux; op. cit., pág. 163, nota de r odapé. 

(5:~0) Cf, Thevet, Ms. in ., rol. 58 v., Sôl>l'e a l'ealização el a cauiua~en1 nessa. ocn· 
sião, t"f. t.ambém Gabriel Soares, págs. 394-395. 

(531 ) Knivet, ed. B r asil., pág. 84 . 
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As incisões no corpo do ,sacrificante eram feitas nesta ocasião, por
tanto após o término do primeiro r~guardo. "Depqis do que, com a 
ajuda de uma lancetinha, feita com os dentes do animal chamado cotia, 
fa~ vária~ ir.icisões e furos no corpo - · ao peito e em outras partes, -
de tal môdo que parece inteiramente espicaçado". "A razão de tão 
estranha prática, segundo me foi po.ssível saber, é a ~atisfação e honra, 
que a morte do inimigo dá ao seu matador" (582 ). Tôdas as personagens 
que tinham alguma espécie de relaç·ão direta com a vítima, nos ritos de 
sacrifício (conforme descrição supra), e o seu captor ou "dono"; de
viam submeter-se às cerimônia,s de purificação, fôssem homens ou mulhe
res (588). Evreux explica, porém, que os comparsas femininos do sacri
ficante não faziam as incisões da mesma forma que os masculinos: 
"~ste co.stume não é só privativo dos homens, e sim também das mulhe
res, com a diferença única de que os hom.e1.1s se cortam por todo o eorpo, 
e as mulheres somente desde o umbigo até as coxas, o qqe praticam_ cpm 
o dente de cotia, muito agudo, e uma espécie de goma quei1nada, redu
zida a carvão, aplicada sôbre a chaga, e nunca apagam os cortes" ( 53'1) • 

O derramamento de sangue, produzido pelas incisões, tinha um sig
nificado mágico: " ... e além disso mand~-se [o sa.crificante] s~j ar 
por todo o corpo, porqu:e tem por certo que logo morrerá se não derra
mar de ·Si aquêle sangue tanto ·que acaba de fazer seu ofício" .(5·85 ); 

"e se faz todo sarrafaçar e sangrar, ten.do por certo que morrerá se ;não 
derramar de si aquêle sangue" (586). O .significado da cerimônia era 
muito mais profundo, no entanto; parece que essa cerimônia assumia o 
caráter de um sacrifício individual, em que o agente procurava livrar-se 
das "i~plJ.rezas" resultantes do contacto· com o morto; ao mesmo tempo 
em que se associava à entidade bene.ficiária do ,sacrifício da vítima, 
transformada assim em espírito tutelar do sacrificante e da comunidade. 
Ambos os aspectos dessa hipótese são consi.stentes com explanações pre
cisas dos cronistas. O primeiro, é pôsto em relêvo de uma maneira geral,. 
quanto ao significado m.ágico das incis.ões, por Thevet: êste autor verifi
cou que os 'Tupinambá praticavam incisões., nas partes doentes do corpo. 
Soube que o derramamento de sangue, assim provocado, tinha por objeto 
expelir o "sangue ruim" do corpo dó doente e, com êle, o mal que o 

(532 ) Thevet, S·ing~tlaTidadea, pág. 246; çonf. também Oosmoqraphie, foi. 946 (·em 
9.ue se refer.e à ~erimônia q-µ~ise com as ,ne~mas. pa.Javr.a&) , e _Ms. i n.. fol. 61. Sôhre. as 
1nci.sões do ,saçrtficante, nes1•fâ fase do cer1mon1al, veJa-se ainda: Br andão, pá~. 286; 
Evreux, págs. 98-99; Gabriel Sc:ia:rea, págs. 395 e 399-400; L éey, pág. 182; Staden; pâg. 
184; Salvador, pé.g. 66 . 

(538) S&bre as per sonalidades que devia.m se submeter aos rituais de purificação 
ou de renomação, cf . T hevet, Ms. in., fols. 54 ·54 v. ; Gabriel Sol\res, págs. 895 e 4 00 ; 
Brandão, págs. 2 85-286. 

(534 ) E vreux, pág. 9 8,. As mu lheres se submetiam regular mente a essas cei:ünôniae 
por ocasião da iniciaçiio e nas époc·as d& sacrifício ,quando po.rticipavam doe ritos de 
;i>reparaçã~ da v~tima. Gabriel .'Soares exp lic{l q~e. elas tomavam. c~icladoe especiais ']}.a:ra· 
não ' sofrer.em .muito com as o;peracões de retalhaniento da pele ( cf. pág; 895). 

(585) Gandavo, Histor:iit, pág. 185. 
(586) Salvador, pág. 69. 
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atacasse (537) . Está claro que o mesmo princípio mágico estava em 
j ôgo na,s práticas a que se- submetia o s.acrificante, visando a livrar sua 
pessoa de tôda ligação possível com a vítima. o segundo, é por cas~im 
dizer enfàticamente formulado por Evreux, o único observador que 
atinou com o significado religioso das incisões: "Soube dêstês sélva
gens, que duas razões o levam a cortar assim seus corpos, uma signi
fica o pe,sçir e o sentimento, que têm pela morte de seus pais, assassi
nados pelos seus inimigQs, e outra representa o protesto de vingança, 
que contra êste.s prometem êles, como valentes e ·fortes, parecendo que
rerem dizer por êstes cortes dolorosos, que não pouparam nem seu san· 
gue e nem sua vida para vingá-los ... " (538). É óbvio que os dois signi
ficados, o mágico e o religioso, não se excluem. Antes .se pressupõem, 
e traduzem claramente qual era a relação da mesma pessoa, o agente· 
sacrificante,. com as duas· entidades sobrenaturais com as quais se via em 
contacto por causa do ,s·a:crifíoio: a "alma imortal" vingativa da vítima 
e o espírito protetor do parente morto ou do ancestral mítico. Doutro 
lado, convém chamar a atenção para o fato de que, segundo as infor
mações de Thevet transcritas acima ( cf. pág. 305) , a cerilnônia em que 
praticavam as. incisões no corpo do sacrificante era precedida pela con
.sagração ritual de uma nõva :vítima. A julgar pela organização cerimo· 
nial, Evreux estaria certo: um sacrifício humano acarretava outro, talvez 
como conseqüência psicológica da necepsidade de obter um amparo sobre
natural na luta contra a " alma" da vítima. 

Outras fontes também confirmam a exatidão da descrição de 
Cardim, il.o que concerne à observância de um segundo resguard.o, pos
terior à prátíca das incisões ( 581)) • .A'lérn de continuar a abstiriência, 
porém, o sacrificante devia observar novas cerimônias coDtSagradas ao 
seu espírito protetor. "Quem matou o prisioneiro recebe ainda uma 
alcunha, e o principal da choça arranha-lhe os braços, em cima, com o 
dente de um animal selvagem. Quando esta arranhadura sara, vêm-se 
as cicatrizes, que valem per um ornato honroso . . Dur~nte ês~e dia, deve 
o carrasco permanecer numa rêde em repouso. Dão-lhe um pequeno 
arco, com uma flecha, com que deve passar o tempo, atirando num alvo 
de cêra. Assim, procedem para que seus braços não percam a ponta_ria, 
com a impressão da matança" ( 540 ) • Ao segundo resguardo {3e sucediam 

(537) O seu iuterlocutor lhe disse: " ... é preciso que o sangue seja danpo1;ituren 
ou bem dangat"appa., quer dizer, ou todo bom, ou todo r\Úm. O que eu faço extrair é minha 
doença que passa para fora" (Thevet, Ms. in., fol. 79 v.-80). :tste texto me dispensa da 
necessidade de comparar as cerimônias que implicavam a prática de incisões, como as de 
iniciação e as de puxificaçúo ou de renom ação. Quanto às implicações psicológicas dâ ceri
mônia, para o matador, cf. E. Pinto, Os ln<J.ígenM do Nordeste, vol II, págs. 294-295. 

(538) Evreu.x, págs. 98-99. ~ste texto j á foi aproveitado em outra parte do pre
sen te tr abalho. 

( 539) Of. Tl1evet, Ms. ·in., fol. 61; Gabriel Soares, págs. 394·395; Salvo.dor, pág. 
69 ; Staden, j}ágs. 184-185. 

( 540) Staden, loc. cit. Sabe-se, pelas demais fontes, que o periodo de abstinência 
er a mnior. 'Sôbre o significado desta cerimônia, cf. adi11nte, pligs . 310-316. 

• 
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as ce.rúnõnias de. :remoção do luto·, a que se refete '.Cardim: "Nem fa~ 
o cabei~ dali a sete ou oitQ meses, os quais passados faz muitos vinhos 
e apelida o,s amigos para beber e cantar e com essa festa se tosqueia, 
dizendo que tira o dó daquele morto" (541 ) . 

Déixei para o fim três questões importantes, que podem ser est~e
lecidas com base no texto de Cardim. A primeira diz respeito à condi
ção de perigo que cercava o sacrificante; como se viu, vários autores 
mencionam, por razões diversas, que êle poderia até perder a " vida''', se 
a,s· cerimôni~.s prescritas não fôssem observadas fielmente (542). IstQ. 
quer dizer que, primàriamente, as cerimônias de purificaç·ão tinhall). p9r 
fim p8r o sacrificante (e por seu intermédio a coletividade) ao abrigo 
da vingança do "espírito" da vítima. O que não implica, naturalmente, 
que o sacrificante e a coletividade se defendessem "por si", pelo simples 
efeito mágico das cerimônias observadas; as informaçõe.s são particu
larmente 1acunosas, quanto a êste aspecto do sistema sacrifical. Contudo, 
parece-me fora de dúvida que a " luta" que se travava não era bem entre 
os Tupinambá e o "espírito" da vítima. De fato, pelo que se pode infe
rir, as oerimônias se destinavam a assegurar a cooperação de um agente: 
sobrenatural, o ''espírito" beneficiário do sacrifício, o qual comumente 
agia c·omo um espírito tutelar. De modo '!ue a ''luta,., se operava, graç·as 
ao estado de participação e ao conseqüente poder miraculoso das ações, 
através dos agentes humanos. É preciso que ,se tenha em mente que aquê
les Titós não eram exclusivamente negativos; se de um lado êles procura
vam enganar e afastar a " alma imortal" da vítim·a, de outro, êles tinham 
por QP)etivo o domínio da substância dela que p('.)dia ser captada através 
do sar.;.rifício e da antrqpQfagia. Daí a neces~i.dCJ.de de um inte:i;câmbjq 
tão profundo com o sagrado e o estabelecimento de relações cícliças 
com os espíritos tutelares, a ponto de um sacrifício humano engendrar 
ou se encadear a outro, e assim por diante ( 543 ) • 

A segunda, está ligada à distinção entre o sacrifício da primeiÍa 
vítima e os ,sacrifícios ulteriores, praticados por um mesmo indivíduo. 
É devéras importante salientar que se encontra em Thevet um testemunho 
probante: "Se aquêle que deve fazer o sacrifício, nunca matou antes, 
é preciso que êle faça uma dieta mais estreita, que aquêles que já tnata· 
ram. É que êle se retalha por todo o corpo com um dente de animal, 
que êles chamam Paguest, de modo que o sangue jorra com seu conhe-

C,5il) Salvador, p ãg. 69; sabe-se, entr etanto, q_ue o período de tempo indicado por 
êste cronista é excessivo, pois o sa.crüica.nte só deixaria "crescer o cabelo por a.lgurui 
dias" ( Gabriel Soares, pág. 3 95). Sem dúvida, a deRcrição mais completa desta cerimôJiia 
vem nos ta_'\-tos de GRhriel 'Soar es (e!. _págs. 394 -395); contudo, este cronista situ8.. por 
lapso, a r ealização das incisões como sendo o coroamento 4 as_ cerimônias de remoção do 
luto. -

( 542 ) Of. especiabnente: Tlie.vet, Cosmouraphie, fot 94.f); Sin.gularidadtIB, pág. 246·; 
Ms. in., fol 58 v. ; Ganda.vo, Hútt.ó.ria, _pág, 185; S a1vador •. pág. 69; Staden, pág. 185 
(quanto ·a uma qualjdade particúla:r do l!f.rn:tifica~te). · 

· ('5.4 3) Evidentemente. não tend.o e:in vi~tti Rl:I l'ela·çõeS.. ·com o grupo hostil, 1\ que 
pertencesse a vítima, e o caráter vindicativo do n1aRsacre, 1nas aR. impoaições c&i·imonia.is 
indicadas por Thevet. 
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cin1ento •. D.epois êle fie.a l}ma luª tôda, (é um m~}, sem cQmer c.ar-ne~ 
-n~lll. peixe, ~ não co~e senão farinha, ~ raízes, e bél:>e c~~im. êle é 
t~mbém tosquiado bem rente·~ como se fôss·e. barbeado com uma navalha . 
.file fica qumze dias sem o.usar tocar a terra com seus p.és," (544) • De 
-aeprdo com essas informações., ,tod~ i&;:ic.r-ifiÇ.ante devia submeter-&e às 
ce,:r·irp.ônias de purificação, ~eg:undo o esquema apresentado aciina. A 
partic:ularJdade dessas cerimônias, quando realizadas por um noviço, 
consistiria na duração. 

A terceira, se refere à rev~l.aç:ã0 rjtµal d-0 "nome'' do sacrificante. 
'S,egUJido a de,scrição i:le --C,a:rdiin, a-~ev~l4ção tiiual do '·'nome'?' dó mata
dor setia feita por suas irmãs classificatórias, e ocórreria. antes do início 
propriamente dito do primeiro resguardo. No entanto, as. indicações 
·çpnlidas em outras fpn,tes §ã·Q mais 9u rn~n0,s·0 d,j.&erep,ant~. Assim, Thev:et 
afirma que, por oc~sião da rep·cjrtiç'ão ritual do_ Çorpo da vítima·,, qu.e 
se processava muito antes da época da e:x.e.cução, eram escolhidos o 
sacrificante e os seus compar,sas,. masculinos e femininos (045}. Dur.ante 
a cauinagem que entã·o celehr_ªvam, o p:r;iméir.p· :revelar:ia. o seu "nome-'' 
é;lo escrªvo: "E para &sse .fim 'fazem Um. grande; e :solen~ b~quete,. e 
depois aquêle que deve matar o prisio_neiro.; toii'ia um t;iome na pt.esença 
do cativo ... " ( 54t\) • Orà, o mesmo autor assevera. que '-'assim que .êle,s 
tenham morto um [inimigo], êles tomam um nQme no.v;o:"; e de$cre:ve 
a cerimônia através; da. qual o novo "n.ome ,,, e.aja no d-0rnínio público: 
a revelação do ''nome'' óeôrreria. antes do· iníciô ao primeir() reS,g114rd9, 
mas seria feita pelo próprio saérificante e pre(?.édei:iá à distribuiç~o 
.ritual da carne moqueada da vítima (547). Por fim,_ Gabriel Soares e 
'Salvador loc~:tlízam a revelaç-ão. do "nome" na transiç:ão d@ p:r'iméiro 
resguardo pa.ra o ,!:legundo, pelo que se pode julgar jnt~_rpretativmnente, 
associando-se dessa maneira às cetimônias em que eram praticadas as 
incis·ões: ''Côstuina-se entre os Tupinamhás, que todo aquêle que mata 
contrário, toma logo nome entre si, ma,s não o diz senão a seu tempP; 
que i:ri8'1da .Jazer grandes vinhgs,; e como est~o para se poderem beber, 
ting~m-se à vêspeJ.a à tarde de jenipapo, e cóineçam à tard~ a c_antar, e 
tôda a noite,_ é depois que têm canta:do um grande pedaço, anda tôda a 
gente,.d'a aldeia rogando ao matado,r, que diga o nome que tomou; ao que 
se: fa~ de regar, e tantp que o dii., se ordenam novas cantigas fundada~ 
sôbte a morte d~quêle. _qtJe mo.treu, e em louvores do que matóú, ó quàl, 
como se acabam àquelas .. fe.stás e vinhos, se recolhe para: a sua rêde,, 
como -anôJado ·por certos dias, e não come nêle certas coisas, que tem 
por 1;1gouro se · as cQ:r_ne:r dentro daquele temp.o" ( Q'4s). ; "e acabadQ o 

(5~) ~_hev~t. l1:~. in., .fol. 61, 
(5.45} Cf. Thevef., Ms. in., fols. 54-54 v. e 59 v.; Oos.mographie., fol. 9·44, v. 
{5'!.{).) 'I'.he~t.. ~!'.\ , in., t:recbo transc:i:ito, í9l. 61; te:id'Q · interP.r!i!t~do, ef. fól. ·54 v, 
(547.) Tbevet, Ms. in., trecho tra~serito; fol. 6li texta interpret~do, ef. fol. ,_54 v. 

Sta~~D 't!i-DiQ~ID' ~;uge'l'.e qµ.e a "·aJCu~ha" seria ~ecébida anws .da p;i;-ática dªs · in;c~sõ:~s. 
~J>'-(8) Gâl>xiel. SQare~, pág. 3~-4-; na pág. -~eguinte as·soeia explleitam~P.te eétá's c~ii· 

mônias com a J}rátíca das incisões; 
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matador de executar sua ira no cativo, toma logo entre si algum nome, 
o <piai declara depois .com as cerimônias que ficam ditas atrás'~ (549 ) ; 

"Mas o nome que tomaram não o deiscobrem (ainda que lho roguem) 
senão com grandes festas de vinho e cantares em seu louvor, e êles se 
faz.em risear e lavrar com um dente agudo de um animal e, lançando 
pó de carvão pelos riscos e lavores ensanguentados, ficam com êles im
pre,ssos tõda a vi.da, o que têm por grande bizarria, porque por ê'stes 
lavqres e pela diferença dêles se entende quantas cabeças quebra
ram" (ú50). 

A insistência nesse aspecto dos ritos de purificação ou de renoma
ção deriva da importância que a troca de "nome" p.o,ssuía para o sacri
ficante, em suas relações com o ''espírito" da vítima. Todos os etnó
logos, que se preocuparam com essa questão, são unânimes em ressal
tar, independentemente do ponto de vista adotado, que a substituição 
do "nome" constituía uma técnica mágica na sociedade tupinambá, em
pregada pelo primeiro com o fim de iludir o segundo e fru,strar os seus 
propósitos de vingança ( :>51) • Examinando·se as indicações dos cronis
tas em têrrnos do contexto cultural verifiça-se, porém, que a contradição 
entre êles é mais aparente que real. A informação mais discrepante, que 
diz respeito à exibição do "nome"' pelo futuro sacriJicante, por oca,sião 
da repartição cerimonial do corpo· do escravo; se réfere a um compor· 
tamento demasiado conhecid-0 dos Tupi, para que -possa ser confundido 
com a revelaç·ã~ ritual do "nome" adquirido p.elo sacrificante graças ao 
massacre da vítima. tsse comportamento já foi identificado acima, com 
referência às pulhas trocada,s entre os guerreiros em combate (552). 

Doutro Iaao, não parece que exista alguma contradição entre as afirma
ções de Cardim e Thevet, os quais localizam a revelação ritual do ''nome" 
antes do início do priineiró resguar.do, c.om as de Gabriel Soares e Sal· 
vador, que a situam entre as cerimônias observadas na tra_nsição para o 
segundo resguardo, devido aos ritos de purificação. Pelo que se pode 
alcançar interpretativamente, a troca de "nome" se prendia ao ato do 
sacrifício, do qual ela repre_sentava uma conseqüência, tendo-se em vista 
as relações do sacrificante com o "espírito" que recebia o sacrifício. 
Por conseguinte, a revelação ritual do novo "nome" podia ocorrer antes 

(549) Idem, pág. 39'9. 
(550) Salvador, pág, 66. 
(551) Of. 'G. Frlederici, ttber eine ata Oov,vade gedeútete Wiecte1'úebwten11remo1i~ 

bei den Tupi, págs. 61·62; R. Karsten, The Oivilizatio~ of So-uth .4m11ric(J)ft India.m, pAga. 
160·161 e 463; A. Métraux, La R éiigion d.ea TupWiambd., págs. 163·165; E. Pinto, Oa i?MU,. 
gena11 do Norde11te, vol. I, p4g13. 29.1·293, e nc;ita l!o Thev;~t. Sing~lairida.d:ea .(not$ 3, pág. 
245) . A in'terp1'etação da çerimôni111 de apropria<;ão dos bens do sacrificante perntjte lançar 
alguma luz sôbre o significado da troca de " nome", comprovando &8 critiC:as de Métra.ux e 
também as de Karsten a Friederici. Todavia, ela não será desenvolvida aqui, porque fugiria 
aos propósitos do pre.11ente capitulo. 

(552) Of. acima, nota 868 e texto correspondente. Compare-se também eóm o eom· 
port.amento do chefe A.bau.çanga, em combate ( ~f. Knivet, ed. Brasil., pág. 92), e com o de 
Ounhambebe, na recepçã.o de Sta.den no grupo local A.rirá (Of. Staden, pá~. 98). 
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d6 início do primeiro resguardo, em conformidade com o que atestam 
Cardjm e Thevet. Tal interpretação encontra apoio na utilização da 
troca de "nome" como uma técnica mágica: para que pudesse beneficiai; 
de f at9 o ,sacrificante, em suas relações agonísticas com o "espírito" da 
vítima, a revelação ritual do novo "nome" devia se processar nessa 
ocasião. Restaria explicar- porque outros observadores foram levados à 

supor que essa cerimônia se realizaria apenas em conexão com a prátjca 
de incisõe,s. Isso não é difícil,. já que, como se sabe, entre o primêi~õ e 
o segURdo resguardo o sacii'ficante podia participar da cauinagem que 
então se celebrava e lhe era permitido romper a segregação oral, a que 
era impelido por razões mágicas. Gabriel Soares e Salvador descrevem, 
exatamente, como isso transcorria, e que papel tomava o sacrificante 
nas cerim.ônias de sua auto-glorificação. Em ,suma, os dados contidos 
nas quatro fontes se completam, ao invés de se excluírem. ~les dão a C()

nhecer momentos diversos dos mesmos ritos, através dos quai,s o sacri
f icarite colhia os benefíc!os da ação sangrenta por ~le praticada e pre• 
téndia iludir, inconscientemente, a vingança do morto. 

Embora seja desnecessário, para Ofi fins do presente trabalho, apro· 
fUndar mais essa interpretação, talvez conviria pôr em relêvo duas coi
sas: primeiro, que a troca de "nome" possuía uma conexão religiosa; 
segundo, que a revelação ritual do "nome", nas cerimônias de auto-glo
rificação do sacrificante, tinha uma iSignificação psicológica particular, 
que não deve ser confundida com as condições sociais externas das ações 
praticadas pelo matador e por seus companheirós. Quanto à conex~o 
religiosa da troca de "nome", que passara despercebida ao~ especialistas 
que cuidaram do assunto e que fôra indicada de maneira imperfeita em 
meu estudo anterior (553), é bastante salientar que ela era inerente à 
própria natureza do sacrifício humano tupi. O "nome'' adquirido pelo 
sacrificante não provinha, nem direta nem mecânicamente, da vítima. 
De um lado, como já foi visto, o matador não participava do repasto 
coletivo; ao cont,-ário, a ingestão da carne do sacrificado lhe era inter
ditada. De outro, co1no e enquanto modalidade de objetivação de caris.
ma, a aquisição do "nome" não pode .ser interpretada como conseqüên
cia da apropriação do "nome" da vítima pelo sacrificante, através do 
mass.acre ritual. Montoya assevera que a aquisição do "nome" pelos 
Guarâni se processava coletivamente, por meio das ações antropofági
cas (554) ; e Caheza de Vaca afirma, por sua vez, que entre ês,ses ahorí-

( 553) Cí . J. Organização Social dos Tu pina-mbá, esp. pág. 239. A idéia d e revelaçã,o 
do ••nome" pela entid.ade .sobrenl}Çuraf beneficiária do sacrifí~o me parece ~gora incQnsis
t ente, ·tendo em vista os novos resultados a que cheguei na. interpretação do fenôm~n~_. 

(,554) Montoya, Oonqui8t.(1, Esz>iritual, pág. 109, nota 2. No Teaoro (359 V:·35a v.), 
Mon~ya sé x:efere, no vocábulo Her6g, à mudança de nome após à "matança '1 ; mas 'ilâda 
diz á ' résI)eito do caráter da mesma., se era coletiva. ou afetava. apenas o sacrificante e os 
seus comparsas. 
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genes o executor: recebia o "nome" do executado· (6 'i5)"! Todavia, autores 
dignos de crédito, por seu conhecimento do Tupi, atestam explicitam.ente 
que o sacrificante se imputava o "nome" .que desejasse. Thevet se ma
nifesta com muita clareza a respeito: "Eu tenho um ponto a relembrar, 
a saber que o,s Tupinam.há, os Tabajaras, os T,~miminós, e outros, que 
são descendentes entre si, ·possuem esta lei com reférência à morte de 
seus inimigos, que as~im que êles tenham morto· um inimig.o, êle~ tomam 
um nome novo, e pór isso não deixam de reter o ~eu próprio, que êles 
tinham antes dêsses que êles têm por morte. Porque se alguém não 
tem morto, e êle não faz senão começar nesse mistér, êle troca o nome 
que possuía em sua infância, pelo nome, que lhe agradar, o qual uome 
êle não có"nsente de boa vontade entre os outro,s que tomará mais tarde. 
E é uma máxima inviolável entre êles, que tomarão tantos no1nes, quan
tos inimigos matam" (556). Brandãó é ainda mais explícito, ao descre
ver o comportamento do sacrificante por ocasião da revelação ritual ·do 
"nome" ... se alevantam os tais, e a grandes brados vãó dizendo : eu 
me hei de chamar daqui por diante fuúzno (aplicando-se o nôme que 
querem), porque tenho morto a 1neu inimigo, o que- vai r.epetindo por 
muita,s vêzes, e por êste nome quero ser conhecido e nomeado- da.gui 
em diante . .. " ( 657) • Isso significa, segundo suponho, que o "nome" 
adquirido por intermédio do massacre ritual da vítima não provinha 
estritamente desta, emho.ra seja provável que o sacrificante captasse, 
através da ação sacrificatória, uma parte dos "poderes" do ,sacrificado, 
inerentes à poição "destrutível." de sua pessoa. O conhecime,nto que 
possuimos atualmente sôhre a natureza do sacrifício sangrento ( :í5·s) , 
inclusive o humano, permite in_terpretar o "nome" como sendo o .sím
bolo carismático do benefício recebido de uma entidade sobrenatural 
através da vítima. Sob êste prisma, a escolha do "nonie" se ligava à 
comunicação do sacrificante com o "espírito" (ancestral mítico ou pa· 
rente morto) ao qual se consagrava o sacrifício, comunicação essa que 
se estabelecia por meio do massacre do crânio da vítima. Não só o 
carisma objetivado possuía, assim, uma dupla fonte, mas ainda a parte 
dêle que poderia provir da pessoa da vítima (de sua ·"pessoa" no sentido 
mais literal possível, pois o massacre podia ser praticado em sua caveira), 

(555) Oabeza de Vaca, pág. 196. Sôbre êsse aspeét,o ela antropofagia. -e da, r.~no -
maçií.o entre •Os Guarani, ct. ~Iétraux, ôp. ci:t., pág. 164. · 

(556) Thev~, Ma. in., fol. 61-61 v. Conforme a.cima, os trechos transcritos de 
Gabriel 'Soares e Salvador (pâgs. 4 39-440), que também augerem ser a. troca de "nomes;' 
feita por iniciativa <lo s11.crifica.nte. 

(557) Brandi.o, pág. 285; com grifo no texto utiliza.do. 
(558) Of. especialtpen.te, além do estudo de Ma.usa e Hube.rt: },{. Gri!lule, Bemaf'· 

,que8 sur Ze M·éccvni8me du Sacri.fice Douon (Soudan Fn:i~ais), -pa.sSÚÍl; G. Diet,\u'len, 
Essai su1' la Religion Bambara, esp. págs. 89-97; G. Gusdorf, L'B:uperience Humaine du 
Saorifice, esp. cap. TI. Também seria útil consultar: sôbre os me.canismo11 de comunicação 
com a entidade sobrenatural bene:ficilrrJa do 11acrificio, M. ne.enha~dt, Do Ka;mo-. La Per· 
sonne et le Mythe d,a;n,f le Monde Mélanisien, esp. pá.g. 205 e segts; sôbre 10 significado 
do massacre do crânio nns i·e1açõee com a vítima, W. H . R. Rivers0 P821cholou11 and 
Ethn.o.l.ouv. pág. 14,4 e sl)gts. 
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se t~rnava captável graças à influência da entidade sobrenatural que 
recebia o sacrifício ( 5511). 

Quanto à significação psicológica da revelação ritual do ''nome"·~ 
é possível determinar apenas. aquilo que se pode presumir interpretati
vamente, através da análi~ das conexões sociais da cerimônia. Parece 
que as cerimônias observadas nos dois resguardos do sacrificante pos
suíam fun ç-Oes mágico-religiosas distintas. Enquanto que durante o pri
meiro resguardo êle corria o risco de ser "destruído" poi.:- S,ua vez pelo 
"espírito" da vítima - precisando por isso tomar precauções para 
iludi-lo e para defender-se de seu mfluxo maléfico - no decorrer do 
segundo resguardo passavam a primeiro plano as relações com a enti
dade sobrenatural beneficiária do sacrifício. Isso não ,se infere sômente 
das indicações de Evr.eux, sôhre o significado das incisões, ou das de 
Thevct, ,sôhre a consagração de uma nova vítima n essa ocasião; a ceri· 
mônia de.scrita por Stade~, em cujo transcorrer o sacrificante passava o 
tempo atirando, com um pequeno arco, em um alvo de cêra, constituía 
uma oferta ritual. Karsten e Métraux se preocuparam com o sentido 
mágico dessa cerimônia: ela seria uma técnica de intimidação e de luta 
com o " espírito ' ' do inimigo sacrificado (560) . Todavia, sabe-se que 
cerimônias. dessa ordem eram concebidas pelos Tupinambá como itanion
gane, itauougane ou itanongare, ''que significa honra, reverência, e pre
sente, que se deve oferecer aos profetas, e santos caraíbas, a fim de obter 
dêles o que lhes fôsse necessário para conservar sua vida", sendo prati
cadas como uma "oferta cerimonial de bom presságio" ( 561 ) • A aludida 
cerimônia se prendia, portanto, às relações do sacrificante com a enti· 
dade sobrenatural que receJ>ia quer o ~acrifício da vítima, quer o sacri
fício individual que o matador realizava, através das incisões. Como 
acontecia com a observância dessa cerimônia no decorrer dos ritos de 
nascimento, é bern capaz que ela produzisse efeitos mágicos (aliás, Staden 
menciona a garantia de certas qualidade,s pessoais do executor) ; mas 
essa seria uma decorrência, e não a razão de ser da cerimônia. Pràtica
mente, pelo que .se pode deduzir da revelação ritual do "nomen em· cane
xão com a celebração pública da ação cometida pelo sacrificante, parece 
que o "espírito" da vítima já não representava uma ameaça à integri
dade do agente do sacrifície e à segurança da coletividade como um 
todo. 

(559) Convém indi<rar que, malgrado sua origem religiosa , o "nome" poderia ser 
u tilizado para fins mágicos. É o que acontecia, de fato, na socieQ.ade t upinambá, pois a 
troe-a de "nome" constituía uma. técnico. m{~gica, nas re!l\QÕes com o " espí::rito" da vítitna. 
Doutro ludo, quanto a-0 massacre de caveirás, que se r ealizava sob o mesmo cerimonial que 
o sacrifício das vítimas "vivas" e produzia os mesmos efeitos, cf. esp. Anchieta , Oartaa, 
pág. 237 ; Brandão, pág. 286; Gabriel Soares, págs. 368-364. 

(560) Of. R . Karsten, op. cit., pág. 468; A. Métra.ux, op. cit., pá.g. 166. 
( 561) Thevet, Ms. in., fois. 43-4 3 v.; sõbre a integração dessa eerimõnia aos ri tos 

d e nascimento : Oosmographie., foi. 916, e Ms. in., foi. 67 v.; veja-se também A Organ~~ão: 
Social 'doa T.upinambá, pág. 149 e segts. 
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De acôrdo com ,essa interpretação, o decurso d·o primeiro resguardo 
era essencial para a determinaç·ão do ,sucesso ou insucesso do sacrifi· 
cante. A luta com o "espírito'' do sacrificado, no que ela tinha de mais 
sombrio e perigoso para aquêle, se desenrolava nesse dramático período~ 
Ao emergir dêle, o sacrificante atestava ao grupo : 1) que o sacrifício 
fôra aceito pela entidade sobrenatural à qual se destinava, atingindo ru.;

sim o seu próprio fim; 2) que a có1era do "espírito" da vítima já não 
representava um perigo funesto para si e para a coletividade (ou seja: 
que a "'destruição,., do inimigo. estava consumada) ; 3). que a entídad~ 
sobrenatural receptora do sacrifício, co·mo espírito tutelar, lhes propor
cionaria ou garantiria o,s benefícios comumente produzidos pela "des
truição" de uma vítima. Compreende-se, desta perspectiva, porque a 
revelação ritual do "nome", após o término do primeiro resguardo, tinha 
uma significação psicológica particular para o sacrificante. No que con
cerne às relaç·ões com a vítima, ela constituía uma a.firmação de vitória 
sôhre o "inimigo", mas num sentido pleno, que nos é inacessível. No 
que tange às relações com o "espírito " do ancestral mítico ou do parente. 
morto, ela pressupunha uma projeção no passado mítico, com as duas 
conseqüências correspondentes: a recuperação das ''virtudes" e dos "po
deres" de um ou de outro, a ascenção do sacrificante (e a dos seus com
parsas) no sentido de ambas. Pois, agindo através d9s humanos, as enti
dades sobrenaturais permitiam que os homens pretendessem igualar-se a 
elas. A celebração pública âa ação sacrifical, em que se processava o 
enaltecimento do herói, dava uma expre,ssão social à t~o complexa sig
nificação psicológica de unia conduta humana. Por ineio dela, as ex
pansões individualistas do sacrificante, exteriorizadas através de auto
elogios e incentivadas pelo comportamento dos companheiros, se con
fundiam com a intensa exaltação (imanente) da natureza sagrada e invio
lável do Nós coletivo. 

Em conjunto, a.s ações praticadas no decorrer das cerimônias antro
pof ágica,s e de purificação ou renomação mostram em que sentido se 
pode fala.r em luta e em destruiça,o com referência ao sacrifício humano 
tupinambá. O "princípio vit.al" ou "alma", inerente ao corpo, se loca
lizava na parte ínfero-posteri9r do crânio; isso é atestado: a) direta
mente, pelo fato de só serem considerados sacrificantes e adquirirem 
um "nome" o.s guerreiros que tivessem morto o inimigo em combate e 
depois ~facelado o seu crânio, pelo massacre da,s caveiras e pelo próprio 
massacre do crânio das vítimas vivas; b ) indiretamente, pelo texto 
mítico relativo ao desaparecimento miraculoso do herói-civilizador 
Maire-Monan: submetido pelos ancestra~s dos Tupinambá à prQva d~ 
atravesi:iar três fogueiras, êle se desvaneceu ao tentar uanspor a segunda: 
"f;les dizem, porém, que isso n·ão se fêz sem milagre. Porque sua te,sta 
se fendeu com uma tão grand~ impetuosidade, e com estrondo tão horrí-
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vel, que o som subiu até o céu, e a Tupan" (562). Por causa dessa re· 
presentação, é que o sacrificante descarregava o golpe fatal n~sa parte 
do corpo, e não em outra. As ações observadas pelos participantes do 
repasto coletivo, pelo sacrificante e pelos seus comparsas tinham por 
fim, do ponto de vista da,s· relações com a vítima: 1) remover os peri
gos de vingança do "espírito" ou "alma" da mesma, que não podia ser 
''destruído" pelo maspacr-e e pelo canibalismo; 2) captar o " princípio 
vital" ou a "alma" inerente ao corpo da vítima, o qual passava, através 
do· massacre dó crânio, para o poder da entidade sobrenatural benefi
ciária do sacrifício e para o poder do sacrificante (563 ) ; 3) aproveitar 
a.s energias (ou "certas energias"), contidas em determinados órgãos 
ou partes do corpo da vítima, ingeridos ritualmente. 

Como foi indicado, os circuitos sacrificante-vítima e participantes 
do repasto coletivo-vítima, pressupostos nos processos de captação de 
uma de suas "alma$" e de aproveitamento de energias imanentes ao seu 
corpo, não se. estabeleciam sem o perigo da vingança do sacrif ic~do. 
Assim sendo, as ações que engendravam ambos os circuitos se tornavam, 
ao mesmo tempo, necessárias para evitar as ameaças desencadeadas pela 
ação sacrificatória. E originavam outras, que possuíam a me.sma função 
mágico-religiosa e corresp.ondiam à idêntica intenção essencial de c.on· 
duzir ambos os circuitos a seus desfecho,s própribs e normais. É impor
tante salientar que nenhum dos dois circuitos compreendia relações ~go· 
nísticas com a entidade sobrenatural que recebia o sacrifício; em algu
mas sociedad~ primitivas, o sacrifício representa a condição para o 
estabelecimento de relaç·ões dessa espécie com uma personalidade ances
tral (564). Entre os Tupinambá, ao contrário, a participação constituía 
uma condição para a realização dó sacrifício: graças à entidade sobre
natural é que se tornava possível ao,s humanos desencadear os dois cir
cuitos e, por c.onseguinte, ''destruir" a vítima. A posição da entidade 
sobrenatural variava de um cjrcuito para outro, o que permite explicar 
porque os efeitos de cada um dêles tinha um caráter peculiar. Enquanto 
a objetivação de carisma, provocada pelo primeiro circuito (sacrificante
vítima) , alterava o estadQ do agente~ e portanto a avaliação social dos 
dotes ,sobrenaturais inere~tes à sua personalidade; o incremento de 
''energias" ou de "poderes", produzido pelo segundo circuito, (partici
pantes do repasto coletivo-vítima), apenas afetava determinadas quali· 
dades, efetivas ou virtuais, dos agentes, e nada mais era senão o pro-

( 562) Thev:et., Ms. in., fols. 43-43 ' - O r elato m·ítico explica, nat11ralnle1)~e., a 
eclosão do "princípio vital" ou da "alma d-0 corpo" do herói-civiliza.dor. 

(563) O cirçuito que se e~tabelec"ia ~ntão, entre o àacrificante, a víti.ma e a enti
dade .sobrenatural que recebia o sacriffaio, descrito emph·icament& nas páginas anteriores, 
será interpretado no próximo trabalho sôbre o sacrüfoio hnmano. 

(564 ) Cf. especialmente M. Leenhardt, loc. cit . 
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d d ,., ' . . l d ·• . "'b . uto · e uma pr.eocupaçao magica mais amp a: o · om:iU10 ·~9 .:r;e .o .grupQ 
hostil a que· pertencé_sse a vítima ( 56s) . 

Resumo 

Nesta parte do p.resente capítulo., foi ap:resêritada a dõé.trfiientaçã-0 
relativa à consumação da vingaru;a. Os inimigos capturados ·ttão .JH>de~ 
riam ·ser. i:nantid0s c,om vida indefinida~.e.nte. De ~ lad9, a e!)tr11t·µra 
~peial. não c.omportava a .. iµtegr.aç~o do "estranho" sen~ô pQr u.m perjodo 
de tC}mp0 determin,adó 11elos fins. ritu~is qu~ presidiam a utilizâçã'o da 
pesso·a do. ese'ra~ó; de outr.o~ os imperativos éti-00-religi"osos. da vingança 
erigiam a "destruiç:ão '' da vítima. Por -isso, o estado .de .guerra nã'o· 
ce$SaVa Qom EYS rftuais. de integFaçãp d.e e-ativo à. ce~Ul1idade · d<>s· eapto
.re~.; .ao oont:r.á,rip., êles. tinham pO.r phjet,o criar as c:ond:içõ~ qu,e i>"e!'tni· 
tiriam .;onduzir a "'guerra1" ·áo soo ·deif~cho :tiormál: o sácrifício humano. 

A "de~tJ;uiç-ão" do, inimigo $.e proGe§sava e9mo um empre~ndimel)tQ 
coletivç, atrav~~ de situações, -sQql.at~~ que. ~ram., por su·a nafilr~z~ e por 
.sua f un.ç:?o, sifaiaÇ,õç&. séciais de lµta. êo.mo aconte<jia aom as ·demais 
ativida«fes guer:reitas, as aç.ões e· as· relações .a'igomstiêa.s, que entã·ó. se 
desenrolav.:am, não S'.e confinavam ao mundo prQfano, "mas se de.s:envol
viam por meip dos humanos g.raça!? -à intervenção d<.> sobrenatural (esta
do d~ participação) . Sob· êst~ · aspeêtó, o· sacrilício ritual ~ónstiµúa urhá 
técnica para re}!olver os problemas criados ]>elá ·éaptma e pela retenção 
da pessoa do "inimigo" ou do .,, estranho,;-. Contudo., como a "destFUi
çãQ" da pessoa da vítima não podia ser total, as açõe.s piaticadas contra 
·él.~ estavam, sujeitas a represálias, que deviam ser evitadas ot~ conjura
dais, , qµer pelo es.píríto ~obrenatural beneficiário do sacrifício~ quer pela 
atualização de práticas mágicas. 

A documentação conhecida permitiu pôr em evidência, com lllll al
cance j.n*~r.p.,etativo va.riáy~l, a$ duas f ~c~s das relaç.ões agqnístie~s dJ>,~ 
Tupinambá com a ~í~ima. Pi.:Jméiro~ ela contém dadós qúe est?belêcem 
com rêlatiyã preeisâó como a vítima era desligada .do. "ndsso grupo·", 
Ídên.tificàda· com o gnipe hostil a que pertenc-.esse e co.n:sagtada à ~ntid'àd.e 
$ob.re.natural ,qµe d~via · x;e(lclJer o sac-r-jfício. Segl.J.ndo, ela ,mostra ou s.ug.e
re co~o se p·ratic;iava o . m<i:$s~Gre. na.quelçi !i!.Ocieda{;le tribal, QQm.o ~e com
port9'vam a v.itima,. 9 $'acriliçante, 9 sacfificado.r e o~ cirçun~.h~nfes nes~a . 

.,. _____ _ 
_ . . . {~!>5) .s~gundo· me ,pa.,r~~·~· a . ~nte.v.:ri:i.taÇão d~~·eJiyQ.l':,ida é. li~~t~n~~ g~J."~l p iu :a. é9?_n: 
preende·l'.; emplr1ca-m,ente, as· explanaçõ.es .de A. Métr:&ll'X", .. s6"bre. a lunç,âo mágica ·do ca.ni
"bal~sm9 'tup.inam~â ( ct: <;>P· cit._, p_âg •. 1 5.1~,) , e. ·as ,que a;prce~e.nt~i 1im lhe,µ: é.l!.t)ldo ap.tel'ior.1 
s~bre a (i1nlfão di.f!lrencia~oril.· ·do ·sacrüfoio, h\lll'.ia.no; éó:m- b}uie na õbjetiy'aÇã'ô .do caris'ma .• 
n~_ ~es.soa do sacrificante ( cf. op. eit., pá:gs . . 2"à7 ·239-) . ~oger Bastide s~ger.e uma ·wpótese 

"<llf~nt~· m~s· m,uito eP,g~n}!o'B&r. que P.elll,iiite c.o.ncili?.-'i. a.s dJi!is, i~or,i~S', 'de' 01:J:ti'11> _man~i~a .. 
r&t.ra\Ves· da inter:pl:etação genétic'à e sintética das fu.nçtiés do r.esguátdo i1"tual do sacrifi· 
.cante, e do '!Janibalism:o ce~onial (cf. co:ipru.i:tário>lji A (}r,gtJ!nÍZ'<i,.tfõ :So;c.iq,l àos ~Ul?inambtt; 
III) . .. _TeJ:J,do e:D\c vista QS, objetivos. do -Pl'esi;ntê . cÍpitulÓ, ãê:réâito fie:r. aeaneeêss.~r.ió' aP,:tgfun· 
dar àqw a :discussão do pi:oblema. 
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dramática ocasião, e qua~ eram as conseqüências da ação sacrifica'tória 
- seja para o algoz da vítima e seus comparsas, seja ·para a coletividade. 
Assim, não se conhecem apenas as cerimônias de execução, mas também 
as que se seguiam a ela,s, observadas pelo sacrificante e seus comparsas 
ou pela coletividade: as cerimônias de purificação ou de renomação 
do "matador" e as cerimônias antropofágicas. E se sabe, ainda, como 
elas estavam ligadas entre si, cronológica e culturalmente, e quais eram 
os seu,s efeitos religiosos e mágicos, tendo-se em vista os benefícios co
lhidos pelo agente da ação sacrificatória e pela coletividade. 

B - O Significado e a Função dos Ritos de "Destruição" dos 
Inimigos: 

O material reunido nas páginas precedentes, neste capítulo, já deve 
ter dado ao leitor uma idéia bem nítida a respeito da natureza e da 
função dos valores, que forneciam o fundamento emocional ( etológico) 
e a justificação racional ( eidológioa) da,s ações e das atividades guer
reiras dos Tupinamhá. "A guerra pode ser um fenômeno inteiramente 
religioso .. . " ( 566) ; eis como essa idéia poderia ser expressa, aceitan
do-se de empréstimo as palavras de um grande mestre da etnologia. 
Para chegarmos ao âmag9 do no,sso problema res.ta-nos, porém, apro
fundar essa idéia, tomando o material exposto como o ponto de partida 
da própria explicação sociológica da guerra na sociedade particular 
investigada. 

Duas são as questões que se impõem à análise. De um lado, é pre
ciso tentar reconstruir in.terpretativamente a noção de vingançq. dos 
Tupinambá, para pôr em relêvo o .sentido subjetivo limite que ela pos
suía para os agentes das ações guerreiras. É evidente, sob a perspectiva 
da cultura tribal, que essa noção se nos apresenta muito mais complexa 
e rica do que pareceu aos ,cronistas. De outro, cumpre examinar, à luz 
de,ssa noção, que relações existiam entre a guerra e as condiÇ'Ões de 
eunomia da vida social daqueles aborígenes. Está claro que o conheci
mento obtido deverá permitir, teoricamente, seja identificar os motivos 
e os efeitos sociais d~.s ~ções guerreiras, seja compreender de maneíra 
sintética a função social da guerra no ,sistema organizatório da sociedade 
tupinambá. 

A noção de "vingança", que transparece nos relatos dos cronistas 
e que subiste ainda hoje, na linguagem cotidiana e mesmo nas interpre
tações sociológicas, encerra um preconceito mecanicista. Em es,sência, 
ela pressupõe que o "ato de vingar" é determinado por uma ação qual
quer, real ou suposta, produzida por um agente exterior, que se opõe 
passiva ou ativamente ã-o sujeito. Quando o agente é humano, a "vin
gan'Ça" .se apresenta litetahnente como represália: ação de caráter pnni-

(566) Marcel Mauss, M.a:nuel d ' Et1i·nouraiphie, vág. 2 06. 
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tivo c,ontraposta a outra ação de natureza ofen.si'V'.a,, e motivada por ela. 
Semelhante representação conceptual traduz, de forma rudimentar, o 
princípio de que tôda "causa" produz um "efeito"; e, vice--versa, que 
todo "efeito" se liga a uma ' 4 causa" determinável e guarda para coip 
ela uma relação de sucessão. Todavia, o que se viu sôbre o.~ ritos Q.e 
"destruição" dos inimigos. está longe de. caber dentro de.ssa categoria 
do nosso pensam~nto, embora a noção de vingança exprima de maneira 
satisfatória o objetivo da guerra no modo pelo qual êle caía na esfera 
de consciência social dos Tupinamhá. 

A interpretação da relação sacrifical fornece. uma pista interessante 
para a recon.strução da noção de vingança dêsses indígenas. De acôrdo 
com as informaç-ões mais incisivas, seria possível enumerar: três situa
ções concretas ·com referência ao sacrifício humano: 1) quando u,m 

parente era sacrifícado· pelo inimigo (quase tôdas as fonteiS') ; 2) quan· 
do um parente morria, em virtude de doença ou velhice (Thevet) ; 
3) quando um espírito desejasse comer carne humana (Staden). Con. 
siderando a questão do prisma oferecido pela primeira espécie de situa· 
ção, o analista é levado a crer ou a supor que a captura se ~ubordin~va 
à ex~tência de uma "ofensa" anterior; e pelo menos um exemplo (o 
descrito por Gandavo), permite constatar que, de fato, êsse fator podia 
interferir na relação sacrifical, associando-se a um tipo de vingança 
real (punição do culpado pelo derramamento de sangue ou de wp me~
hro do grupo· a que êle pertencesse). Todavia, a circunstância de uma 
obrigação ser definida socialmente através da relação sacrifical (iden
tificação do grupo hostil a ,ser punido) não significa, por si mesma, que 
a rela~ão entre a "ofensa~' e a "punição'' fôsse a causa da relaçãQ 
sacrifical. É o que a doCUineiitação relativa a essa espécie de sacrifício 
(aliás, o único bem conhecido na sociedade tupinambá), demonstra ca
balmente: o massacre da vítima se prendia, no caso, à nece.,ssidade de 
socorrer o "espírito" do parente morto de forma sangrenta, de modo 
a au:;iciliá·lo a atingir a socie·dade sobrenatural .do·s· antepassados e an· 
cestrais míticos. Sob êste a,specto, o sacrifício da vítima fazia parte das 
cerimônias funerárias devidas àquele parente, e ao invés de ser uma con
seqüência do imperativo da vingança, ~ra a sua causa. 

Em conjunto_, esta .conclusão é comprovada pelas inferências que 
podem ser estahelecid~ a partir das outras duas situações concretas e 
pelo conhecimento que se possui a respeito do mecanismo do sacrifício 
humano na sociedade tupinambá. As guas situações referidas sugerem, 
claramente, que a existência de uma ' J ofensa recente" (pelo meno!' de 
uma "ofensa" praticada d~ maneira real e mecânica: com o aprisiona· 
mento de um membro do grupo e o seu massacre pelos inimigos) , não 
era condição necessária para a realização de in_cursões ou expedições 
guerreiras, embora estas ,se fizessem sob a inspiração da "·vingança". 
Quantó ao sacrifício humano devido a um parente morto por "doença" 
ou por "velhice", informação que deve ser encarada com reserva, poder· 
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se-ia conjeturar que êle seria praticado por motivos mágicos: são conhe
cidas as implicações da " antropofagia espiritual", para que seja preciso 
in,sistir aqui sôbre essa possibi1idade de interpretação (567 ) . No e_ntanto: 
segundo suponho, êsse tipo de sacrifício n ão se explica pela antropofagia 
espiritual, operada màgiçamente na pessoa de um membro do grupo 
pelos inimigos. Se os Tupinamhá o efetuavam de fato, êle se subordina
ria ao mesmo princípio que o sacrifício humano devido a um parente 
saorifieado; e isso pela: Tazão de que o sacrifício não era causado pela. 
ação dos inimigo.s; .mas por necessidades ,do "espírito" do parente 
morto por êles. Se um. pare1;1..te morto em determinada.s condições (por 
"doenç·a ", por exemplo) , precisasse da espécie de "auxílio" inerente à 
relação sacrifical, esta deveria ser concretizada. Quanto ao sacrüício 
humano devido ao espírito de um ancestral mítico, é provável ·quê o 
mesmo princípio se aplicasse, ainda que por outras razões (568 ) . Nada 
~ sabe de positive>; por~m, sôhre a natureza destas razões. Mas é óbvio 
que o tipo de sacrifício em questão também não poderia ser motivado 
por uma "ofensa recente'' dos inimigos. Ao contrário, êle nascia da 
interpretação, por meios xamanísticos, da vontade dos "espíritos" dos 
antepassados e doiS ancestrais míticos (569 ) . Em resumo, as outras duas 
situações concretas do sacrifício humano não só eram criadas por moti
vos rituais, como dem.onstram que êstes motivos possuíam uma natureza 
precisa e operavam de maneira regular, dadas certas circunstâncias de 
relação com os "espíritos" dos mortos ou dos antepassados e. ancestrais 
míticos. 

O sacrüici.o humano tupinambá possuía, por sua vez, .a sua. "dialé
tica interna", a qual não emergia ,simplesmente das relações c_Qm os 
grupos 'hostis nem cl'os. efeitos por elas produzidos. Em primeiro lugar, 
êle constituía, do ponto de vista das relaçõ~s com as entidades sobrenatu
rais, uma espécie de ·cadeia fechada, posta em movimento continua
mente, por meio do ma;~sacre de vítimas sucessivas aos mesmos espíritos. 
É o que sugerem, empiricamente, os dados sôhre a significaç'ão religiosa 
das incisões (Evreux), e ·sôhre a consagração de uma nova ví~ima por 
ocasião da prática das incisões (Thevet) ; ou, indiretamente, as inferên
cias ,sociológicas sôhre a função do sacrifício na atualização das ligações 
com os ancestrais míticos e com os antepassados. As relações sacrificais 
eram, por sua natureza, relações circulares: na origem de um sacrifício 
humano ;;e encontrava~ p_ortánto, um sacrifício anterior, operado no seio 

(567) 'Sôbre a antropof11gia espiritual, cf. L. L6vy-BruhJ, Lea Carne~~· . ., es:p. 
pá.gs. 52 e 57·58. 

(568) Nesse caso, ,s~iá aplicâvel a. êsse tipo de sncriffeio humano o ptineípio de11· 
coberto por Frazer ( cf. 'The Golden Bou(Jh, es1l. págs. 79 e 592). de que a 'l'l,)laçã·o !'Jâcri
ficn1 pode t.er uma naturw:.a ·m4gica, tra.nsforman!).o-se em nieio <le resta.iu;-ação d&s· ~µ.erg.ias 
das . d.ivindades 1 ~ Po!:lsível q_'u:e silll, pois êsse Pl'ineípio se evidencia cla·l'llimente na outra, 
espécie d e· sacrifício humanç>1 cónsa-1rraido• pelos '1'upi,nnr1bá n,os pa:nentes m-0.l'to~ ~9-10'$; in'Í· 
migos. 

(569) Cf. A. Mét.raux, ·ô:P. cit., ca1>- IV e pág. 86. especin·lmente; e acima a p'art,e 
r elativa ao ritual guerreiro. 
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do próprio grupo (1570) . Em segundo lugar, a necessidade da disposição 
de vítimas pertencentes a grupos hostis provinha, antes mesmo que da 
existência de uma "ofensa anterior" imediata, da própria realidade do 
sacrifício humano na sociedade tupinambá. Sabe-se que a vítima não 
podia ,sair do "nosso grupo"'. As ações comumente punidas em várias 
sociedades primitivas pelo massacre do culpado (seguido, em algumas 
delas, de práticas canibalísticas), entre os Tupinambá se associavam a 
oJitra forma de retaliação: o grupo doméstico do ofensor 13e encarregava 
de aplicar o castigo correspondente ao dano por ·êle causado, inclusive 
a pena extrema, de supressão física (mas não por maS,$acre do crânio) . 
Porém, consumada a pena, ·tratavam de enterrá-lo ( 1571 ) • Assim, para 
que a,s relações sacrificais pudessem ser estabelecidas, impunha-se a 
captura de inimigos e o aprovisionamento correlato de vítimas. 

De acôrdo com êsse sumário exame, aquilo que se poderia interpre
tar como sendo a "Idéia diretriz·" da noção de vingança dos Tupinambá 
traduzia, essencialmente: a intenção1 de socorrer o "espírito" de um 
parente, morto em condições que punham em risco a integridade de sua 
"pessoa", ou de satisfazer a necessidade de rel,ação sacrifical do "es pí
rito" de um antepassado ou ancestral mítico. A "punição" se apre· 
senta, assim, não como a ca1,1Sa da ação sacrificatória; ma,s como uma 
de suas conseqüências lógiêas. A existência de uma "ofensa a ser puni· 
da", praticada de maneira real ou suposta por um grupo hostil, tinha 
portanto pequena importância na delimitação psicológica do conceito. 
Sem dú:vida, havia uma correlação entre a,s ações hostis dos inimigos e 
a realização de incursões ou el'.pediçO.es guerreiras. É que ª' perda de 
parentes ou companheiros, em c.ir.cnnst~ncias .. sangrentas impunha a atua
lização de relações sacrificais,, graças a imperativos mágico-religioso::!I : o.s 
vivos precisavam restabelecer, através do massacre de vítimas, a inte
gridade das "pessoa;s" daquelés! Pelo que se pode alcançar interpreta
tivamente, porém, essa não era: a ) nem a única fonte mágico-religiosa 

(570) Esta interprotação é coerente com a regn\ de e.-xplicação do social 
pelo social, estabelecidn por Durkheim e particularizada por Simiand, o qual 
salienta, em su1i investigação sôbre o salál-io. que se <levt> pTocurar o fator socW 
tópico de um fenômeno em un1 fato anterior da mesma espécie. Ao redigir esta not.a 
pretendia esdarecer dois pontos: 1 ) gue me parecem legítimas as implicações dessa regra 
explicativa, desde que se trate da interp:r~tação dos m otivos das ações sociais ou da dinâ
mica das instituições sociais dentro de uma estrutura social integrada. Quando o objeto 
da análise sociológica compreende fenqJDenos sociais em mudança, essa regra ( especiah 
mente na particularização que ela recebe· éom Simiand) não possui a mesma valide-Z uni
versal; fatôres sociais de espécies diferentes podem atuar causalmen te, de uma forma 
tópica, uns sôhre os ou tros, ele acôrdo com a teoria de 1'1arx e de Tõnnies, sôbre a cor.re· 
lação dos fatôrei; sociais; 2 ) que ô caráter cireruar das r elações sacrificais na sociedade 
tupi.n.ambá se explica, psicológica e socialmente, pela dupla necessida de de perpet.uaT a 
figura e os íeitos memorúveis dos ance.strais míticos e dos arite1>assados, recuperando-se 
as11im as lluas ·v·irtuàeii, e de manter a eonsciê:nciil. da permanência do grupo como um 
tod.o. O leitor poderú enco.ntrar ~1ma análiS'e dos proéE!SROS l>S.íqu icos ímnnentes a êsse fenô· 
Jneno em F. Boas, 1.'he. Idea of · th~ .ll''!"ture IJife ·amonu P-rimitive Peopl,ea (in Rac.e, Larv 
ouage an<l. Oulture, esp. p'âgs. 60~·606). O fenômeno em questão será exa'!Dinado no pró
ximo trabnll10, sôbre o sacrifício 11um_anQ na socíeda.ae tupinamh{t. 

( 1571) Of. A Organização Soc·~ar. tl(J.11 !l!·Iipi nwmbá, píí.gs. 262·264; é, especialm,ente; 
a, informação de Anchieta, 0 1t1'ta11, pág. 100. 
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do s,actifício humano na so_ciedade tupínambá:; b) nem, provàvehnen·
te, a causa mais freqüent_e na motivação da guerra, já que a morte por 
"doença" ou por "velhice" e o culto xamanístico dos antepassadõs e 
ancestrais mítico.s intervinham, também, no desencadeamento das ativi
dades guerreiras. 

É quase impossível dar uma expressão exata a essa complexa noção 
de vingança por meio dQ_s depoimentos dos cronistas. Como se viu, 
êles cornpreenderam, em geral com clareza, que. a "vingança" constituía 
o i:fiotivo explícito da guerra' para os Tupinambá (572 ) ; mas,. infeliz
mente, não tiveram a curiQsidacl'e de aprofundar suas indagações, ape_sar 
de alguns dêles se referirem à obrigação da '"vingança" mesmo para 
coni parentes mortos em passado remoto. Somente Montoya, no verbeto 
tepí, consigna (com referência aos Guarani) um ,sentido menos limitativo 
para o vocábulo: "cherep'i,, mi p aga, lo que di -yo por mi" (573 ) . O que 
dei eu por m im é uma conotação descritiva até certo ponto consistente 
com a conexão mágico-religiosa através da qual o têrmo adquiria uma 
express-ão anímica e se. objetiv·a~a· socialmente. Pelo que se pode presu
mir sociolõgicamente, essa c.onotação se ajll$ta bem tanto ao comp()-l'ta· 
mento dos guerreiros em combate, quando ~ conduta do sacrificante, 
dos ag~ntes das ações canibalísticas e da vítima~ por ocasião do sacri
fício. 

Em síntese, o ,sentido subjetivo limite da noção de vingança, para 
os Tupinambá, se exprime sociolõgicamente na relação existente entre as 
ações que deviam ser praticadas contra os inimigos e as obrigações defi
nidas pel.a necessidade do sacrifício humano. A guerra nascia de motivos 
rituais, de ordem mágico-religiosa, e ·se. ptendia à necessidade de e'Stahe
lecer uma relação sacrifical como o efeito à sua causa; ela era, sob 
êste ponto de vista, uma eonseqüência do fato da vítima não ser esco
lhida dentro do "nosso grupo", mas fora dêle. Daí a localizaçao do 
inimigo, como e enquanto vítima, na escala de intercâmbio com o sagrado 
e a projeção das atitudes emocionais de ódio e de antagonismo em dire
ção ao grupo hostil. A noção de vingança, compreendia, assim, tôdas 
a.s d~terminações sócio·p~s.Íquicas ligadas co~ ~s cliver~as polarizaç·õ~s-'J 
implícitas ne.ssa espécie de comércio com as entidades sobrenaturais: 
1) quer as de natureza positiva, subjacentes às relações do "nosso 
grupo" com o espírito que exigia o estabelecimento do contacto sacrifi
cal, ou às relações do s-acrificante com êsse ~.spírito; 2) quer as de 
natureza negativa, subjacentes às relações do "nosso grupo" com o 
"grtqJo hostil" de que devia sair a vítima, ou às relaçõe.s do sacrificante 
com essa vítima. Isto ·quer dizer que a parte que cada um tomava na 
vin5_ança de um parente mQrto ou de um ancestral mítico era deternri· 

(572) Cf. acima, Pa~e I; cap. II, Motivacllo ~ , objat(voa da. guerra. 
(5-73) Montoya, Teaoro, 361 v.-375 v. ; tepi é traduzido como significando .. retri• 

buição, vingança". 

\. 
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nada pela posição ocupada ·na escala· de intercâiilhl-o com o sagrado, 
através da pessoa da vítima; e não, primàriamente, pelo conjunto de 
derrotas impostas aos guerreiro,s dos grupos hostis, ou pela soma de 
castigos inflingidos a êles, no decorrer dos choques armados e posterior
mente. Essa inferência exemplificativa encontra fundamento seja na 
enumeração dos personagen.s que colhiam algum tipo de benefício no 
massacre da vítima (o captor, ou captores, e o senhor do escravo, o 
sacrificante, o sacrificador, e os comparsas do ~acrificante), seja na 
indicaçãQ expressa de que a simpl~ supressão física de um inimigo 
não conferia ao guerreiro o direito de adquirir um novo "nome". 

Os resultados da interpretação reconstrutiva apresentada permitem 
entender, também, porque a noção de vingança caia na esfera de cons
ciência social dos Tupinambá, fornecendo-lhes, como mostram quase 
unânimemente os relato,s dos cronistas e os temas dos diálogos rituais_ 
com a vítima ou dos auto-elogios masculinos, o motJvo aberto da guerra 
e d~ "desjtruição" dos inimigqs vencidos. É que a captura e o aprovisio
narpentó de inim1gos para o sacrifício ritual fazia parte. da constelação 
de ações sociais imputadas ao~ humanos pelas obrigações em face das· 
entidades sobrenaturais. Em tôrno da noção de vingança se objetivavam 
culturalmente tanto os motivos que conduziam à guerra (definidos pelo 
caráter imperativo da relação sacrifical: quer para os vivos, quer para 
as entidades sobrenatura~), quanto os fins que precisavam ser atingi· 
dos por meio dela (captura de vítimas e domínio mágico sôbre o grupó 
hostil) . É óbvio que as coisas não se passavam com clareza lógica na 
mente aàqueles aborígenes.. Mas . os tem.a.s dos àiálo:g.os rituais compra
vam que êles viam nos ritos de "destruição" dos ini1nigos uma forma 
perfeita de consumação da vingança. Embora confusamente misturados 
entre si, os motivos e o~ fins da guerra se associavam diretamente, na 
cultura tribal, à necessidade de vingar os parentes mortos e os antepas.
sados ou ancestrais memoráveis. Por isso, a noção de vingança 15e pro
jetava no horizonte mental dos agentes, criando nêles a segurança psico
lógica nascida da convicção de. que as ações agres,sivas, praticadas contra 
os inim,igos, tinbam µm ÍtJndamento indiscutível e eram necessárias. Ela 
se tornc:,1V;a, naturalmel}te, a ÍQnte de "explicação'' por excelência dos 
co~mportamentos orientados de maneira estandardizada contra os mem
bros do,s grupos hostis, em combate ou após a captura; e dela provinham 
as razões cognitivas para o comportamento agressivo, tal como êste devia 
ser exteriorizado nas situações sociais criadas pela guerra ou pelo sacri
fício humano. As cerimônias de identificação do prisioneiro como "ini
migo", de enumeração das açõe.s hostis atribuídas ao grupo a que êle 
pertences$e, e de comumc~ção ve.rbal com êle indlcam, inclusive, que a 
referida noção se aplicava no processo de justificação do sacrifício pe
rante a vítima: como condição mágica para o apaziguamento do seti 
"espírito", ela também precí.sava ser convencida de que a execução não 
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se r-eduzia a um ato de violência arbitrária contra a integridade de sua 
"pessoa" ( 157 4 ) • 

Enfim, com relação às explanações dos cronistas, a interpretaç·ão 
desenvolvida esclarece dois pontos essenciais. Em primeiro lugar, Of3 
motivos considerados por êles como sendo responsáveis pela determina
ção da guerra (vingança e suas implicações) , estavam nas raízes mes
mas de tôdas as ações agressivas cometidas contra os inimigos, desde 
os rituais de preparação para a .guerra até os de "destruição" dof3 pr.i
sio:rteiros. Em segundo lugar, os motivos concebidos por êles como co.ne
xões específicas do canibàlismo tupinambá (vingança e suas implica. 
çõe.s), se vinculavam a u1n conjunto mais amplo de determinações: a 
cadeia total de ações agressivas, dirigidas contra o "inimigo", por oca
sião do sacrifício de algum (ou de alguns) de seus membros. Aliás, a 
idéia de que a "vingança" seria uma conexão específica do canibalismo 
encontra defensores na etnologia moderna. Da vi e, por exemplo, explica 
de,ssa maneira algumas manifestações do canibalismo (lí7ã) ; e Métr:;1ux, 
em seu livro mais recente ( 570), assevera que "os Tupinambá interpre
tav~m o canibalismo como uma forma obrigatória da vingança. Sua 
vendetta n ão estaria completa se êles não devorassem seu inimigo". O 
esclarecimento obtido sôhre os dois pontos em que,stão não exclui, porém, 
a necessidade de examinar como a noção de vingança se associava a 
cada uma das constelaç_ões fundamentais que compunham os ritos de 
"destruição" do.s inimigos. 

A vingança se vinculava de modo específico aos ritos de execução, 
de purificação ou reno~nação, e de antropofagia? E é possível def~rmi
nat; inter,pretativ:ameute; a natureza dessas vinculações? Embora não 
se põssa ir muito longe nas afirmações, parece que algumas conexõe~ 
particulares se salientam eom nitidez. Assim, o massacre ritual do crân,io 
constituía uma ação religiosa, ainda que os eventos associados a ela 
tivessem uma significação e uma fôrça mágiéa (a queda do corpo da 
vítima como fonte de inferências divinatórias) ; está claro que tal ação 
não representava, em si mesma, apenas o início da consumação da vin
gans;a: ela constituía a sua própria condição sine qzw, non. O sacrifício 
não só se destinava a uma en~id~de sobrenatural. tle era possível, lite
ralmente, por causa disso : sem a relação sacrifical, os humanos não 

(574) Aqui se evidencia em que sentido o sacriff.cio ·humano (e cm conseqiiência: 
a gy.erra e o canibalismo), constituta uma técnica jur'í~ca na sociedade tupinambâ: o 
principio de atattt,8 legal se aplicava com base no tratamento reciproco, de uma f orma geral 
e supra-pessoa1, sem implicar uma r elação mccllnica ent re " a ofens:~" e "a punição corres· 
pondente". Sôbre a noção de reciprocid&de como fundamento do direito primitivo, cf. B . 
Malinowski, Orim6 a11d Ou.atam in Savage Society, passim. 

(575) M. R . Davie, La. Gtt,e,.re dana les S oci.itia Prim;itiveit, pág. 114 e segts.; 
cl. também G. Landtman, op. c_it., pág. 252 e segts. 

(57~) A. Métrs.ux, Le:a. Pett,ux Rouges de , 1.,'.,t~énq~e du SuiL, pág. 55; cf. ~ambém 
La ReZigion dea Tu:r>inambá, págs, 157·15.8. E. Volhard -n-eg,a que existisse alguma l!g~.çjio 
entre o canibalismo tupi e a vinganca (Il Oa1nni1>alismo, pág. 416 ). É evidente, porém, 
qu·e ~ete ' autor não aprofundou a análise da noção de v1·ngam:~a, llm•tnudo-se o. ent'ará:la da 
perspéctiva mecanicista, oferecida pelos cronistas. 
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poderiam "destruir" os inimigos, e por conseguinte utilizá-los como 
vítima. Daí a importância da estrita localização da vítima na escala 
de relação com a entidade sobrenatural que devia receber o sacrifício, o 
que se processava através dos· ritos que precediam mediata ou imediata
mente à execução. Por meio da identificação formal do prisioneiro ao 
grupo hostil a que êle pertencia, ficava promovida a evidência de ~e a 
necessidade de relação sacrifical de certa entidade ,sobrenatural podia 
ser satisfeita pela vítima que lhe era consagrada. Se houvesse alg·um 
lapso nessa determinação (o que. se descobriria mitgicamente, graç.as. à:;; 
inferências divinatória,s), nada livraria a coletividade das represália~ 
do ''espírito?,, da vítima, p·ois os- humanos estariam agindo por si mes- · 
tnos. O abandono do sacrificante (e, provàvelmente, o de seus compar
sas) se impunha, como uma forma de defesa do "nos,so grupo". Toman
do-se por base o sacrifício humano devido a um parente "morto" recen
te111ente de maneira sangrenta (577), isso indica que o circuito entidade 
sobrenatural-vítirna possuía uma natureza preci,sa e que a relação sacri
fical pres,supunha uma recuperação. Através da relação sacrifical, o 
"espírito" vingado não recebia uma espécie qualquer de benefício, mas 
a •'substância" de seu corpo que caíra anteriormente em poder dos ini· 
migos por intermédio do massacre ritual. Em outras palavras, a "des
truição" da a/,ma inerente ao corpo da vítima se reduzia, no plano má· 
gico-religioso, a uma transferência ou captação de qualidades místicas, 
a qual restituía a integridade ao "espírito" beneficiário do sacrifício. O 
massacre ritual da vítiJ;na era, a um tempo, condição, princípio e fim 
da vingança. 

As conexões dos rito~ de purificação e de antropofag.ia são, por. 
sua vez, reconhecíveis em parte. Como já foi visto na análise recons~ 
trutiva dos ritos de purificação, a coletividade só podia saber se o sacri:. 
fício da vítima fôra ou não aceito pela entidade sobrenatural, apesar 
dos prognósticos baseados nas inferências de caráter divinatórjo, por 
meio do êxito do sacrificante na observância do pri.meiro resguardo. Isto 
quer dizer que os ritos de purificação se ligavam à vingança à medida 
em que êles .serviam para atestar que ela fôra plenamente consumada; 
isto é, à medida em que êles forneciam a evidência de que o sacrifício 
atingira o seu fim. Quanto aos ritos de antropofagia, êles possuíam um 
significado mais profundo, a êsse respeito. As relações dos agentes cani
balísticos com a vítima se vinculavam ao processo de recuperação mís
tica das "energias" do parente inorto pelos inimigos. A natureza ago
nLstica dessas relações, aliás, deve ter sugerido ao leitor que os efeitos 
das ações canibalísticas, apo~tados acima (incorporação de "energias" 
à personalidade dos agentes e segurança da coletividade pela conjura
ção do "espírito" da vítima),,, não a,brangiam tôdas as conseqüências 
do canibalismo tupinambá. De fato, as fonte,s mencionam a intenção .de 

(577) Conv~m relembrar que ê11~e tipo de sncrlfíc,1o po11suía um caráter vicário . 

• 
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intimidar os inimigos ( Léry) e o princípio de reciprocil;lade (especial
mente, Pigafetta e Staden). Tais indicações podem ser aproveitáveis 
interpretativamente, pois não é difícil perceber que a aplicação do prin
cípio de reciprocidade às ações canibalisti.cas e a intenç·ãp de intimidar 
os inimigos por seu intermédio ,se associavam ao processo de recupera
ção mística. Para falar com maior precisão, ambos não eram outrà coisa 
senão resultados mágicos dêste processo. 

As relações agonísticas da coletividade com o "espírito" da vítima, 
através das ações canibalísticas, não afetavam exclusivamente a "pessoa" 
do inimigo executado, mas todo o grupo social a que êle pertencesse . 
Aqui se aplica o conhecido princípio da magia simpática, por contágio, 
de que "o ,semelhante produz o semelhante" (Frazer) . No caso, a sim
patia mágica se estabeleçia naturalmente entre a vítima e seu grupo, 
pois êsse princípio, no piano das relações intercomunitárias, pressupõe 
que agir sôbre o membro de um grupo é agir sôbre o próprio grupo 
(Léry-Bruhl: pars prototo como princípio da comunidade de essência). 
Semelhante in·terpretação permite entender po:rque o canibalismo tupi
nambá compreendia a intenção de intimidar o.s inimigos. As ações cani
balísticas não visavam insuflar um temor físico nos inimigos, porém 
alcançar sôbre êles um domínio mágico, o qual constituía uma ameaça à 
sua se~rança coletiva. 

Conviria examinar, agora, o mecanismo dessa relação mágica, ten
do em vista a imolaçã.o destinada a um parente morto, necessitado da 
relação sacrifical. O massacre iniciava o circuito vítima-entidade sobre
natural, por cujo intermédio se prõcessava a recuperação mística e se 
estabelecia o circuito derivado reversível entidade sobr<;natural·v'Ítima. 
~te circuito produzia conseqüências muito importantes, pois é nêle que 
se poae encontrar a expliçação mágico-religiosa, que identifica o sentido 
subj-etivo das ações canihalísticas dos Tupinaính.á. Ao c.aptar a "sllhs
tância" co1n que se iria beneficiar (recuperação mística ), a entiÇlade 
sobrenatural infundia no corpo do ,sacrificado qualidades procedep.tes 
de si mesma. As ações antropofágicas, presumivelmente perigosas em 
outras circunstâncias, pQdiam ser consumaqas; a comunicação de atri· 
hutos do "espírito" que re·cebia o .sacrifício ao corpo da vítima, imanente 
ao processo de recuperação mística, n eutralizava o caráter nocivo de 
tudo que estivesse ligado com a "pessoa" desta, e por conseguinte supri
mia as proibições que tornassem a ,:Sua carne intocável. Assim, o estado 
de participação condicionava tanto a atualização das ações: ca.nibalísticas, 
quanto a função religiosa das relaçõ.es agonísticas que apáreciam por seu 
intermédio entre a coletividade e o "espírito" do sacrificado. 

tste,s resultados colocam a interpretação do canibali~mo tupinanibá 
em putras hases. A análise reconstrutiva, elaborada na parte precedente 
dêste capítulo, evidencia que, entre aquêles aborígenes, a antropofagia 
desempenhava uma função mágico-religiosa, à qual eram inerentes duas 
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conexões específicas. Todavia, ficara por explicar a própria pos:sibili
dade do canibalismo e a natureza das "energias" captad~s pelos agentes 
das aç,ões Ganibalísticas. Com exceção de _1\1,olhard, os e$peeialista,s quê 
cuidaram do problema :se contentaram com admitir que o canibalismo 
tupinambá possuía um fundamento mágico. Comendo o adversário, o 
guerreiro se apropriava dos "poderes" incorporados à sua per,sonalida
de. A análise reconstrutiva demonstra, empiricamente (dentro do que é 
possível determinar-se) , o que semelhante interpretação tem de exato, e 
n9 que ela é f~lha. Mas, faltava esclarecer o problema da localização das 
ações canibalísticas na escala da relação com o sobrenatural. Segundo 
suponho, êsse problema se resolve diante dos resultados obtidos. As 
ações canibalísticas dos Tupinambá não eram tão independentes, como 
até ~gora .se supôs, do ato" do sacrifício. Ao contrário, nêle encontrava 
8ua própria ra~ão de ser, de ordem religiosa~ Tudo girava em tôrno da 
comunhão Côletiva, promovida pela ingestãa da carne da vítima~ COBl ª" 
entidade sobrenatural beneficiária do sacrifício. As manipulações má
gico-religiosas. do "espírito" do sacrificado, pela coletividade, e os bene
fi.cios mágicos colhidos individualmente pelos agenteis das ações caniba
lísticas constituíam ant~s efeitos esperados, que os moti~os essenciais 
do canibalisma. 

l,sto quer dizer que as "qualidades" captadas pelos agentes das 
ações canibalísticas não provinham estritamente ou exclusivamente da 
carne da vítima. ~les se beneficiavam também, quando se tratava de 
sacrifícios destinados a parentes mortos em época recente, de "qualida
des" infundidas no corpo do executado pela entidade sobrenatural. 
Volhard já havia de,scoberto essa relaçãa entre o canibalismo e a capta~ 
ção de "qualidades" do parente morto, com referência aos Tupinambá. 
Apenas, êle supunha que a relação nascia pór si mesma, da própria ação 
canibalística. Embora sem lançar mão de hipótese que implicasse na 
identificação .da vítima com o parente morto, Volhard admitiu que os 
devoradores não pretendiam apropriar-se ,das,. "energias"" elo pri,sioneir.o,, 
mas sim da "substância" do parente comido por êle ( 578}. Ora, a inter
pretação desenvolvida patenteia que Volhard não estava totalmente er
rado, ainda que cometesse graves confusões. Primeiro, êle não conse
guiu perceber que o canibalismo tupinambá /3e subordinava às cerimô
"Ilias sacrificai~ e possuía um f undament.o religioso. Segundo, acreditava 
que os agentes das ações canibalísticas captavam dir,etamente para si a 
"substância" do parente morto, quando de fato êste 13e transferia de 
modo imediato, por meio da ação sacrifical, para o "es.pírito" do pa
rente morto. Terceiro, não era a "substância" dêle que passava para os 
agentes canibai~, mas outras "qualidades", que resultavam do contacto 
do "espírito"· com o corpo Clã vítima, ·contacto êsse produzido pelo cir
.cuito complexo vítima-entidade sobrenatwral-vitima.1 desencadeado pela 

(578) E. Yolbard, n OannibalisintJ, pág!!. 419-420 . 
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a_ção ~0aprifiçal. f9r fim, Q~ agentes das ações. ~anibalísticas se apro
priavam individualmente de "poderes'' c.C:)ntidos em· cert~s partes dp 
corpo da vítmHr. 

O pr..ohlema central, aqui, consiste em. iSaber porque .a coletividade 
s.e aS.sociá:va 1;10· processo de recuperação mística. O conhecimento. qµe 
possuJmos sôb.re ·o esquema do sacrifício t.upinamhá sugere que tal a!!'_so
ciação ~ria dispensávé1, no que conçe:r.n~ à· sifuaÇ4o da en,t_idade.· .sobre
natural. Te111ando-se, _por base os resultados da análise. reçonstrutiva, 
impõ,e.:se logo" uma respostà: é q·ue a coletividade _:pteeisa.va pôr-se_ em 
seg:uranççi contra o ""espírito·'' da vítima. Pbr~:qi, ~· p.os.$Í.v.el qu.e ê'~te 
fator ~ô:Ssé antes resultan~e, que cat,1sal, isto é, ef~ito 4~· a:Qt_r9pQfagia 
cerimonial combinada aos ritos de purífiêaÇão. Nesse éasó, Q -que se 
achava atrás da referida associação? Párece que a ·necess'idade. de remo
ver ou, inverter o estado de heteronomia mágica, criado ;p.ela m,Qrte de 
um parente em condições que exigiam a relaÇão sacrifical. A cql.etiv.i
dade se associava ao processo de récuperação mística,. potqy.e o que êJe 
significava para a entidade sobrenatural, significava também para o 
grupo. Se aquela recuperasse a su~ integridade, a coleti'7idade recup.e
raria a -sua. Por is.so, .a telaç.ã'o sacrifical, como forma de villtga·nça, 
estaria incortrpleta sém a· aiítro.pofagia. A coletividade preci!(!avá ·parti
cipar do praces.so de rec'up.eração mística, por.que somente essa partici
pação poderia. assegurar-lhe aatonomia m·ágica diante de determinadó 
g·mpo hostil e propôrcionar-lhe .um ·domínio· mágico efetivo sôh:re êle~ 
O· p:arente motto, cuj.a integriêla'de fôra réStabeleçida ein. conseq,üênoia 
da recuperaçao mística, voltava a fazer parte élo ''nosso .grupo,.,, como 
membro potenofal da so.ciedade d-0s- ancestrais míticos e dos .antepas.sa-
d ... .d d , . d ,.,,_ " h o.s:.; a u~1 :. a.: ~ m1st1ca · · o uos~O' .gpupQ se recQi:npun a, a.o mesma 
tePJ,pe> qµe -~do grypo h_ó$til se quehrav:~. A ~ntropQÍ§gí:q_, reconquzindo 
os Clévol'~ador~s ao e:stado de autonpniia magica, 'c'0nferia-lhes domínio 

,,_] , • "1... l . .d d . .. . . ou p0~er m~glc.o s.o.u.re a co et1v1 ª ·' e inimiga. 

Esta nõva íntei:pref:agã'Ç> do cànihªijs.mQ tup.in.ambá., ligando. e:ntre si 
ôs. aspeoto's d'essa ihstitui~ão que fo:rà.ttl getaltrlente sepa-rados de modo 
arbítrário p.elôs espec·ialist3is, p·ermite cnmpreender seja a integr-aç·ão 
dos. ritos anb-<;Jpqfagie.os na.s cerim&nias do s~crifi'eio humano, seja a 
função que êles· d.~sempel}líavam no plano mágico-religioso, seja o ~ig~i~ 
ficado que ·as. ~ÇÕés dbserv.aâas póssufam, como fonn~ de relàção inter
gr-upal. ÜiS rit<:»s antropofágiê:os não «tonstituíam uma .seqiiência inde
pendente (ou superpost~) ·dos ritos de preparação e de execução da 
·yítima. Ao contrário, o princJpi9 religioso que tor-nava aquêles ritos 
po'ssíveis e nec~sários., impriilii:a igualmente um fundamen,.to às a~Õ.~ 
canibalístícas. A localização da vítima na escala de relàção c9m o sa
g:rado con~tituía uma condição básica tanto para o massaére ·ritual, 
quan~o par~ o canibalismo cerimonial~ De maneira qu.e, prin:iàriamente, 
o cãnihali~mq tupinainbá tinha uma função religi_osa: a de pr0inover 
uma modalidade coletiva de comunhão dir-eta e imediata com o sB:gradç. 
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Weste'tmarck não está cem a razão quando pretende explicar ,sintetica:. 
mente. a ligação do sacrifício com o canibalismo por meio do princípiq 
de transferência do maná da vítima (579). A transferência mágica não 
se apresenta no caso particular considerado, como a condição, mas como 
uma conseqüência da integração das ações canibalísticas nas cerimônia,s 
do sacrifício humano. E à medida que ela contribui para explicar a con
duta dos agentes canibais, ela não conta como um princípio de relaçõ~s 
singulares (entre devoradores e vítima), mas como um princípio de 
relações inter-grupais. Embora a comunhão com a entidade .sobrenatural 
e a ingestão da carne da vítima se refletissem na situação dos agentes 
canibais, como uma dupla fonte de objetivação retineira de carisma, o 
significado manifesto das ações canibalísticas não se definia através 
dêsses valores. A luta com o "espírito" da vítima e com o grupo hostil 
a que ela pertencesse (meio de inversão do estado de heteronomia mági
ca), é que delimitavam subjetivamente o .sentido mágico-religioso explí
cito das· ações canibalísticas. Por isso, no conjunto das ações praticadas 
contra os inimigos, desde os ritos de preparação da guerra a~é a "des
truição~'· final dos prisioneiros, elas se impunham, simbólica e objetiva
mente, com9 uma evidência plena da consumação da vingança. 

Como se vê, a noção de vingança se polarizava de modo particular 
em cada uma das constelações de ações sociais, que se integravam aos 
ritos de "destruição" dos inimigos. As graduaçõe:; implícitas nessa po
larização deixam entrever: 1) que o massacre da vítima representava a 
condição sine qua non da vingança, no sentido prec~so de que a consu
m~ção desta dependia. dj'ret~mente da relação sacrilical; 2) que os 
ritos de purificação se ligavam a ela indiretame.f1te,, . como evidência de 
que o ,Sacrifício da vítima atingira o seu fim cerimonial; 3) que o re
pasto àntropofágico constituía uma forma de comunhão coletiva no 
processo de recuperação mística, desencadeado pela relação sacrifical, 
a qual produzia resultados mágicos que se refletiam na condição do 
grupo hostil "vencido" e as~egqravam as vantagens oriundas da ~upre
macia guerreira ou da "vitória militar". Por isso, esta conexão especí
fica contíriha os elementos êidológicos ou as razões cognitivas que, . no 
horizonte mental dos Tupinambá, ·s.erviam para. '~explicar" racionalmen
te os m.óveis da guerra e do massacre dos· inimigos capturados em face 
da necessidade de vingar os parentes mortos recentemente ou os antepas,
sados memorávei,s e os ancestrais míticos. Os er-0nistas em suas descri
ções, e os etnólogos que mantiveram a análise do f enômeno dentro dos 
limites restritos das explanações das fontes primárias, ficaram confina
dos a es.sa visão etnocêntrica do canibalismo tupinambá, verdadeiramen
te ilusória quando não se compreende a noção de vingança no sentid.o 
que ela p-0i:!snía no seu contexto ,sócio-cultural. 

· · (579) Cf. A.. Wester1narc:k, Oj). cit., vol. II, púg.· 546. 
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Os resultados da interpretação desenvolvida esclarece de maneira 
cabal os problemas relativos à cau.sação social e à função manifesta da 
guerra na sociedade tupinambá. Motivos religiosos e mágicos atuavam 
.como fatôr.es sociais tópicos da guerra. A vingança; podia ser descrita 
pelos Tupinambá como sendo o objetivo aberto das ~cur.sões e expedi
ções guerreiras, e constituir por isso a função manifesta da guerrá na
quelas sociedades tribais (58º ), porque ela definia objetivamente as 
obrigaç.õe.s cerimoniais dels vivo,s perante os ancestrais míticos e os pa
rentes mor.tos. Por aqui se ,descobre a própria dinâmica da guerra nas 
referidas so.ciedades: os fatôres que determinavam, no âmbito grupal, a 
realização dos empreendimentos guerreiros, e que criavam, no ânimo de 
cada indivíduo, a consciência da nece~sidade de tais empreendimentos 
e a aspiração de conduzi-los a seus fins normais. Como forma de rela
ção interttibal, a guerra não era a causa eficiente .dq tratai:nento recí
proco, mas antes o efeito de uma aplicação mágico-religiosa do princípio 
de reciprocidade. Não era nem a perda física de um membro do grupo 
nem o caráter em si mesmo afrontoso das ações .sacrificatórias e caniba
lísticas que ocasionavam, especificamente, a "represália"; a guerra e o 
canibalismo não se ligam ao princípio de reciprocidade de um modo tão 
.z;imples, como ad,mitem certos especialista,s (581 ) . O exemplo dos 'tupi
nambá é elucidativo: a consumaç·ão da vingança se refletia na condição 
do vencido não porque destruísse o equilíbrio mecânico da estrutura 
social, e sim porque abalava os fundamentos do moral coletivo. 

Chega-se, as.sim, à explicação prôpriamente causal da guerra tupi
namhá. Quando se diz· que a guerra tupinamhá se ligava ao sistema 
mágico-religioso tribal e que seus objetivos, seu ritmo e seu desfêcho 
dependiam do funcionamento dêste sistema, apenas :;e estabelece uma 
relação interpretativa de caráter geral; quando se assevera que ela cons· 
tituía, ao mesmo tempo, uma técnica e a condição inexorável do sacri
fício humano,, não se faz outra coisa senão particularizar aquela relação 
interpretafiv:a. Todavia, o conceito de que a gnerra tupinambá era o 
efeito de uma aplicação mágico-religiosa do princípio de reciprocidade, 
propõe sinteticamente a ·mesma relação interpretativa ém têrmos causais. 
Os ritos de "destruição" dos inimigos tinham por função restabelecer 
as condições de eunomia social, o que se processava, fundamentaln1ente, 
através· de duas' operaç·Q'e:s: 1) a satisfação da necessidade de relação 
sacrifical de entidades sobrenaturais; 2) a reconstituição da unidade 
mística dõ "nosso grupo". Enquanto a primeira operação pos.suía um 

(580) O conceito de função manifesta é aplicado -para designar as conseqüências 
objetivas da guerra t•econheeid.as 62.."l)llcitamente ná cultura tribal. Sôbre essa manipulação 
do conceito veja-se R. K. Mei:ton, que procura separar tooricam~nte ii. função manifesta 
doa fenômenos sociais de sua função latente e indica de maneira sa;tisíat6ria a.s implicações 
heur!sticas da distinção apontàda (Social Theory anà Social Structu1'e, pág. 61 e segts.) . 

(581) Veja-se por exemplo A. G. Keller, Societal EvoZution, págs. 108·109 . 
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caráter religioso (ou 1nágico-religioso, conforme ~ int'erpretaç.ão de 
Frazer), a segunda tinha um caráter mágico, embora o seu fundamento 
fô~e estritamente religioso, como o demonstra a análise do massacre 
ritual e do canibalismo tupinamhá. Ora, a idéia de que era preciso dar 
aos inimigos um tratamento determinado, encontrava uma expres_são 
concreta graças a essas operações; a recuperaçãQ mística e a retribuição 
mágica pressupunham, por sua própria natureza, que a vítima não podia 
ser e~traída de qualquer grupo ho,stil. Ao contrário, ambas implicavam 
que ela tinha de sair do grupo hostil, responsável de maneira real ou 
suposta, pelas ações que originavam, em virtude de suas conseqüências 
mágico-religiosas, a necessidade da relação .sacrifical. A vingança, como 
fonte das e:xpedições guerreiras, que tanto preocupou Gandavo, pro~
nha portanto da atuação de f atôres religiosos e mágicos, coerentes entre 
si quanto a sc:.us efeitos e interdependentes quanto aos seus motivos ocul
tos mais prof mdos. 

Em sumd, a recuperação mística e a retribuição mágica, esta subor
dinando-se àquela, eram os fatôres tópicos da guerra na sociedade tupi
namhá. Graças a êsses dois fatôres, elementares e irredutíveis, as obri
gações fixadas pela necessidade da relação sacrifical (vingança e suas 
implicações), ernergiam regularmente com um caráter belicoso e con
duziam ao que se poderia chamar de "definição social do inimigo". 
As ações agressivas dos Tupinamhá não po.ssuiriam uma natureza beli
cosa se derivassem, pura e simplesmente, da necessidade de obter víti
mas, por meios violentos, para o ma.ssacre e para o repasto antropofá
gico. Através das deter1nin.ações oriundas dêsse~ dois fatôres é que elas 
se integravam às situações de çonflito intertri.bal e adquiriam o ,sentido 
subjetivo de ações guer.reiras (582). Os dois fatôres ligavam de tal ma
neira entre si a condição de "vencido" e a de "-vencedor" que, fazendo 
dos resultados mágico-religiosós os objetivo,s abertos e os frutos ou 
proveitos declarados da guerra, levavam a luta armada a refletir-se na 
posição recíproca das tribos inimigas. 

A e?'plicação da guerra tupinamhá pelos dois fatôres mágico-reli
gioso,s indicados .representa, sem dúvida, a prin·cipal contribuição teó
rica desta monografia. Ela permite situar de maneira precisa o proJ:>lei
ma da causação social da guerra na sociedade particular investigada e 
dá uma nova perspectiva para a consideração sociológica de dois fenô
menos sociais: a vingança e a guerra entre os "povos primitivo,s ". 
Tendo em vista a conveniênéia de evidenciar tôdas as implicações rele
vantes da análise interpretativa elaborada, penso que não será demais 
submeter os três tema,s a discussão, ainda que com o risco de insistir, 

.(5132) É fundamental, par a â definição sociológica da guerra, que "o estado de 
relaçõ'es de conflito entr e duas ou mais sociedades" possa ser ê.aracteriiado emplricamenté 
(cf. o trabalho do autor , Â. A.ncíliae Fu11cionali.8ta, <La Guerra, pãgs. 20-21). 
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quanto ao primeiro dêles, ;sôbre coisas: qu·e já nãa pad.ec.em dó.v-idas. Aqui 
se ini<lia~ naturalmente, o exame da segunda questão d-a pr~ent~ análi~ 
iut~rp.-tetativa (çf. pág . . 317) . · 

A inter.pretaç.ão desenvolvida permite -compreeJ)..cier de forma posi· 
tív:a as. v:inc_ulaç'Õ.es recíprocas da guerra e das condiçÕe$ de etmÜ:mia 
soeial. As obrigaç&es e$.tabelecidas pela necessidade de i:;~laç~:o sac-:rifical 
eram· de natureza a criar qm estado de profu,nda per~urh~ç~o na. vida 
anímico-so~ial dos Tupmamhá. Apesar da documentaç·ão disp_onível nãe 
abrª,iger s~nio eJeit<>s ~ecunJlá,rios. (como as interdiçõ.es sociais, por 
exein_plo), per~~be-~~ q~Ie o ~sp~ço de tempo abrangidQ entre a im.posi
ç-ãQ ou a desçoberi,a xamanística da necéssidade da relaç~é> saç.rifiçal e 
ã ç·ompleta satisfação da me~a constituía, para os índios tup..i, l!lllª 
~ase ele _int~n,sa expectativa e de dolorgsas inquietações·. As pessoas s·ônre 
as qua.i-s pesavam as interçliçõe~ sociais resultantes da morte .san,grenta 
ou títágica de mil parente é as que deviam arcar com as. obrigagões da 
"vingança'' fiõavam. é!Xpost~s .à 'ª!:iªº ·tt1ágica dos inimigo,s e às represá
liqs dó es.p~r~t"o p·9. morto. Do mt:sm9 modo, enqua:p.to o desejo caniba
.lístico ,8as divindades ou ,ancestrais :míticos não fôsse satisfeito, a,s p·a1. 
r.ehteiã-s s!ôbre., as. q"úals -caíam tai,s obrigações -se viam sujeitas a perigos 
que .só podiam se:r evitados atra~és dà. consum.aç.ão do sacrifício san
grento. As diferenças relat:ionada:s com os tipos c(!)ncretos de sacrifício 
tornavam-se, assim, irre1~vante.s) diante .da· cad~i.a çircular de. ohrigaç.ões 
impostas. imperativamente pela neçessidade de estah·eleeer a :relação s:a
cr.ifical. Ina.ugmava-se, então, um período d~ ' ''·doençª sooial'", pois o 
equilfhrio do si.§itema de r~lações soeiais. era pe1tur.hado em s:uas p:rô
p:ria,s. b·ases.. A êss.e período se po.d~ apl.ic;ir co:uetam.~n'te o cpnçr..il'-0 de 
disn 9mia · soc·ial. · 

A gµerfa se incoTporava às técnicas culturais empregadas pelós' 
l'upiná:nih4 n·a r~moçijo âos Íatôres de perturbaÇ'ão da ordem .sé?cial. O 
;eontactó à m:ão armada eorn. o '~ iniinigo" se impunha como uma conse
.qüência inevitável dó processo m.ágiéo-religioso respónsável pelà situa
ção de disnomia ·soeial e" .como uma condição para oh.ter um poder ati:v:o 
s.ôfire as fôr~as que o produzit!am. Isto quer dl.zer qu:e os motivo.s so
ciais áq,ui eonsfiletàdos coino sehdó os fatores imediatos oti t6piéos da. 
guerra?. â rect:tperaÇãô mística e a retribuiçã.o m.igioa., atuavam em um 
aro.triente· de. insati:sfa;Ç·ão $:0cial. f:le,s se tradu.ziam em açpes sóciais e 
em condutas c.oletivá~ p"o.rque se projetavam na esfer:a de. con:s.ciência 
socia.1 dos sQcii atravé$ .e ·gra~as. à insati_sfac;ão, so.cial, coexistente à im
po,siç:ão ou à de.stP'bertA xamanística da ne.cessiilade ·da relação ·sacr·i
fical. 

A medida em que deseneadeava111 cromportamentos que tiriham 
por objeto ( inconsuiente) a defesa aa integridade do grupo? a êsses dois 

• 
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·motivos era inerente uma: funçãô social imediata da mesma natureza. 
Sob ê.ste ponto de vista, o restabelecimento das cóndições de eunomia 
,social, mediante a consumação da relação sacrificai pressupunha uma 
punição de caráter particular. Os ritos de " destruição" dos inimigos se 
apres_entam como uma modalidade de expiação, um castigo exemplar 
aplicado contra os grupos hostis responsáveis por prQÍanações reais ou 
,supostas ao caráter sagrado do Nós coletivo (vingança) . O desfêcho 
normal do processo restabelecia .a comunidade dos agentes na posse do 
seu ''ser'~ e de sua "fôrça '?, restaurando-a em tôda: a sua integridade. 

Aqui se evidencia a fecundidade da hipótese que orientou a inter
pretação do massacre ritual e das açõe.s canibalísticas. Pondo de lado 
a explicação do fenômeno como uma simples reapropriação da "subs
tância" do companheiro morto pelos inimigos - a qual lembra de perto 
uma aplicação da teoria dos vasos comunicantes a íenômenos sociais -
aquela hipótese permite compreender o re,stabelecimento do equilíbrio 
no sistema de relações sociais de uma forma dinâmica. Porque, segundo 
a interpretação exposta, não estava em jôgo uma simples recuperação 
da "substâ:ncia" do companheiro ou do parente morto, mas a própria 
incorporação de um ou de outro à corrente de existência social. Havia 
uma participação da coletividade no proces.so de recuperação mística, 
como não podia deixar de haver, tendo em vista os seus fins, mágico-re
ligiosos. Todavia, o processo em aprêço tinha por alvo imediato a 
" pessoa" do companheiro ou do parente cujo "espírito" recebia o sacri
fício sapgrento: por intenné_dio das operações mágico-religio,sas obser
vadas, a sua "pessoa,,. era localizada socialmente nà· pesição eorres.pon
dente ao seu novo estado. Ass.im, a neutralização daê ações sacrílega,s 
cometidas pelos "inimigos" assumia uma forma expiatória, como con
dição de defesa do caráter inviolável ou sagrado do Nós coletivo. Remo
vendo os efeitos da profanação, inclusive os de natureza máe;ica, ela 
afastava as causas da insatisfaç_ão social e recompunha o equilíbrio do 
sistema tribal de relações sociais. 

Sem dúv.ida, os dois fatôres ~ociais indicado~, com a função social 
corl·espondente, tornam. possível a· explicação positiva da causação social 
da guerra na sociedade tupinambá. Porém, havia outros fatôres sociais, 
resultantes do modo de integração ou das repercussões da necessidade 
de relação sacrifical na estrutura social, que intervinham na motivação 
da guerra, Três dêles se subordinavam diretamente aos f atôres primá
rios discutidos, a recuperação mística e a retribuição mágica: são a co
nexão ,social do sacrifício sangrento como ritual funerário, as interdições 
sociais oriundas da morte provocada de um membro do grupo e as 
fricções .com os grupos hostis~ ocasionadas por contactos diretos ou por 
ações mágicas. Por fim, outro nascia do fundamento carismático da 
diferenciação social. 
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A conexão do sacrifício humano como ritual funerário resulta da 
própria função mágico-réligiosa que os ritos de "destruição" do inimigo 
possuían1 quando consagrados ao "espírito" de um parente morto recen
temente. O sacrifício sangrento de uma vítima removia o agente de 
perturbação, que impedia o estabelecimento de relações normais entre 
o morto e a coletividade. Como se ~abe, o equilíbrio do sistema. de rela· 
ções sociais era afetado pela morte de um membro do grupo; a função 
social dos ritos funerários consistia em restaurar o equilíbrio, por meio 
da exclusão do morto do círculo social dos vivos e de sua concomilante 
integração à sociedade do.s ancestrais míticos e dos antepassados. O 
morto se transformava em um emissário, que ia para o além, e o seu 
próprio estado o tornava uma fonte de perigos para a cómunidade (583 ). 

Por isso, entre outras razões, eram ton1ados vários cuidados rituais, 
visando facilitar e garantir o .Seu afastamento da terra. Ora, as cerlinô
nias funerárias usuais não podiam ser observadas por ocasião da morte, 
se o desenlace pudesse ser imputado a ações ou manipulações mágicas 
do.s "inimigos". Originava-se e persistia, dêsse modo, uma circunstân
qia .que introduzia uma espécie de anormalidade nas relações. com o 
morto, uma fonte de perigos e de insatisfação social. 

Gandavo deixou uma minuciosa e escla_recedora de~crição dêsse pro
cesso, a qual já foi aprfr.veitada neste trabaiho; ela ilustra cabalmente a 
:relação que existia entre o estabelecimento da relação ~acrifical devida 
ao "espírito" do morto e a restauração do equilíbrio do sistema de .rela
ções sociais. O filho de um principal tupiniqui:m fôra executado por 
inimigos. O pai dêle recusou-se a aceitar as cerimônias de pranteamento 
do morto, transferindo-as para depois da consumação da "vingan
ça" ( 584 ) • A de,scrição de Gandavo é importante, porque sugere além 
disso a existência de uma ficção social, por cujo intermédio os Tupi 
procuravam dissimular ritualmente, malgrado sentirem os seus efeitos, 
a perda injuriosa de um -membro (585 ) . Essa conduta correspondia, pro-
vàvelmente, ao duplo desejo de dar uma .satisfação provisória ao "~spí
rito" do morto, com o fito provável de evitar possíveis represálias, e 
de conjurar a sua presença, evitando a sua invocação extemporânea. O 
r.estahelecimento da comunicação entre a coletividade e o "espírito", 
como foi visto através da análise reconstrutiva, se estabelecia por meio 

(583) 01. A Organização Sociial d,011 Pupina.mbá, p ág. 161 e segs. Thevet assinala 
que o ligamento do cadáver tinha por fim impedir o r etôrno do defunto, "coisa, aliás, 
que mu.itp teme~" (~fnou.lati<lade1, pág. '228) , Cf. também A. M étl!aux, La. B êligion àea 
Tupinambd., págs. 116-117. · 

(584) Gandavo, Hiat6ria., p'gs. 127-129. 
( 585) " . .. Não 1'avia pessoa nela [na aldeia] que nl!..o pranteasse, mostrando com 

lágrimas e palavras inaguadas o sen,timento àe sua morte. Mas o pai como corrido e 
altontado de não haver ainda neste C&l!O tomado vingança, pedju a todos c:om elicé.cia que 
se o amavam dissimulassem a -perda -de seu filho, e Que t>or nenhuma via o quisessem 
chorar" (loc,. cit,). 

1 
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da consagração de uma vítima humana. Gandavo assevera que o prin
cipal tupiniquim, depois de realizada a "vingança'~, consentiu na obser
vânc.ia das cerimônias de pranteamento do filho. Removidos os fatôres 
da perturbação das relações com o morto, o grupo podia enfim co.nduzir 
a seus têrmos normais as obrigações para com o "espírito" dêle. 

A.f3 interdições sociais produzidas pela morte de um membro do 
grupo são mal conhecidas. Somente Thevet reuniu dados consistentes a 
respeito de tais interdições. Segundo seu depoimento, elas atingiam as 
coisas e os sêres vivos que caíam no círculo de projeção social da ''pe~
soa" do morto. Em vários textos menciona Thevet a cerimônia de reno
-vação da sepultura, através da qual os objetos pertencentes ao morto 
eram transferidos para o cativo. A melhor des.crição é a que consta do 
man~crito inédito~ na passagem em que trata das cerimônias observadas 
por ocasião dos ritos de renomaç.ão, época em que s.e processar.ia a con
sagração da nova vítima. "Assim, êsses bárbaros jogam sôbre seus prÍ
sioneiro,s penas de papagaio em .sinal de inorte. Depois que fazem· essas 
bravas cerimô'nias sôbre êles, jamais escapam de ser mortos e comidos. 
Por isso, quando êles entram na habitação, êles levam djante de si o 
are~, as flechas, o,s colares, os ornamentos de pena, rêdes, fios, e outras 
coisas pertencentes ao defunto, as quais lhes são dadas para o seu uso, 
a saber, a rêde para dormir, os colares para colocarem em tômo do 
co~o, os ornamentos para $e paramentarem, os arcos e as flechas são 
por êles purificados e limpos. Porque não é permitido a ninguém dentre 
êles servir-se dos bens de um morto, até que tenham sido arranjados por 
um dos seus inimigos, seu escravo,, (õ86). Iguahnente, em diversos tex
tos informa aquêle crQnista que as mulheres do morto não podiam con· 
trair novas núpcias, enquanto o marido não fôsse ''vingado". Na Cos
mographie, afirma que a oferta da viúva ao cativo ocorria em segui
mento à conversão dêle ao estado de vítima {portanto, apó,s à renovaçã9 
da sepultura): "Logo que um prisi~neiro é assim eqµipado, algµmas 
vêzes se lhes dá as mulheres daquele que fôra morto, a fim de que êle 
se sirva delas. E elas os tendo pór a,ssociados, dizem que. são recompen· 
sadas da perda dos seus primeiros maridos ... " ( 587) ; e indica que o 
casamento posterior da viúva com um membro do grupo não podia ocor
Ier enquanto "seq marido morto não fôs~ vingado pelo ma.ssacre de 
um de seus inimigos'' (588). No manuscrito inédito repete as informa
ções, ampliando-as porém. "E se por acaso os parentes daqueles a quem 
pertence o prisioneiro tenham sido morto.s na guerra, jamais as viúvas 
tom~ão novo marido, antes que o marido morto tenha sido vingado. E 

(~86) Thevet, Ms. in., tols. 58 v. ·59. Outras deecriçóefl, cf. Ooamogra.p1ti~, tol. 944, 
a Ms. in., fol. 61 v. 

(587) Thevet, Ooamographie , foi. 944. 
(588} Idem. 

, 
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por esta ocasião [época da renovação da sepultura] se presenteia às 
viúvas com o prisioneiro para recompensá-las da perda do seu defunto 
marido, até que chegue o dia de matá-lo, e comê-lo em vingança do seu 

·d " (-89 ) "Q - a· lh · · i -man o. . . 0 
• uanto as itas mu eres vi uvas, e ~s nao se toI· 

nam a casar, a não ser ·cotn os irmãos e parentes mais pi6ximos d~ seu 
defunto marido, do qual é preciso que êles antes vinguem a morte, se 
êle tiver sido aprisionado, ou comido pelo inimigo: se êle morrer de 
velhice ou de doença, é ,preciso que aquêle, que deve tomar a viúva como 
mulher, conduza un1 prisioneiro que lhnpe a fossa do 1norto ... " (59ff) . 

Por outra informação do mesmo cronista, infere-se que a "vingança" 
dependia da extensão e do prestígio da parentela do morto ( eo ipso, o 
dêste inclusive), be111 co1no dos atrativos da mulher. Parece que i,nua 
combinaç·ão dêstes fatôres podia fazer com que a "vingança" deixasse 
de ser consumada com presteza. Em seu relato, escreve o cronista o se
guinte: "A êsse propósito eu vos contarei aqui de uma mulher, a qual 
após a morte de seu n1arido, que fôra aprisionado e comido por seus 
inimigos, não ·desejava jamais casar-se de novo, porque, dizia ela, ne
nhum dos parente.s do seu defunto não se havja esforçado para vingar 
a sua morte. E por esta razão, tomando o arco e a flecha, foi ela mesma 
com os -hon1ens, e fêz tanto que trouxe prisioneiros~ os quais deu a se1J.s 
filhos para !natar, dizendó-lhes: matai meus caros fill1os, vingai a morte 
de vosso defunto pai~ pois que nenhum de seus parentes n~o fizeram ou
tra vingança. É: possível que por causa de nãô ser eu jovém, e bastante 
bela. Mas u1na coisa está em mim! é que eu sou forte e valente Plll"ª 
vjngar a morte do dito vosso pai meu marido" ( õUl). 

Essas interdições sociais, que pesavam sôbre objetos e pessoas, ilus
tram concretamente como a morte provocada, de maneira real ou su
posta, de um IP.embro do grupo, repercutia nas c.ondições da vida social, 
criando focos d.e perturbação da vida social e fontes de contaminação 
mágica. Em uma sociedade na qual as mulheres eram tão disputadas, 
em virtude do papel por elas desempenhado nas relações adaptativas, 
Jls interdições que regulav·éllll o casamento das viúvas deviam ser parti· 
eula:rmente desagradáveis. Entretanto, a documentação disponível não 
diz tudo. É muito provável que as informações de Thevet compreendam 
tpenas uma porção mínima das interdições soc1a1s produzidas ou vin-

( 589) Thevet, Ma. iu., foi. 59. 
(590) Thevet, Ms. in., fol. 61 ''· Daí em diante, os objetos pertencentes ao morto 

~assavam a ser usados pelo escravo (Thevet, loc. cit.). 
(591) Thevet, H@. in., fol. 62. Thevet informa que essa mulher passou a com

po:rrt!lr·se . como homém, assumind-0 atitudes e e'omportamento.s masculinos (idem). Eatatl.a 
i.aqui uma explicação para o tribadismó tupina.mbá 1 As demais fontes, que t ratam do às· 
runto, nada permitem concluir ·a respeito (Cf. A. Organiza.çlio Social dos 1'upinambá, págs. 
tS7-188). A explicação sugerida J!Or Thevet envolve questões que não podem ser satiafa
J>riam.ente reaolvidas através da documentação conhecida. 
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~ulaclas com a imposição ou a descoberta xam:anística da necessidade 
da relação sacrifical de um parente morto. 

Quais eram, porém, as causas da.s interdições sociais? Porque os 
companheiros do morto n ão podiam tocar nos objetos que pertenceram 
àquele? Porque, se êles continham uma '' corrupção,, - para empregar 
o têrnio escolhido por Thevet - os vivos não se livravam dêles, des
truindo-os? Porque as mulhere.s dos mortos se tornavam intangívejs 
para os membros do grupo? Não se pode analisar completamente tôdas 
essas questões, pois os dados de fato são insuficiente.s para tanto. Fal
tam-nos, mesmo, indicações elementares : sôbre o tratamento xamanís
tico que presumivelmente .seria dispensado aos objetos, através de ceri
mônias que precediam à captura e à consagração de vítimas; sôbre o 
círculo total de personalidades sujeitas a interdições; e sôbre a natureza 
dos cuidados que deviam ser tomados até a consumação da '"'vingança". 
Contudo, uma coisa parece clara: a interdição obedecia a um princípio 
mágico (mag.ia ~impática por contágio). Os objetos e as pes~oas suJei
tos a interdições caíam, como foi apontado, dentro do círculo de proje
ção social da "pessoa" do morto. As impurezas irradiadas por tais 
objetos e pessoas não provinham, segundo suponho, da "pessoa" do 
morto, ma.s do estado a que ela ficara reduzida pelo poder· mágico-reli· 
gioso dos inimigos. Em suma, os inimigos adquiriam alguma espécie dé 
domínio mágico sôbre a coletividade ''vencida", sendo êss:e domínio 
particularmente operante dentro do círculo imedia.to de projeção social 
da "pessoa" da: vítima. Daí a dupla necessidade.: a) de evitar contactos 
com as pessoas e objetos alcançados diretamente pelas interdições {proi
bição de casamento da viúva com membros do grupo e do uso de objetos 
pertencentes ao morto) ; h) de eliminar as fontes mesmas de contami
nação, que asseguravam aos "inimigos" uma relação de poder tão van
tajosa (retribuição mágica). A alternativa da destruição pura e simples 
do.s objetos e das personalidades sujeitas à contaminação e ao contrôle 
mágico do "inimigo" não se colocava para os Tupinambá. Ela significa
ria a p.tóp.ria destruição da "pessoa" 1cnj a morte dera origem à 11ecessi;. 
dade de relação sacrifical ê, por conseguinte, à mutilação do próprio 
grupoA 

O ínimig.o capturado trazia consigo a "substâ.nçia" do parente mon
to. A sUa consagração como vítima ao "espírito'' daquele e a sua exe
cução éerimonial posterior, arrancavam do grupo hostil a fonte de 
poder mágico por êle alcançado sôbre a coletividade. O "espírito" que 
recebia õ sacrifício se reapossava de sua "substância", deixando portan· 
to de existir as razões que engendravam as interdições. Em 'eonseqüên• 
eia, os objetos e as personalidades que caíam no círculo de projeção 
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social de sua "pessoa" podiam ser submetidas aos rituais funerários de 
separação e deixavam de ser intangíveis : objetos e mulheres do morto 
podiam entrar novamente em circulação. 

A.$ fricções com os grupos circunvizinhos, não contavam ·entre as 
causas próximas ou primárias da guerra. Isso já foi convenientemente 
explicado. Todavia, essas fricções formavam o contexto social dentro 
do qual se manifestavam os fatôres tópicos da guerra tribal. Por is,so, é 
preciso incluí-las ·entre as condições favoráveis à precipitação da$. tensões 
e conflitos intertribais. De um lado, a vizinhança facilitava a imputa
ção da morte natural de mil membro do grupo às manipulaçõe.s mágicas 
praticadas, de modo supostó ou real, no seio dôs grupos hostis confini;tn
tes. De outro,. os ~feitos mágicos das incursões guerreiras e do 1sacrifício 
humano são conhecidos. Se as ações guerreiras dos inimigos n ão cria
vam, por si mesmaiS, nem a obrigação nem a necessidade da revindita, o 
estado de heteronomia 1nágica resultante daquelas ações ( 51) 2), quando 
elas ,atin.gia;m Qs fins visados;. não con1portava outra \Solução ou ,saída 
senão o recurso à guerra (retribuição mágica). 

O fundamento carismático da diferenciação social também con.sti
tuía uma condi.ção favorável à guerra. As duas conexões sociais do 
sacrificio humano, como fonte de objetivação e de rotinização do caris
ma (função do sacrifício da prim.eira vítima e função do sacrifício das 
vítimas sucessivas do mesmo sacrificante) , já foram examinada,s no 
capítulo anterior. Convém lembrar, contudo, que os processos tribais 
de distribuição e classificação social das personalidades m~sculinas 
criavam um ambiente propício ao desénvolvimento de atitudes favoráveis 
à guerra e ao sacrifício sangrento de vítimas humanas. Como vários 
fins rituais podiam engendrar a nec(1ssidade da relação sacrifical, nunca 
faltar.iam razões para justificar os em.preendim-entos guerreiros em 1 terri-, 

tórios controlados por grupos hostis ou para impeli r os guerreiros tirpi-
nambá à captura dos " inimigos". Comprova-se ,sociolõgicamente, assim, 
em que sentido é legítima a seguinte afirmação de Gabriel Soares, apro
veitada no frontispício .de{5ta monogr~fia: "Como os Tupinambás são 
inuíto belicosos, tôdos os ;seus Ju.ndamentos são como farãQ guerra aos 
.seus contrários". 

Em síntese, a conexão funerária do sacrifício humano, as interdições 
sociais, as fricções entre grupós hosti~ e o fundamento carismático da 
diferenciação social intervinham na causação social da guerra como 
fatôres secundários ou derivados. Na. verdade, os três primeiros f atôre~ 

( 5.92) É impossível determinar-se se o: estado de heteronon\ia. ·devia ser pa1•cial 
ou tot al. Em r egra, parece (!Ue era p nrciaL Léry, no entanto, se refere aos Maracajá, 
que viviam na ilha Grande e que cêr ca de vinte anos antes da chegada dos franceses "se 
r ender am aos noi;sos alia dos f o·s T upinambá], tendo sido deL'>ados em pnz" (pág. lài! ) . 
Essa seria uma situação de beteronomia mâgica total. 
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representam efeit()s com ação deterniínante de um ou de ambos o.s mo• 
tivos sQciais· tópicos da guerra. A éonexão funerária do sacrifício hu
mano constituía uma polarização do processo de recuperação mística; 
as interdições sociais emergiam do estado de heteronQmia mágica, ima
nente à necessidade de recuperação mística; as fricç-Oes entre grupos 
hostis eram uma polarização do processo de retribuição mágica. So
mente o fundamento carismático da diferenciaç-ão social não pode ser 
d~scTito como fator derivado corn ação determinante reversív~1, apesar 
de .explicar-se através da participação do sácrificante no processo dé 
recuperação mística. É que o fundamento carismático da diferenciação 
social, como e enquanto fator concomitante ou secundário da guerra, era 
muito mais contingente que os demais, -não operando como êles exclu
sivan1ente em situações cujo desfêcho inevitável, a luta à mão armada, 
estava naturalmente contido na configuração social das próprias ,situa
ções em que se eng~ndravam. 

O que importa ressaltar aqui é que êsses fatôres secundários refor
çavam a atuaç-ão dos dois f atôres tópico,s da guerra, pois não só opera
vam no mesmo sentido que ê.les, mas ainda davam uma expre!)~ão con
creta à função social que êles desempenhavam. Os fatôres tópicos da 
guerra estabeleciam uma relação entre as atividade;s guerreiras e a ne· 
cessidade social que elas contribuíam para satisfazer, a restauração do 
equilíbrio social. Os fatôres secundários da guerra estabel~am uma 
relação entre as atividades guerreira,s e os problemas sociais que deviam 
ser resolvidos pela coletividade, para que a restauração do equilíbrio 
social não fôsse uma mera ficção ritual. I.sto mostra que na própria 
causação social da guerra tupinamhá se achavam as razões que faziam 
dela uma técnica cultural, destinada a lidar com determinadas formas 
de perturbação da ordem social. 

A seguinte sinopse permite sintetizar os resultados teóricos mais 
significativos da análise interpretativa elaborada ( ~93 ) : 

(593) Gomo se poderá verífícar, a sinopse representa uma téntativa de sistematiza. 
ção dos resultados teóricos da interpretação sociológica da função social d.a guerl'a na 
1ociedade tupinambA, aos quai11 cheguei na presente monografia. A maioria doa problemu 
centrais nela l:'eferidos foi examinada e discutida neste capítulo. Todavia, conv€m_ lembrar: 
l) no que se refere à fµnção ·ma.nifesta, primeira; função derivada: além, dos dados expostos 
neste capítulo, especialmente pág. aso· e segs., c:onfonne acima, ..4, Guerra, na Soc~dade 
Tupinambct (.Parte I) e .A. Socialização e a Guerra (Piil"rte II), i>ássim.; 2) no que con~ 
cerne à função manifesta, segunda função derivada : ve;ia.·se Parte I.I, Oonài.çõea e eftSit,o• 
•Ocia.ia da pat-ticipação àa..s atividadea guerreit-aa, passim; B) quanto à função latente, 
aperi"1s o (f.uart11o. função derivada f9i examinada sistemàticanumte noutro lugar (cf. Moti-
11119âo e Obietivoa dei Gue:rrci, Pane I, cap. II, p~sairtl.). · 

Parece-me desnecessãrio insistir sôbr e o sentido do.s conceitos "1unoão social", "fun· 
cio manifesta", " função latente" e " função derivada". Nesta parte do trabalho o leitor 
j' deverã estar familia rizado com o emprêgo que d êles venho fazend.o. 

1 

~ 
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O conhecimento obtido sôbre a função so.cial da guerra na socie· 
da de tupinambá e a neces1sidãde social por ela s~tisf eita abre novas pers· 
peetivas à interpretaçâo sociológica do padrão de solidariedade social 
daquela sociedade tribal. Realmente, as implicações sociais da fµn ção 
latente da guerra mostram que os f atôres de coesão interna do sistema 
organizatório tribal eram de natureza mágico-religiosa. O,s liames sociais 
produzidos pelas condiç.ões de adaptação ao meio natural circund.ante 
não possuíam consistência ·suficiente para manter em união permanente 
e íntima ás diversas parentelas, associadas através da organização doiS 
,gr:upos locais. Doutro lado, apesar de serem muito foTtes, e de· sofrerem 
constantes renovações {pela troca de sobrinhas, filhas ou irmãs), os 
liames sociais oriundos do parentesco por afiµitlade podiam ser. .romp.i
dos com relativa facilidad e. Vários exemplos demonstram que êles não 
suportavam tensões violentas. A mesma coisa não sucedia com o paren
tesco consangüíneo, por causa do significado religioso ou sagrado das 
obrigações definidas genealõgicam:ente. Contudo, os compromissos e li· 
gações (" aliança;S"?) entre os grupos locais circunvizinhos descansa· 
vam, primàriamente, nas relações de parentesco, consangüíneo e por 
afinidade. Fora dêsses, a estrutura social não proporcionava liames 
sociais mais consistentes, ao contrário; a a~sociação de um principal 
com os membros do grupo masculino sujeitos à sua dominação podia 
ser desfeita sem graves conseqüências, apesar das dependências recípro· 
cas nascidas do parentesco Qu das relações adaptativas. Não havia ne
nhum laço "político" que a firmasse, com ba~e nas probabilidades de 
mando e de obediência existentes entre o líder e os seus seguidores. Etn 
conjunto, todos êsses liames sociais, incorporados à estrutura so.cial e 
atualizados por seu intermédio, não forneciam senão as condiçõe·s mate
riais e socia~s para a f órmação de µma interdependência mais profunda 
e duradoura. 

Graças aos esclarecimentos trazidos pela presente investigação, sa
bemos no que os Tupinambá depenqiam extremamente uns dos outros 
para existir~ viver e sehreviv-er , de acôrdo com as noç·ões que possuíam 
da existência humana. Ligavam-se intimamente entre si, e precisavam 
manter-se assjn1 ligados,. porque a ·segurança dos membros individuais 
do grupo se identificava com a segurança da coletividade: cada um de
pendia dos demais para atingir os 1.deais de vida terrena e de vida futu· 
ra, e a ruína de uni podia significar a ruína de muitos. É preciso que 
fiqu~ bem claro, porém, que o perigo não se reduzia à possibilidade de 
perder a ''vida'' nos çombates com os in-imigos. l!:le consistia nQ poder 
mágico que a ação agressiva bem sucedida conferia ao inimigo e na 
ameaça à exi,stência da coletividade, contida na "destruição" ritual de 
um de seus membros. 

Vista dêste ângulo, a solidariedade social, na socJedade tupinambá, 
não emergia mecânicaroente dos fatôres externos da vida social, embora 
se vinculassem a êles tanto em sua origem, quanto em ;Sua manifestações. 
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A matriz social dêsse processo estava nos fatôres mágico-religiosos. Entre 
êstes, os d<;>is princípios caracterizados acima - a recuperação mítie~ e 
a retribuição mágica - explicam uma parte considerável da emergência 
e atualização dos laços de solidariedade sociais. Os dois princípios 
abrangiam interêsses (profundos mas ocultos) que uniam cSocialmente 
os indivíduos entre si e que introduziam uma extrem.a lealdade espon
tânea em suas relações, durante a vida e após a morte, principalmente 
no tocante àquilo em que dependiam mutuamente· uns dos outros de ma-

.. - . ne1ra tao e,stre1ta. 

Esta interpretação patenteia que os fatôres tópicps da guerra inter· 
vinham igualmente na causação da solidariedade social. Co~o efeito;; de 
causas comuns, os dois fenômenos atuavam reciprocamente um sôbre o 
outro, em circunstâncias e de modo perfeitamente reconhecíveis. A obri
gação da "vinganç·a" se projetava no horizonte mental dos Tupinambá 
como uma prestação de serviços e uma satisfação de honr~ devidas ao 
companheiro morto. Os motivos mais profundos do comportamento 
agressivo, como êste se exteriorizava culturalmente na guerra e durante 
o sacrifício sangrento, conservavam-se ocultos. O que se elevava à esfera 
de consciência soo.ial fazia da "vingança" uma manifestaÇ.ão pura e 
simples da solidariedade social, infletida atravé.s das relações de paren
tesco. Sob êste aS:pecto, a guerra surge como uma imposição vincu}ada 
às obrigações de solidari~dade social. Mas a guerra se incluía, por sua 
vez, entre os fa.tôres que contribuíam para perpetuar as condições de 
existência social: ela repercutia, assim, tanto na conformação quanto 
na preservação do padrão tribal de solidariedade social. ,, 

Já foi indicado, no lugar correspondente, que espécie de vinculação 
existia entre a organizaç.ã.o das expedições ou das incursões guerreiras 
e o.s laços de soiidariedàde social, come os grupos locais solidários se 
opunham aos ataques dos inimigos ou realizavam os ataques aos inimi
gos sob fo.rma cooperativa. Aqui só resta examinar e.orno os ritos· d.e 
''destruição" dos inimigos afetavam a coletividade como um todo, ins
crevendo-.se entre as aç·õe.s que dependiam, para exteriorizar-se socíal
mente, de estados 'intensos de comunhão coletiv:a,. da atualização ·dos laços 
de solidariedade social. 

A anáJise reconstrutiva demonstrou que todos os membros do #?:rupo 
local participavam do repasto coletivo; e que membros dos .grupo.s locais 
solidários também participavam dêsse repasto, tomando parte nas ceri
mônias de "destruição" do inimigo e recebendo os pedaços do corpo 
da vítima que deviam ser transp·ortados às comun idade.s às quais per
tencessem, onde se desenrolavam a seguir novas cerimônias antropofá
gicas coletivas, pràticamente simbólicas quanto à ingestão de çarne 
humana. Es.sa modalidade de participação foi notada pela maioria dos 
autores. "De resto, escreve um dêles, todos os parentes e amigos são 
chamados para êste banquete, e no maior número, para lhes serem feitos 
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9s presentes dos membros, e pedaços do prisioneiro, da maneira que lhes 
havia sigo prometida" (594 ). Outro, observa que conv0cavam para as 
cerimônias "assim os principais como os outros", escJa~.ecendo que os 
hóspedes chegavam, por ocasião do -sacrifício sangrento da vítima, "e~ 
magotes, com mulheres e filhos ... " ( 595 ) • Segundo Hans Staden, seria 
realizada uma cerimônia de saudação dos hóspedes, na qual era acen
tuada a relaç·ão dêles com a vítima: "Logo que estão reunidos todos QS 

que vieram de fora, dá-lhe.s as boas vindas o principal da choça e dí.z: 
''~vinde agora e ajudai a comer o vosso inimigo" (596 ). De acôrdo com 
as indicações explícitas, a.s distâncias percorridas pelos tais conviva·s 
oscilariam entre dez e quarenta léguas ( 51)

7 ) • Uma ilustração concreta 
demonstra que os captore.s de Staden foram participar do repasto coletivo 
realizado no grupo local Ticoaripe, pela estimativa do cronista situado 
a seis milhas de distância da moradia daqueles (598 ) . Sã9 unânimemente 
apontadas n.as fontes as intenções dos Tupinambá: tomar parte ativa 
pa "vingança" contra os inimigos, ainda que a custa de esforços penosos. 

'tsses dados não são muito significativos, para os fins da presente 
análise. Mas êles confirmam a interpretação desenvolvida. De um lado, 
porque todos participavam do repasto coletivo, durante o banquete an
tropofágico ou po,steriormente; quer pertencessem ao grupo local em 
que se consumasse o massacre, quer fôssem membros de grupos loca·is 
dêle solidários; de outro, porque o contacto com a vítima chegava a 
ser simbólic<?; dado o número de participantes e o caráter ritual da dis
tribuição da carne da vítima entre a,s parentelas. Isso, segundo me 
parece,. sugere que todos procuravam participar do processo de recupe
ração mística_, através da vítima, e apropriar-se de uma _pequena parte 
que fôsse do .seu corpo, como um meio para adquirir poder mágico 
sôhre os inimigos. Embora as informações não o esclareçam, é provável 
que a escolha da,s partes do corpo da vítima pelas diversas parentelas 
se prendia de maneira particular aos dois pro.cessas ~ágico-religiosos 
indicados. Pe qualql:ler modo, duas coisa5 se evidenciam à análise inter ... 
pretativa: 1) que havia uma ligação concreta entre as cerimônias de 
'-' d~truição" dos inimigos e o sistema tribal de solidariedade social 

(594) Thevet, Ms. in., fol. 60 v. Vasconcellos confirma-o, com outras palavras: 
mandavam mensageiros "por t.ôdas as povoações circunvizinhas, fazl;!ndQ-os saber o dia d.a 
festa, .paia que .todos sejam presentes à so1enid&de tão festival ; sob pena de inc.onere.xn 
em nota de avar~ os que não cpt_ivida-rem, e de mal criados os que não acudirem" (Notfoiu 
Curiosas, pág. 80). A respeito da convocação de par·eutes e amigos dos grupos lo<ra~s 
solidários se manifestam expltcitamente os seguintes autores: Abbeville, pág. 231; Oardinl, 
pâg. 161; Gabriel Soa-res, pág. 397.; Léry, pág. 176 ; Nóbrega, Oartu do Bran1, pâg. lÓO; 
Staden, pãgs. 112·118 e 179; Salvador, pág. 67; Thevet, Singu-laridade1, págs. 196, 24-0 
e 244-; e Oo1mo.gro,.phie, foi. 945; veja-se ainda Pero Oorrein, OartaJI Avulsas, pág. 99. 

(595) Cardim, pág. 161; !!f. tambêm Léry, pág. 176. 
( 5.96) Sta<len, 1 79. 
(597) Carditn, pá.g. 161 ('10: a l2 1éguas e màil:I): Thev:et, ~i11:gula:rida,de1, p6g. 

196 (10 ou 1·2 lég-uas) e Oo11mog'fa,pkie, fol. 945 (25 a 30 léguas); Gabriel 'Soares, pá.g. 
897 e Salvador, pág. 67 (80 a 4·0 léguaa). 

(598) Btaden, pig. 112. 
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(distribuição ritual do col'po da vitima entre as parentelas e as ohi;iga· 
ções resultantes, quanto à manutenção do ·escravo e à compensaç·ãc;> 
adiada) ; 2) a própria participação dessas cerimônias constituía úma 
manifestação típica de solidariedade social, como reação coletiva de 
defesa da integridade do grupo e como uma comunhão em uma unidade 
social de ordem mística. 

Além disso, a atualização dos laços de solidariedade social reper
cutia diretamente nas obrigações ou compromissos impostos pela res· 
ponsahilidade coletiva. Prir~eiro~ a mor~e provocada de um membro 
do ~~no,sso grupo", atingindo a segurança da Çoletividade como wn tódo, 
dava origem a ações de represália (guerra e atividades rituais subse· 
qüentes) , de caráter e de âmbito coletivo. Segundo, as ações de repre
sália desenvolvidas expunham cada membro individual da coletividade 
(no caso: a unidade tribal composta pelos grupos locais .solidários) à 
revindita compulsória dos inimigos. A vingança podia consumar~se de 
modo vicário, ameaçando indistintamente qualquer componente daqueles 
grupos locais. Em trahalho anterior já tratei de ambas as conseqüência,s 
da atualização dos laços. de s.olidariedade soc,ial: "O inecanismo de sóli
dari~dade tribal estendia a injúria e a responsabilidade, de niodo poSÍ· 
tívo, a todos os membros dos grupos locais solidários. Por i,sso, não era 
apenas o sistema restrito do grupo local que se ressentia com a ocorrên· 
eia. O reatamento dos laços de confiança recíproca, através das práticas 
antropofágicas, contribuía para restaurar o moral coletivo e a segurança 
dos_ indivíduos ( .... ) . Os sacrifícios rituais e a.s práticas antropofâgi· 
cas galvanizavam os laços intratribais de solidariedade e fixavam de 
modo permanente a posição relativa recíproca dos grupo.s locais estra· 
nhos" '( 1)!11\j. Contudo, a análise aqui realizada dá a conhecer mell;tqr 
a natureza dessas re]aç.õe.s entre a guerra e a solidariedade social: ela.s 
se éxplicam pelo fundamento mágico-religioso dos imperativos de ''·vin
ganç:a ''. O mecanismo jurídico apontado não Iepresenta outra co.i,sa 
senão uma das expressões -sociais da defesa da integridade do grupo, 
posta em risco pela morte provocada de um de seus membros individuais. 
Em suma, o.s liames mágico-religiosos que ligavam os Tupinambá entre 
si, em uma teia de interd~pendência social, condicionavam em um sentido 
determinante .a manifestação das obrigações. e co.mpromissos que caía,n 
na esfera da responsabilidade coletiva. Com isso se evidencia plena .. 
mente que a guerra pode ser encarada como uma técnica jurídica, -na 
.sociedade tupinamhá, à medida em que a aplicação mágico-religiosa do 
princípio de reciprocidade fornecia "prescrições legais" para o trata· 
mento dos inimigos e das ações hostis por êles cometidas. 

Quanto à contribuição desta monografia para o conhecimento dos 
outros dois fenômenos, a vingança e a guerra entre os "povo.s primiti
vo~" ( cf. págs. 330-331), parece-me suficiente enunciar apenas as itn_pli-

(599) .A. Organização Social doa Tupinambá, pâgs; 106-107. 
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eaçõe,s teóricas mais gerais e rel~vantes. A "vingança" tupinambá fói 
explicada como um produto das repercussões da · religíão e da magia 
na e.st~utura social. As atividades mágico-religiosas fomenta,-vam tensões 
intertríhai,s, operando como uma fonte permanente de conflitos entre 
grupos 'hostis circunvizinhos (600). O que importa examinar, agQr.a, são 
as determinações sociais da noção de vingança: a) relação dos agentes 
com a entidade sobrenatural "vingada" ; b) a relação das ações de . 
"vingança" com. a defesa de grupo; e) em que .,sentido as aç·ões de 
"vingança" traduziam ~ pena ou uma punição, embora não fôssem 
de~encadeadas, primàriamente, por êsse motivo social. 

Algumas teorias sociológicas proçuram explicar a vingança como 
fenômeno ~~ciat. Pretendo limitar-me aqui às teorias de Pareto, .D~
kheim e Levy-Bruhl. Segundo Pareto, a tendência a opor a uma ofensa 
outra ofensa igualmente dano,sa, nas relações .de. individuos ou de gru
pos, é uma necessidade social, nascida de uma reação de defesa condi
cionada socialmente em sua origem e em sua ext~i:i9rização. Sob êste 
ponto de vista, Pareto define sociolôgicamente a vingança como um 
processo de- restauração da integridade do grupo (6º1 ),. Esta teoria en
contra, formalmente, ponto,s de contacto com a interpretação desenvolvi
da no presente trabalho, pois a restauração da integridade do grup.o 
foi compreendida como função latenté da guerra e das atividades rituais 
subseqüentes, das quais a vingança constituía a função manifesta. To
davia, o ponto de vista de Pareto implica um prejuízo mecaniciSta, evi
tado sistemàticamente na interpretação da guerra tupinamhá. O pro
ce.sso de restauração da integridade social ~ conc.ebido por aquêle autor 
em têrmos de uma determinação recíproca, imediata e automática, do 
equilíbrio dos grupos~ por meio de aç'Ões equivalentes ou compensat9· 
rias quanto ao seu conteúdo e aos seus efeitos danosos. 

Em Du.rkheim encontramos outra teoria sôhre a vingança como fe
nômeno social. Sob a influência de Morgan (6º2), o ,sociólogo francês 
cometeu alguns lapsos da interpretação da vendetta, os quais são porém 
compensados pelas inferências que estabelece, com base na natureza e 
na função social da pena, e pelo fato de ter ent~ndid9 aquele fenômeno 
como uma .. "'pena imp·erfeita" (ada) • A teoria de Durkheim é mais com
pleta que a de Pareto, pois nela a vingança não é compreendida exclu-

(600) A documentação dis:ponrvel não P.ermite verificar até que pónto a imputaç~o 
de inten<;ões w.á:gico·~eligios·as às. ações l'Otlneirá's ou à simples presença dps "estranhos" 
nas ime·diações produziam os mesmos resultados. · 

(601) V. Pareto, Oompendio cU Sociolo11:ia Genera,le, §§ 491·492. 
(6Q2) Cf, L. H. Morgan, A.ncie11:t Society, Parte Il, Car>. Il, § V. As lin1itações 

consistem, bàsic·amente, na explicação genética. da vingança e na. compreensão da vendet_ta 
como ~ simples "atfaire" privado de parentelas isoladas, con.seqqente da atualizaç.ã·o auto
mãtica. d0.8 pâdrões de solidariedad.e coletiva. at'ravés do comportamento dos membros indi
viduais das Pa'I'entelas. O leitor interessado encontrará, por sua vez, um escôrço bastante 
informativo sôbre a função 'ético-jurídica da vingança entre "povo$, primitivos" em L. T. 
Hobhouse, Morals in lJJvolution, Parte I, cap. III. 

(608) df~ E. Durkheim, La Diviáion àel Trabajo Social, esp. Livro Primeiro, cap. 
Il, f III e pág. 128. 
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sivamentê como uma forma de defesa do grupo. Sem dúvida; ela con· 
siste em uma rea~ão de defesa s,ocial, porque procura destruir algo que 
representa uma ameaça para a coletividade. "Não nos vingamos senão 
do que nos ocasiona mal, e o que nos ocasiona mal é sempre urn pe
rig(>" (6°4 ). O grupo se defende, protegendo o seu futuro. Mas, ao 
mesmo tempo, a vingança pressupõe uma expiação pelo que foi f~ito: 
pune o tran~gressor pelo " ultrage feito à moral" e à intangibilidade do 
Nós coletiv:o (605 ). Com maiores razões que a de Pareto, a teoria de 
Durkheim encontra compatibilidades formais na interpretação defendida 
no presente estudo·, no qval são igualmente põsto,s em relêvo os dois ele· 
mentos da vingança - a defesa da integridade do grupo e o caráter 
expiatório do sacrifício sangrento. 

Entretanto, ambas as teorias deixam de lado uma questão crucial: 
porque a vingança se impõe como um comportamento coletivo? Mesmo 
em se admitindo que é p-or causa da ameaça de destruição da integridade 
do grupo, ficariam por explicar a,s fontes sociais e a naturez~ da ameaça. 
Essa preecupação analítica se revela na teoria de Levy-Bruhl, na qual 
só é retido, no entanto, êsse asp~cto do fenômeno ( 60,6) • ~ss-e autor per
cebeu com clareza que a obrigação da vingança, nas suas manifestações 
sociais considerada,s, é imposta pelo espírito do morto. Se a exigência 
não fôr obedecida., .ainda que de modo sitnula:do - o que acontece em 
algumas "sociedãdes primitivas" - os vivos arcarão fatalmente com 
os castigos produzidos por sua cólera (interi:upç·ão das chuvas, da ferti
lidade do .~olo, da fecu11didade dos humanos, itrtipção de dqenças devas
tadoras, escassez de mantimentos, etc.). Por conseguinte, o temor infun
dido pela vingança dos espíritos dos mortos, sendo muito maior do. que 
o temor eorrespondente incutido pela expectativa de vingança posterior 
dos inimigos, é que dá à vingança o caráter de "obrigação es;sencial ". 
Esta teoría é muito importante, não só porque completa a~ anteriores 
(evidência dos fatôres mágico-religiosos subjacentes à ameaça da inte
gridade social), mas ainda- e principalmente porque situa devidamente 
a função da vingança na estru.tura ~ocial. A obediência. aos mortos, 
como condição à.é ·eunomia social, torna-se imprescindível para ma.nter 
o equilíbrio do grupo, seja quanto às relações com o sobrenatural, seja 
quanto às relaç.ões com a natureza e com o meio humano. O que não 
quer dizer que os ritos em questão tenham por objeto, específica e nor
malmente, garantir ou propiciar determinados efeitos, como a abundân· 
eia de chuva,s, a fertilidade do solo, a fecundidade dos humanos, etc. 

(604) E. D~rkheim, op. cit., pág. 105. 

(605) Du.rkheim procura, de fato , n1t definic:ão sociológica da pena, concilial' as 
duas teorias, "a que vê nela uma expiação e a que faz .dela uma arma de defesa social" 
( op. eit., pág. 128}. Por isso é que assevera: "O delinqii.ente não só estâ obrigado a 
r eparar o mal causado, mas deve, além disso, alguma coisa mais, lJ.ltla ex:piação" (,o.p. cit., 
pãg. 1.06). 

(606) L. Levy·Bruhl, La Men.taliU Primitive, cap. II, § IV. 
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Como se vê, o métpd,0 de interpretação utilizado abre prespectivas 
para compreender sistemàticamente, de maneira sintética, os aspectós 
do fenômeno que foram até o presente separados uns dos outros. Embora 
seja incontestável que a ,significação determinante das relações identifi
cadas (entre os Tupinamhá e a entidade sobrenatural "vingada", ~ntr~ a 
"vingança" e a restauração da integridade da sociedade tribal, entre 
o massacre ritual e a expiação.) e que a correlação delas entre. si, se
gundo o esquema proposto · {sômente as duas pritneiras pos,suiam um 
caráter causal, sendo que. apenas a primeira de modo irreversível' e nã9 
determinado pelas demáis) tenham vigência plena exclusivamente diante 
da situação particular investigada, não padece dúvida que os resultados 
teórico,s do método de interpretação adotado apresentam, por si mesmos, 
um valor positivo. De um lado, êles reunem de forma coerente os aspoo· 
tos do mesmo fenômeno, que foram explicados isoladamente em teorias 
anteriores. De outro, êles mostram que as hipóteses fundamentais, for· 
muladas pelo,s autores citados, são verdadeiras ou legítimas, precisando 
no entanto de uma correção empírica. No que concerne aos Tupinamhá, 
as seguintes retificações parecem indispensáveis: 1) a restauração da 
integridade do grupo não se fazia mecânica ou automàticamente, mas 
se subordinava à atuação de complexos processo,s de reintegraç·ão da 
estrutura social; 2) a defesa do grupo e a expiação faziam parte da 
"vingança", contudo elas não se explicam de per si, constituindo mani
festações de determinaç·ões sociais muito mais profundas {função dos 
fatôres mágico-religioso~) ; 3) os vivos obedeciam aos mortos, satisfa
zendo a vontade dêles e as neces,sidades que a animavam, com o fito 
provável de impedir certas represálias, porém interêsse~ essenciais e 
dil'.etos do grupo se. cp.pjugavgim de mQdo imediato àquelas ações,. pro
movendo uma identificação absoluta entre a,s necessidades existencia~ 
dos mortos e as necessidades existenciais dos vivos (relações entre os 
processos de recuperação lli.Ística e de retribuição mágica) . 

Um dos problemas básicos da análise sociológica da guerra consiste 
na caracterização empíriço-indutiva dêsse fenômeno social. A guerra só 
existe quando e onde tensões e conflitos intersocietários, permanentes, 
transitórios ou esporádicos, ériam condições para o emprêgo organizado 
da luta à mão armada. Todavia, para alguns e.specialistas a guerra pre
cisa ser caracterizada por stu1 dimensão militar. Isso implicari~ se
gundo o ponto de vista que defendem, na negação do caráter de "guerra 
verdadeira" à guerra primitiva (607). Parece, porém, que não são os 
aspectos militares da guerra, mas os fatôres ,sociais das tensões e dos 
conflitos intersocietários que a originam, que permitem caracterizá-la 
positivamente como fenômeno social Para o~ que aceitam êste critério 
de reconhecimento sociológjco do f enômeno, algumas modalidades da 
guerra primitiva, interpretadas jS,egundo o outro ponto de vista como 

( 607) Cf. nota /, em apêiíilice, e Conclusões (p6.ga. 872-873). 
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evidências negativas da "guerra verdadeira", são definidas como mani
festações típicas da guerra. 

A presente .monografia traz uma contribuição concreta a esta ma
neira de compreender a "guerra primitiva". De fato, a identificação e 
o isolamento conceptual dos fatôres sociais das tensõe,s e conflitos inter
tribais se colocam entre as maiores dificuldades da interpretação socio
lógica da "guerra primitiva". A inexistência de uma ordem de ajusta
mentos intersocietários sujeitos a contrôle social, torna verdadeiramen
te difícil a tarefa de recpnhecer ~de explicar os me.canismos de causação 
social da guerra en1 sociedades dêsse tipo. O método de interpretação 
utilizado neste trabalho sugere uma abordagem possível do assunto. 
Trata-.se de compreender: a) como os fatôres de coesão social interna 
se refletem nas r?lações com os grupos não solidários, ou com os "estra
nhos" ; b) e se existe alguma ligação entre a atualização daqueles fatô
re.s e os efeitos da presença dos "estranhos" em regiões suficientemente 
próximas para pr·ojetá-lo·s de medo permanente nó cam·po de preocupa
ç·ão pela segurança coletiva. -

A -análise dos dados de fato revela que os fatôres mágico-religiosos, 
que pr~ndiam Oli' Tupinambá em uma ordem existencial, faziam do "es
tranho" uma fonte ( mágico-religioiSa) de perigos e de insegurança. Em 
conseqüência, a própria organização tribal excluía qualquer possibilidade 
de ajustamento pacífioo ou amist9so com grupos "estranhos". Os fatô
res mágico-religiosos que provocavam um isolamento social tão extl'emo 
eram responsáveis, no entanto, pela criação de uma esfera de contactos 
agressivos ou hostis intertribais. A necessidade de aprovisionamento 
de vítimas para o sacrifício sangrento compelia os Tupinambá ao con· 
tacto direto com os "inimigos". Doutro lado, a presença d0;s "estranhos" 
constituía algo fundamental para o funcionamento do sistema tribal de 
solidariedade social. Além dos que nasciam das retaliac}Ões reai~, os 
sucesso,s infaustos de causas desconhecidas podiam ser imputados aos 
membros dos grupos hostis vizinhos (6º8 ). A projeção de tensões e 
antagonismos para fora do círcrllo de membros do "nosso grupo" en
contr.av.a nes,se processo as suas próprias hases e fu,ndamentos sociais. 

Em suma, os resultados teóricos da análise empreendida demonstram 
que os fatôres da guerra, na sociedade tupínamhá, não estavam propria
mente nas sociedades hostis cireunvizinh·as. Porém; o,s motivos sociais 
internos que criavam a necessidade da guerra não podem ser dissociados 
completamente da ordem de contactos intertribais, a qual, apesar e por 
causa me,smo do conteúdo negativo dos contactos, atuava como uma 
condição favorável de precipitação de condutas agressivas e de ações 
agonísticas à mão armada. Poder-se-ia dizer, com razoável precisão, que 
existia uma rêde de influências invisíveis, que ligavam negativamente 

(608) O que é sublinha.do pela necessidade de relação sacrifical dos "espiritos" 
doa mort<Js por doença ou velhice, por exemplo. 



348 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. VI 

uma às outras as .sociedades tribais hostis. Essa rêde_ abrangia as tensões 
e os confJitos sociais que, em virtude da aplicaç·ão mágico-religiosa do 
princípio de r~iprocidade, eram manipuladas ritualmente, através da 
guerra e do sacrifício sangrento. Isso comprova que a religião e a magia 
não são obstáculos ao de,senvolvimento da guerra primitiva no sentiClo 
da "guerra verdadeira" . Mas que, ao contrário, elas podem fornecer, 
como acontecia na sociedade tupinambá, os f'atôres s·ociais através dê 
cuja manifestação se processa a definição social do inimigo e sob cujo 
influxo a luta à mão. armada adquire um .significado bélico, toma pró .. 
porções çoletivas e assume a forma de combate regular. 

Resumo 

NCiSta parte do presente capítulo, foi empreendido um ensaio de in
terp.retação causal que culminou t a) na eKplicaç~o das razões q·tfe 
faziam da " vinganca" o motivo aberto e o fim explicito das ações guer
reiras; b), na ·evidência da função mágico-religios~ da guerra IV> sis
tema organizatório tribal. Êsses resultados foram obtidos', bàsicamente_, 
a partir da reconstrução interpretativa da noção de "-vinganç·a ", realiza
da por meio de inferências proporcionadas pelo estudo da documentação 
empírica relativa aos ritos de "destruição" dos inimigos. 

A noção de vingança retinha como leit-m.otiv a intenção de-satisfa
zer a necessidade de relação sacrifical de um parente morto, de um 
antepassado memorável ou de um ancestral mítico. Todavia, par~ce que 
~sa necessidade aparecia quando a integridade da coletividade se via 
ameaçada em sua sunstância: nos momentos em que determinadas cir
cul)stâncias exp.unham o grupo ao risco de sofrer uma mutilação 
social (6C19 ) . Encarando o _problema dêste prisma, cheguei à conclusão 
de que 8§ aç·ões ritualizadas, observadas. após o choque armado com o 
fin1 recohhecidô de satisfazer a necessidade de relação sacrifical, preen
chiam uma necessidade de natureza social: a restauração da integridade 
da tribo como um todo. De fato, dois processos se de.senrolavam conco
mitantemente, atravé~ dos ritos de " destruição" dos inimigos, lJID que 
assegurava ao "espírito" beneficiário do sacrifício a recuperação de 

( 609) Eesa interpretação fica bem çlara no qu.e concert)e aos tipos de sacrifícios 
devidos a parentes mo11tos .em virtude ide retaliaç·ões dos "inimigos" ou em cons-eqüênc.ia: 
de manipulações mâ.gícas opéradas no seio dos grupos hostis. Quanto ao sacrificio devido 
a. antepassados memoráveis ou a ancestr ais míticos, o qut> f oi vii>to no decorrer da dis
cussão interpretativa nã o oferece uma b_ase suficien te d~ esclarecimento para o Jeitot. 
Tod.avla, penso ' que a mesma idéia se aplica a êste terc-eiro tipo de saotiffoio. 

De fato. a ·retenção de imag~ns-mem_óda eS:tá em relaiiã o direta com o afastamento 
de seus objetos (personalidades dêsaparecidas) da vida social cotidiana. Embora a revives
~ênçia ·mític11> ' sirva, oo.m freqüência, para mant.er a integridade do· grup..o, c;onservando as. 
Jmagen·11-mem6ria d-as personalida.cies "lti~tó'riéas " na memória coletiva e mantendo, por
tanto, a cor-rente de exist ência social em equiHbrio, é sabido que o temp o contribui para 
confun dir as imagens-memória e mesmo para selecioná-lae: d.e modo negativo. Ora, t ais per
d·as, no caso de antepassados memo,rAveis e . de ancestrais· mf.ticos, podem sei' compreendid.as. 
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sua s.ubst;ância, outro que garantia ao grupo a permanência. em .seu ser, 
o restabelecimento da eunomia social. Dada a íntegração da guerra tu
pinambá nesses dois processos,. pareceu-me que ela poderia ser definida 
causalmente como efeito da aplicação mágico-religiosa do princípio de 
recinrociqade. 

Com referência à situação particular investigada, a interpretação de
senvolvidá facilita a identificação do,s "fundamentos guerreiros do com
portamento coletivo". A guerra era uma esfera de comunicação com o 
sagrado. As normas e os valores sociais que orientavam a conduta e 
as ações guerreiras po.ssuíam um caráter mágico-religioso. Elas se ori
ginavam ,subjetivamente con10 "obrigações essenciais'' devidas pelos 
humanos a entidades sobrenaturais. Nesse sentido, apesar do conteúdo 
sagrado das normas e valores sociais que regiam o comportamento guer
reiro, a guerra não se impunha simplesmente de fora para dentro, ma,s 
constituía algo inevitàvelmente desejado ~ aspirado pelos indi:v:íduos de 
maneira que tendia a ser uniforme. Doutro lado, as situações sociais 
de vida, em que tais obrigaç,ões se atualizavam ,socialmente, imp.rimiam 
às condutas e às ações guerreiras uma conformação estandardizada e as 
canalizavam para fin~ supr~·pessoais, que diziam respeito à seguranga e 
à autonomia mágico-religipsas da coletividade. Graças ao fato de suhor· 
dinar-se a uma técnica cultural de ordem mágico-religiosa, a "dimensão 
militar" da guerra era determinada, ao invés de determiná-los, pelos 
objetivos e pelos frutos inágico-religiosos da luta à mão armada. A parte 
que cada um 'tomava na úvingança" dependia diretamente da posição 
ocupada na relação com o sagr~do através da "destruiç.ão" do inimigo. 
Contudo, a condição de vencedor ou de vencido, produto imediato desta 
relação, se refletia na posição recíproca d~,s tribos hostis. No que con
cerne a iinplicações teóricas mais gerais, a mesma interpretação contribui 
para dar uma formulação mais completa a explicaç·ões anteriores da 
vingança como fenômeno social e permite compreender qúe a forma pe
cu11ar de vinculação dos aspectos mágico-religiosos com os BiSpectos mi
litares não exclui a "guerra primitiva" do rol das manifestações típicas 
âa guerra. 

• 

co1no au.têntícas mu tila çõe.s soc1a1s, CQ,D,lpa:ráyejs, quanto a st:i.i.s. efeitos roúgico·-r.eligiosos, 
às p roduzida s pela morte. provocada de um membro do g.rupo. OS' sacrificios sangrentos 
a essas entidades, sob pretextos que não foYam elucidad-0s pelos aut-0rés quinhentistas e 
seiscentistas, tinham sob êste aspecto a mesma fm1c;ão social que; os outros d-0.is tipQ~ de 
sacrifício. Ao mesmo t empo que criavam condicões para; a conservação d as imagens~me· 
n1otia das I)e1·son1uidades E;ID questão e J>O.ra a r ep-resentaçã.o r itual dos dados con Cl'Tn entes 
a elas da tradição mitica, prop~Qrcionavam os meios para a projeção do grupo nas perso· 
nalidades d.~~ ant!l:P.asead6s ,memorá~.eis e dos 11.nceatrais mític.os, o que pod1a significar ' tanto 
uma recuperaç~o das qualidades sobren$.turais dos mesmos quanto a perpetuação da "suba· 
tância" da coletividade como um todo. A existência dessa p r eocu pação é evidénciada pela 
.crenÇA no xetôrno de tais personalidades. S~guudo suporiho, essa crença çlos, povos tupi 
podé ·ser in·terp.retaeda 11ociolbgieamente. coroo U:ina forma a.e compensar ou de neutralizar as 
tendê;ncias s.eletivas do processo de acumulação e de obnubilu.c;ão de imagens-memória, d e 
efeitós destrutivos para a inteip:idude Q.o gru1>0. 
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