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* A ESTRUTURA DO PARENTESCO TUPI 

** 

INTRODUÇAO 

Roque de Barros Laraia 

Museu Nacional do Rio Janeiro 

\ Com êste artigo pretendemos fazer mais uma 
, , A 

analise da estrutura do parentesco Tupi, tema este 
bastante controvertido, cujas discussões foram ini
ciadas em 1946 por Charles Wagley e Edµardo Gal
vão (Wagley e Galvão, 1946). Recentemente o assun 
to foi retomado por J. Frederick McDonald com um 
trabalho no qual faz uma revisão do que foi escrito 
sÔb-~e_ ·o parentesco Tup{ nos Últimos 20 anos (Mac
Donald, 1965). Tomamos o seu trabalho como pon
te>- ~le _referência e, antes de mais nada, para faci-, , 
litar b leitor, gostaríamos de aprecia-lo devidamen-
te em nossa introdução. 

* -
O Autor deseja expressar os seus agradecimen-

, 
tos aos antropologos Roberto Cardoso de Oliveira, , 
Roberto da Matta, Julio Cezar Melatti e Yonne de 
Freitas Leite pelas sugestões apresentadas durante . 
a elaboração dos dados de sua pesquisa, bem como 
no que se refere diretamente a êste texto. 
** -Bolsista do Conselho de Pesquisas da Universida-

de Federal do Rio de Janeiro. 
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A ESTRUTURA DO PARENTESCO TUPÍ 

, 
Para MacDonald (1965:18) o ·sistema Tupi-Gua-, , 

rani esta caracterizado pela terminologia de paren-
tesco do tipo de fusão bifurcada! na primeira gera
ção .ascendente e do tipo Iroquês2 na geração de Ego. 
As regras matrimoniais baseiam-se no matrimônio 
preferencial com uma ou ambas primas cruzadas, , 
sendo o avunculado tambem um procedimento normal. 
A regra de déscendência é bilateral, "in that both 
maternal and paternal lines of descent were recog
nized by Ego; however, there was a stronger depend
ence upon the father' s side which problably is respon
sible for the patrilineal descent reported among the 

, , ,, , ,, 
Urubu, Munduruku, Maue, and ancient Cayua ·. A 
residência era exclusivamente patrilocal ou possi-

, 
velmente matri-patrilocal. E a família ex.tensa pa-
trilateral "was the largest kin group phenomenum 
since any tendency to form unilineal descent groups 
was offset .,by the bilateral nature of kinship system '' 
(MacDonald, 1965:18.). 

Somos levados a discordar de MacDonald em 
três planos: primeiro, ~ quanto aos seus objetivos; se-

. , 
gundo, quanto ao seu metodo; e terceiro, quanto a 
alguns de seus resultados. 

MacDonald limita os seus objetivos a uma sim-- - , 
ples classificaçao de sistema, o que nao e suficien-
te para a sua compreensão. Nada podemos inferir 
da dinâmica da estrutura social Tup{ com o mero 
conhecimento do tipo de seus têrmos de primos, dos 
têrmos da primeira geração ascendente, das su~s 
regras de descendência· ou residência, que são as , 
mesmas encontradas em inumeras sociedades radi-
calmente diferentes das investigadas. Por esta ra-- , 
zao, a validade desta especie de trabalho foi coloca-. , , 
da em duvida por diversos antropologos tnglêses, 
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dentre os quais se destaca Rodney Needham em , , 
suas criticas ao metodo comparativo empregado por 
Murdock. Murdock desenvolveu um esquema de - - , evoluçao da organizaçao social construido a partir 
de uma tipologia de sistemas sociais, cujos tipos 
são definidos pelos têrmos para primas cruzadas e 
pelas regras de descendência. A combinação de 
seis variedades de têrmos de primas cruzadas e 
quatro regras de descendência produziu · onze tipos 
mais inclusivos de organização social. Pelo sim
ples conhecimento do tipo de organização social de , 
um grupo tribal esperava-se ser possível conhecer , 
algumas de suas caracteristicªs. Esta perspectiva, , 
porem, foi contestada por Needham quando demons-
trou que terminologias de parentescos com formas 

' A - -praticamente identicas nao sao sempre estrutural-
~ 4 

mente equivalentes (Needham, 1962a:l 74). Podemos 
apontar como exemplo de tal fato o que oborre entre 
os grupos Timbira. que possuem um sistema de rela
ções3 do tipo Crow4, sugerindo. a existência de linha
gens matrilineares, o que realmente não acontece5. 
No fundo, a elaboração de uma tal tipologia reflete - , 
preocupaçao com uma perspectiva genealogica em 

, -
prejuizo da elaboraçao de um conjunto integrado de 
categorias no qual estaria· delineado o universo so
cial do grupo em estudo. A vantagem da utilização .. 
destas categorias se prende a possibilidade de inte-
grar todos os aspectos da estrutura social, como o 

, "" 
simbolico, o econômico, o político, etc., de forma 
a atingirmos a compreensão global da sociedade in
vestigada. 

· Para alcançar os seus objetivos MacDonald lan-- , , 
çou mao de um metodo exclusivamente estatístico, 
representado por uma tabela onde apresenta a termi
nologia de primos, da primeira geraç.ão ascendente 
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e da primeira descendente, e a existência ou não de 
grupos de parentesco unilineares, entre dez tribos , , , "' , , 
Tupi (Aweti, Kamayura, Kayoa, Mawe, Munduruku. 

, , , , , 
Siriono, Tapirape, Tenetehara, Tupinamba e Urubu) . 

... 
E utilizando somente esta tabela, sem nenhuma preo-
cupação de analisar estruturalmente os dados, bus-, 
ca solucionar o problema do parentesco Tupi. Por 
exemplo: decidiu-se pela regra de descendência bi
lateral, apenas· porque ela ocorre em seis das dez 
tribos relacionadas. Achamos ocioso debater longa-- , 
mente a validade dêste metodo, limitando-nos a co-
mentar uma das suas falhas mais evidentes: os da-

... .... , 
dos referentes a regra de descendencia Tupinamba 
não deveriam ser computados nessa tabela, por
quanto MacDonald utiliza as informações de Flores
tan Fernandes (1948) que, por sua vez, concluiu , 
pela bilateralidade apoiando-se nas analises de 
Wagley e Galvão ( 1946) referentes a três grupos 
Tup{ cons tantes da mesma tabela (Tapirapé, Tene-

, , - ,, 
tehara e Kayoa). A inclusao dos Tupinamba assim 
nada acrescenta aos dados anteriores. 

Por fim, temos objeções a fazer quanto a al
guns dos resultados alcançados por MacDonald. 
Apresentaremos a seguir a nossa argumentação, 

, .. .. 
contraria a de MacDonald no que se refere a inexis-
tência de grupos de descendência unilineares. Ao , 
inverso do que possa sugerir a parte introdutoria 

.... - -deste artigo, nao faremos apenas uma apreciaçao , 
critica do trabalho de MacDonald. Tentaremos, 
mais uma vez, compreender a estrutura do paren-, 
tesco Tupi, bem como apresentar novos dados, re-
sultantes de nossas pesquisas de campo6, que, so
mados aos demais, possam contribuir para a solu-- ... -çao de alguns problemas referentes a organizaçao , 
social dos Tupi. Dividiremos, assim, o nosso arti-
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..... 
go em tres partes: na primeira, analisaremos as 
regras de descendência e de residência Tup{; na se
gunda, discutiremos a existência de grupos unilinea
res de parentesco entre os mesmos; e na terceira 

, 
parte, apresentaremos a nossa propria interpreta-- ...... - , 
çao para um esboço da organizaçao s .ocial Tupi. 

I - DESCEND~NCIA E RESID:E:·NCIA 
, . 

Ja na primeira tentativa de esquematização do , 
parentesco Tupi. a regra de descendência apontada 
é a bilateral: "Ç> sistema de parentesco destas três , , , ,,,. . 
tribos (Kayoa, Tenetehara e Tapirape) e bilateral; 

, - , ....... 

isto e, nao ha enfase no sistema nem· para o lado pa-
'' ( -te~no nem para o lado materno Wagley e Galvao, 

1946:3). James Watson (1952) classifica a descen-
A , A 

dencia Kayoa como bilateral, mas sustent~ a existen-, 
eia da patrilinealidade entre os antigos Kayoa. Edu-

- ' ardo Galvao (1953:27), referindo-se as tribos xingua-
nas em geral, entre as quais se incluem dois grupos 
Tup{ (Awet{ e Kamayurá), diz: ":gsse sistema, até 
onde se pode inferir da comparação entre as diferen-, 
tes terminologias colhidas, e do tipo bilateral, isto 
, - " e, nao acentua a linha materna ou paterna . Esta 
informação coincide com as fornecidas por Oberg - ..... ( 1953 :49 ). A atribuiçao da regra de descendencia , 
bilateral para os Siriono deu ensejo a conhecida 
polêmica entre Rodney Needham, de um lado, 

..... .... 
contestando este tipo de descendencia, com bases 
nos dados do trabalho de Holmberg (1950), e David 
B. Eyde e Paul M. Postal, de outro, . sustentando a 
bilateralidade, apoiados em outros dados da mesma 
fonte 7. Os Tapirapé também foram considerados 
como possuidores desta regra de descendência: ''Ta-, 
pirape kinship is bilateral, its chief principle being 
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that all cousins, whether cross or parallel cousins, 
no matter how distant, are considered brothers and 

li - ) sisters (Wagley e Galvao, l 948a:72 . O mesmo 
acontece em relação aos Tenetehára (Wagley e Gal-- , ,,. 
vao, 1949:24). E, por fim, tambem os Tupinamba 

, 
foram colocados dentro desta categoria, apos uma 
reconstrução de sua realidade social extinta (Fer
nandes, 1963 :201) . 

, 
Desta forma, apenas a alguns grupos Tupi fo-

ram ·atribuidas regras de descendência patrilineal. 
Leacock8 assim classifica os Mawé. Os MundurukÚ 
são desta forma classificados por Murphy ( 1960: 72). , , 
A patrilinealidade esta implicita no trabalho de 

A ' A 

Huxley (1963) sobre os Urubu. E o autor deste ar-
A 

tigo encontrou descendencia patrilineal entre dois , , , 
grupos Tupi: Surui (Laraia, 1963:73) e Akuawa-, 
Asurini. 

, 
Todos os antropologos apontados acima, que , 

consideram a bilateralidade como caracteristica dos 
, - A 

grupos Tupi, estao mais ou menos de acordo na de-
finição da regra de de·scendência bilateral: consiste 
esta na não existência de ênfase no sistema nem pa
ra o lado paterno, nem para o materno. Murdock , 
(1949:15) a define como associando um individuo 
com um "grupo de parentes muito próximos indepen-- , 
dentemente de sua conexao genealogica particular 

A li ' com ele . Em outras palavras, esta regra leva a 
formação de um kindred9, cuja principal caracteris-

, -
tica e que nao pode ser o mesmo para pessoas que 
não sejam siblings . 

- .... Resta-nos, entao, perguntar se este tipo de des-
.... , , 

cendencia e compativel com os outros dados que pos-, ,,. 
suimos a respeito da sociedade Tupi, e o que teria 
levado êsses autores a considerar a regra bilateral 
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, . 
para os grupps Tupi. Acreditamos que assim pro-. , -
cederam por continuarem presos a um .criterio ex-, 
cessivamente genealogico. Atribuem regra de des-

. cendência bilateral a um grupo porque êste aparen-
. - , A 

temente nao da mais enfase a nenhum dos lados, e 
assim consideratll como parentes tôdas as pessoas 
que estão relacionadas com Ego. Satemos que a 
filiação, ao contrário da descendência, é universal-. , 
mente bilateral (Fortes, 1953:33). Todos os indivi-
duos reconhecem sua ligação com o lado paterno,,. 
como com o materno, em tôdas as sociedades. Isto, 
porém, não significa que exista uma igualdade de 

• A ' 

importancia para ambos os lados. Somente·uma das 
, 

partes e .capaz juridicamente de déterminar a des-
cendência·. O conceito de filiação c_omplementar -

. - . 
surge, entao, para estabelecer os laços entre um 
grupo de siblings e os "parentes 11 que não ''"transmi
tem a descendência. É esta distinç_ão erttre essas 
duas categorias que nos define o conceito de paren-

, -
tesco em cada grupo. E e essa definiçao que falta 
aos trabalhos . citados, embora MacDonald em sua 
·análise reconheça a existênc~a de uma dependência 
mais forte do lado paterno. Assim, para a deter
minação da regra de descendência o importante é . 
verificar as definições de "parentes 11 dadas pelo , 
proprio grupo tribal. Em nosso sistema costuma-
mos dividi-los em consangllfneos e afins, onde am
bos são juridic_a e socialmente reconhecidos como 
parentes. A extensão dês te critério tem conduzido 

, " , -alguns antropólogos a frequentes equivocos. Nao 
. - , , 

podemos pela simples utilizaçao do metodo genealo-
gico classificar os parentes em ~onsangUfneos e 
afins, porque não é necessária a existência destas 

A 

categorias em todas as sociedades. Em um grande , , . 
numero delas o parentesco e reconhecido em apenas 
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um dos lados (paterno ou materno) e a parte que foi , , -
excluida esta ligada ao primeiro por uma filiaçao 
complementar·. 

, 
A. M. Hocart em seu artigo, hoje classico, 

"K.inship Systems '' ( 193 7), aponta uma outra falha - ... qu_e pode nos levar a uma soluçao erronea quando 
protesta veementemente contra o uso abusivo da ex-, , 
tensão das terminologias de parentesco. E êste vi-
cio que tem produzido· "traduções 11 de têrmos que, 
conduzindo fatalmente às implicações contidas nos 
mesmos; dão uma informação que se afasta da rea
lidade investigada. Assim, por exemplo, se tradu
zirmos o têrmo Tup{ totyra (n<? 3, na figura 1) como 
sendo equivalente a "irmão da mãe", estaremos in
conscientemente classificando-o dentro da categoria , , 
de parentesco de nosso tio materno. E necessario 

J - - , ver esta relaçao nao atraves de nossa perspectiva, 
, -

mas dentrG do ponto-de -vista indigena; seria entao , 
mais conveniente considera-lo como um homem de 
uma geração anterior ª minha, morador de outra 
casa, que pode estabelecer uma aliança matrimonial 
com minha henyra. Teriamos então, conseqllente
mente, de saber quem é minha henyra (n<? 5, na fi-, 
gura 1). Poderiamos dizer: uma mulher da mes- · 
ma geração que ~minha, moradora da mesma casa, 
com quem não posso estabelecer uma aliança ma
trimonial 10. 

. . 
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4 5 FIGURA 1 

Acreditamos que foi por estarem, na maioria 
' . .. "' dos casos, limitados a traduçao dos termos de , , r 

parentesco, segundo o criterio genealogico, que os 
.autores citados foram levados a considerar como pa
rentes .pessoas que não são a~sim re-conhecidas pe
los indÍ'gen~s e dai a suposta existência de uma re
gra de descendência bilateral. Uma base mais se- · 
gura para o estabelecimento desta regra seria aque-. . . , 
la que se fundamerit~sse nos aspectos jurídicos da 
descendência ou na · concepÇão de descendência bioló-
gica do grupo. ~ 

. , 
Numa sociedade como a Surui, por exemplo, que 

possui cinco grupos de descendência unilineares , ... 
(Koaci, Saopakania, Ywyra, Pindawa e Karaja), rigi-
damente exogâmicos, sendo que os novos membros 

- ... - " li sa~ automaticamente recrutados ]>e1lo ·ela paterno , 
não há como duvidar da existência de uma regra de 
descendência patrilineal;· (vide figura 2). Um outro 
dado comprobatório desta regra é a existência de · 

. , 
uma chefia ·hereditaria, que pérmanece sempre no 
mesmo clã (Koaci). 
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K = Koaci 
Y = Ywyra , 
S = Saopakania 

- ~ --, y y s 
C = Karaja 
P = Pindawa 

- - o 
K K p s 

e K 

FIGURA 2 

Mas como nem sempre encontramos operando 
um grupo de descendência unilineal, é bastante opor-- , 
tuno tomaTmos conhecime.nto da concepçao biologica 
de descendência da sociedade pesquisada. Para os 
T t t , 1 . . t d " ·" up1, o P.aren esco provem exc us1vamen e o pai 
Ego (n9 1, figura 3), por exemplo, nãb considera · 
como sua henyra. uma mulher (n9 2, figura 3) que 
resultou de um segundo matrimônio de sua ihya (n9 3, 
figura 3) desde que os homens (n9s 4 e 5, figura 3) 
com 'quem sua ihya contraiu ma.trimônio não sejam 
siblings. Para compreendermos esta conc~pção de 
descendência basta-nos a excelente descrição de 
Anchieta: "O terem respeito às filhas dos irmãos , . 

e ,porque lhes chamam filhas, e nessa conta as têm; 
e assim negue f ornicarie as conhecem, porque têm 
para si o parentesco verdadeiro vem pela parte dos - .-. - -pais, que sao agentes; e que as maes nao sao mais 
que uns sacos, em respeit'o dos pais, em que se 
criam as crianças, e por esta causa os filhos dos 
pais, pôsto que sejam havidos de escravas e çontrá-
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rias cativas são sempre livres e tão estimados· como 
os outros; e os filhos das fêmeas, se são filhos de 

A ' A cativos, os tem por escravos e os vendem, e as ve-
zes matam e comem, ainda que sejam seus netos , 

... filhos de suas filhas, e por isto tambem usam das 
filhas das irmãs sem nenhum pejo ad copulam, mas 
não que haja obrigàção e nem costume universal de 
as terem por mulheres verdadeiras mais que as ou
tras, como dito é" (Anchieta, 1947)11 ~ 

~4= 
3 o --

FIGURA 3 

2 I 

. .Podemos observar, ainda, ,que muitas vêzes . , . 
bas~_a uma analise estrutural dos dados para elucidar 
qual a regra de descendência mais adequada ~ So
mente a existência de um têrmo de parentesco para 
o "filho da avó" entre· os Tupinambá é suficiente para 

,, 
afastar a hipotese da bilateralidade, uma vez que 

• • """"' A ..... • -num sistema bilateral este termo nao teria razao de 
, ' existir, pois tal individuo pertenceria a categoria do 

" · - d · " d " · - d - " M · irmao o pai ou o irmao a mae . as no s1s -
tema de relações de uma sociedade patrilineal êle . . , 
tem 1ugar para designar um individuo, filho de um 
an~erior ou posterior matrimônio de uma das "avós li 
de: Ego que não pertence nem .a sua linhagem paterna, 
nem .a sua _linhagem materna (Laraia, 1964:125). 
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Estas considerações permitem-nos levantar a 
hipótese da descendência patrilineal, existente tam-

, ,. -
bem em outros grupos Tupi.. Isto nao impede, con-
tudo, que se verifique a existência de grupos Tup{ 
possuidores -de outro tipo de descendência, resultan-, 
te de mudanças, algumas das quais impossíveis de 

, -
serem reconstituídas, e que nao .cabe examinar nes-
te trabalho. Como exemplo destas outras soci~da-

,,. 
des, citamos os Siriono, que, apontados primitiva-
mente como bilaterais, foram definitivamente clas
sificados como matrilineais (Needham, 1964). 

• , - A 

Apos chegarmos a esta conclusao sobre a regra 
de descendência, analisaremos os tipos de residên-, ,. ,,. 
eia Tupi. ·A patrilocalidade e apontada para os Mawe 
(Leacock, 1958:76 apud MacDonald, 1965:12), Uru':"' 
bÚ 12, Kamayurá, precedida de uma matrilocalida·de 

, ! -

temporaria (Oberg, 1953:4~, e Galvao, 1948:143), 
Tupinambá (Métraux, 1948:112) e provàvelmente 
ocorre entre os Awet{l3. A matrilocalidade foi atri- ; 
buida aos Sirionó (Holmberg, 1950:81), MundurukÚ 
(Murphy, 1960:80) e Tapirapé (Wagley e Galvão, 

) 

1948: 1 74). E os Kayoa foram classificados por 
Watson (1952:85) como neolocais, sendo que na re
construção da cultura tribal foi constatada pelo mes
mo autor a existência da regra patrilocal entre os , 
antigos Kayoa (Watson, 1952:118). 

, 
Nas duas sociedades Tupi que foram objetos de 

,. ,. , 
nossa investigação, Surui e Akuawa-Asurini, a re-
gra de residência é patrilocal. Encontramos os Su-, 
rui habitando uma grande casa coletiva, onde mal se 
podia perceber uma distribuição espacial dos clãs, 
mas antigamente cada um dêstes grupos possuía a 
sua própria residência. Há muito pouco tempo14 ... 
existiam na aldeia tres casas comunais: uma per-
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tencente aos Koaci, a segunda aos Ywyra e a tercei-
. , , -

ra aos Saopakania. Os Pindawa e Karaja, ja entao 
pouco numerosos, compartilhavam da residência dos , , 

Koaci. Os Akuawa-Asurini, por sua vez, foram en-, ,, ,, 
centrados por nos no Posto Indigena Trocara, mo-
rando em residências do tipo regional, segundo a re
gra de residência neolocal. 'Mas, antes da pacificação, , 
êstes indios formavaro pequenos grupos locais, cà-
racterizados pela, existência de uma grande casa co
mum-, na qual todos os seus ocupantes do sexo mas
culino pertenciam a uma mesma linhagem patrilineal. 

A combinação da patrilocalidade com a patrili-, 
nealidade explica, em parte, o grande numero de - ,, 
cisoes existentes entre os grupos Tupi, que possibi-
litou a ocupação de quase todo o imenso litoral bra
sileiro por Índios desta família ling{iistica. , Os me
canismos determinantes desta fragmentação são 
mais atuantes nas sociedades que possuem essas re
gras, porque a existência de um grupo de irmãos, .. 
numa mesma unidade residencial, aliada a conver-
gência de interêsses entre pais, filhos e irmãC?s,. 
constituem um ponto potencial para a cisão -(Murphy 
e Kasdan, 1959). ~ste processo de cisão é, no fun-. , 
do, um deslocamento de linhagens. Assim, tambem, 
, , - :_ . -
e possivel a criaçao de novos elas pela segmentaçao 
dos mais velhos. ~stes grupos com o tempo e com 
um relativo isolamento podem diferenciar-se de 
seus parentes, estabelecendo-se como· um nôvo gru
po tribal. A tendência de transformação da patrilo
calidade para a matrilocalidade entre os Tupiham
bá15, por exemplo, poderia ser explicada como um 
mecanismo de reação desta sociedade ao seu fracio
namento, pois a adoção desta Última regra torna a - , 
cisao muito mais difícil, porque os membros mas-
culinos da linhagem ficam dispersos e, por isso mes-
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mo, impossibilitados de tomar uma decisão de tal 
ordem. Entretanto, nem sempre podemos conside-

. - , 
rar esta transformaçao como uma forma necessaria 
para conter a cisão, pois esta .pode ser uma caracte-, . . , . - . 

ristica inerente do sistema social (Evans-Pritchard, 
1960). Assim sendo, uma sociedade patrilineal e .. 
patrilocal pode resistir mais ou menos a cisão, sem 
recorrer a mudança de sua regra de. residência, com 
a utilização de outros mecanismos reforçadores da , 
solidarie~ade. E, por exemplo, o que acontece com 

, ' .. -
os Surui que, graças a especializaçao existente entre 
os seus clãs, consegue manter coeso o grupo, o que - , , 
nao aconteceu com os Akuawa-Asurini, onde os con-
flitos íntertribais foram sempre bastante acentua
dos, devido exatamente à inexistência de um meca-

• nismo capaz de reforçar a solidariedade, como o , 
existente enJ:re os Surui. 

Acreditamos, assim, que a regra de residência , , .. 
dos Tupi e provavelmente a patrilocal, podendo oca-, 
sionalmente ocorrer a ma trilocalidade temporaria. 
A ocorrência de ou troê tipos de residência deve ser 
explicada por mudanças,. ocorridas no grupo, e de
terminadas por ·motivos diversos, um dos quais ci-
tamos acima. -

II - GRUPOS DE DESCEND~NCIA UNILINEARES ,·. . . 

Existe na etnologia brasileira uma tradição em , 
considerar os Tupi como desprovidos de grupos de 
descerid.ência .unilineares, isto· é, instituições como 
clã, fratria ou metades seriam completamente des-, 
conhecidas das sociedades Tupi. Assim, qualquer 

, - , 
vestígio de segmentaçao, por acaso encontrado, e 

, .. 
considerado como tomado de emprestimo as tribos 
Jê, o que implica na aceitação da existência de um 
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prolongado contato intertribal, para cuja constatação , , 
(sumamente indispensavel no caso) seria necessaria 
uma minuciosa investigação diacrônica. A simples 

- A enumeraçao de raptos de pessoas dos grupos Je, por 
, , -
indios Tupi, e vice-versa, nao nos parece suficie_nte 
para comprovar a existência de uma interação inter-, , . 
tribal, porque teríamos uma hipotese conjectural da 
modificação de um sistema social pela introdução de , . , 
um numero reduzido de indivíduos de outras sacie-. , , , 
dades. Tal hipotese e pouco provavel quando sabe~ 
mos .que os raptados são, preferencialmente, crian
ças·, ·portanto em fase inicial de socialização, e mu
lheres que dificilmente podem ~er, pela condição de 
seu sexo, um papel proeminente· numa sociedade pa-, 
trilineal. Alem disto, a mudança de um sistema so-
cial não pode Ser considerada simplesmente como 

. ·' , .. 
resultado da vontade de alguns indivíduos, porque, 
embora o sistema ·seja elaborado e reelat>orado pe
los homens, isto "nãó significa que seja normalmen-, 
te construido ou modificado por um processo de ela-
boração consciente" (Radcliffe-Brown, 1956:62)16. 

Assim MacDonald~ em seu trabalho, mostrou-se 
bastante coerente com as demais tentátivas de anali-

' . , 
sar o parentesco Tupi, quando conclui pela inexis-
tência de divisões unilineares exogâmicas entre ós , 
m~smos. E por ter utilizado argumentos estatisti- · 
cos despreza a ocorrência de sibs entre os Mawé, e - , 
~las, fratrias e metades entre os· Munduruku, em-. , 
bora o indique na tabela. Para êste ultimo grupo 

, -
apresenta o argl:.tmento da duvida de sua filiaçao lin-
gtl{stica aos Tupf ( 1965: 1 O). 

, , 
Tentaremos agora de·m:ônstrar que e possivel a 

A A ' , 

ocorrencia desses segmentos entre sociedades Tupi. 
, - , 

Pela analise dos sistemas de relaçoes Tu pi, procu -
raremos verificar se êstes são próprios de grupos 
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que apresentam uma segmentação. E, no caso posi
tivo, mostraremos uma sociedade que comprova 

' , empiricamente os re,sultados da analise. 

Tomaremos, assim, dois sistemas de relações 
Tupf: o dos Tupinambá17, hoje extintos, e o dos , , 
Surui. Pela analise das tabelas 1 e 2 podemos veri-, 
ficar que ambos apresentam as características de - . , 
um sistema de duas secçoes, isto e, suas terminolo-
gias expressam a possibilidade da existência de me
tades. Consideramos como metade uma das duas 

divisões, em que os membros de uma tribo são re
partidos, . e que guardam entre si relações comple
xas qµe vão de uma hostilidade declarada a uma in
timidade estreita, sendo freqllentemente exogâmi
cas (Levi-Strauss, 1949:87). 

I 

• 

• 
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A ESTRUTURA DO PARENTESCO TUPI 

Por ~stas tabelas, referentes a Ego masculino, 
notamos que as categorias de parentesco pertencen
tes à secção de Ego (colunas A e B) não se confun- · .. -dem com as cate·gorias pertencentes a secçao com-

, -plementar, possuindo uma nítida distinçao de gera-
ções.. Tal não ocorre na outra secção, onde ,E.go 
coloca na mesma categoria pessoas de diferentes - , - , 
geraçoes e sexo. Assim e que entre os Tupinamba, 
a categoria tutyra abrange o Im, EiP, Flm e FiP, , .. 
e jetipera. inclui fiP, e fi, somente reservando um 
têrmo especial para as mulheres (§:L) da primeira . 
geração ascendente (coluna C), em cuja categoria 
tuba (em relação a Ego) pode; estabelecer uma alian-
. , 
ça. ·Entre os Surui, por outro lado, o têrmo totyra 
e o seu diminutivo itotyra?yra abrange Im, Flm, 
FiP, fim e fiP; enquanto o têrmo hekosara inclui - , 
o Fi e a fi, sendo inea, equivalente de sy, o unico 
' """ """"" - -termo isolado nas tres geraçoes centrais da secçao . , . 

complementar. Entre os Tupinamba temos a evi-
dência da possibilidade de armar a equação EiP=Im, 
que indica o matrimônio bilate.ral de primos cruza-, 
dos, regra esta mais plausível em um sistema de 
metades (Levi-Strauss, 1958:135). - .... A fusao dos termos que pode ser notada nas se -- , 

gundas geraçoes ascendente e descendente e consis -
tente com a estrutura de um sistema de duas sec-

- . . - " li çoes, sendo que as d1st1nçoes entre parentes e 
" f' li ' - li . a ins ocorrem somente na geraçao dos pais de 
Ego", na .de Ego e na dos "filhos de Ego" (Dumont, 
1953:38). . , , ... , 

E obvio que a fundamentaçao empírica dos f a -, , 
tos analisados na primeira tabela e impossível, por-, , 
quanto os Tupinamba desapareceram ha muito tem-, 
po. Restam-nos, portanto, os Surui que, como vi-
mos no item anterior, possuem cinco grupos de 
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descendência unilineares: Koaci-arúo (coati), 
Saopakania ~gavião), Ywyra (pau), Pindawa (palmei
ra) e Karaja 18. As genealogias indicaram a exis -, 
tência de mais dois grupos, Sakarioara (jacare) e , , 
Uirapari (especie de madeira), hoje extintos. Ha , , 
tambem alguns indicios de que os Saopakania e , 
Ywyra, pelo menos, possuíam subgrupos, mas a , 
atual situação populacional da tribo torna dificil 
verificar a existência de sub-segmentação. 

~stes grupos de descendência apresentam ca-, , 
racteristicas que nos levam a classifica-los como 

- - ~ A elas. Sao exogamicos, possuem uma chefia, embo-, 
ra alguns indios apontados atualmente como chefes 
de clãs não gozem realmente dêste status. A regra 
de residência patrilocal, conjugada com a descen
dência patrilineal, resulta numa localização de seg
mentos, hoje pouco percebida entre a escassa popula
ção Surui. Pouco podemos dizer da organização dos 
grupos, mas nas cerimôni~s religiosas aínda é niti-

" da a diversificação de papeis pelos segrnentos. En-
" tretanto pode-se perceber os vestigios de uma espe-

" cialização clânica: os Koaci-aruo detêm a chefia e 
" a caça lhes e interditada. Juntamente com os Ywyra 

" são bons agricultores, sendo que a caça e permitida 
aos segundos. Por sua vez, os Saopakania são exce
lentes caçadores, desprezam a agricultura, e pare
cem ter mantido. os encargos guerreiros. Quanto 

" aos Karaja e Pindawa·, pouco sabemos de suas atri-
buições. Não existem lutas internas pela chefia tri-

" " -bal, porque esta e hereditaria, pertencendo ao ela , 
Koaci-aruo, cujos membros julgam-se descendentes 
diretos de Mahira, amoysa ("avô") de todos os Suruf. 

A existência de clãs na sociedade Suru{, por si 
,# A 

so, vale como uma prova existencial da ocorr_encia 
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, , 
de segmentos ~nilineares entre os Tuizi. Mas per-
manece uma duvida: pela tabela 2 verificamos que o 
seu sistema de relações admite a possibilidade da 

..... . . -
existencia de metades no grupo. Isto nao foi consta-... 
t a do empiricamente, talvez porque a pesquisa foi 
dificultada por condições anormais derivadas da de
população e da existência de poucos ·inaiv{duos bilin
gUes. De qualquer forma. procuramos, insistente 

' , mas inutilmente, encontrar metades entre os Surui. -Na computaçao dos dados, observamos que as tro-
cas matrimoniais efetuam-se indiferentemente en
tre todos os clãs, o que não poderia ocorrer numa 
sociedade dual. ~ste intercâmbio matrimonial in
discriminado entre os clãs parece ser, entretanto, , ' 

decorrente do process-o depopulatorio que obrigou 
essa sociedade a tornar mais ar11plas as possibilida
des. de alianças, restritas pela regra matrimonial 
de primos cruzados. Por outro lado, a não consta
tação da ocorrência de metades, se elas realmente 
existem, pode também ser conseqllência do anonima-

, -
to das mesmas, possível quando a S\la denominaçao , - , 

e dispensada pela cotnpreensao das categorias opo·s-
tas em que os clãs _se agrupam. Basta, então, oco
nhecimento do significado do epÔnimo do clã para , , 
ser possivel classifica-lo em uma das categorias 
que se opõem19. 

III - ESBÔÇO DA ESTRUTURA DO PAREN-, 
TESCO TUPI 

Após concluirmos pela descendência patrilineal, 
.. . . . 

residência patrilocal e pela possibilidade de 
. A • 

existencia de grupos unilineares, podemos por fim 
.... , 

fazer um esboço da estrutura do parentesco Tupi. 
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Pela terminologia de relaç ões entre sete gru-, , . , , . 
pos Tupi (Tupinamb~ . Tapirape, Tenetehara, Asu-
rin{, Suruf e Kayoá) 

7 
verificamos que êstes si~te

mas guardam entre si uma forte semelhança ·estru
tural . Assim é que todos possuem têrmos de "tios 11 

do tipo da fusão büurcada. Os têrmos de "primos" 
são do tipo Sudanês21 para Suruf e Asurini e Havaia
nos72 para Kamayurá, Tenetehára, Tapirapé e Kayoá. 
Entretanto a ter111inologia Havaiana não ~ congruen-, 
te com as regras matrimoniais Tu pi; acreditamos, 
portanto, tratar de uma mudança que vem ocorren--do na geraç ao de Ego decorrente de fatores estra-, , 
nhos ao grupo. Assim e que os~ Kamayura reconhe-
ceram o têrmo totyrasyra como referente a prima 
cruzada matrilateral ·a quem comumente classificam 
como ierenyt (i). Por outro lado 1 Wagley e Galvão 
(1946:5) nos informam que entre os Tapirapé 11

0 ca-, 
sarnento ideal e entre gente que chame uni ao outro 
d "· - " "· -11 . e irmao e irma , mas q1..le seJa de parentesco 
remoto". É necessário, portanto, investigar a exis
tência de um têrmo entre êsses .indígenas que dife-. ..... "" . renc1e esses parentes entre prox1mos e remotos. , , 
Formalmente, e poueo provavel a possibilidade de 
que dentro de uma mesma categoria o matrimônio , 
seja possível com algumas pessoas e interditado 
com outras. Assim, somos levados a admitir a ne
cessidade de düerenciação dos primos paralelos e , 
primos cruzados nestas · sociedades Tupi. Resta, 

d . - d ..... d " . " Tu . agora, a iscussao os termos e primos p1-
, -

namba. Na resenha que fizemos da Organizaçao , . 
Social dos Tupinamba, de Florestan Fernandes 
(Laraia, 1964), criticamos a adoção de dois têrmos 
diferentes para FiP e Fim, tendo em vista a exis-, 
tência de um mesmo têrmo (jetipera) para fiP e flm. 
~ste fato conjugado com as regras preferenciais de 
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matrimÔnio (fiP, flm e fi) é na· verdade muito mais 
condizente com a terminologia de primos do tipo 
Iroquês, que acreditamos ter sido no passado o pa-

... " , -drao da estrutura Tupi, e os Tupinamba sao uma 
evidência empírica desta suposição. Hoje, contudo, 
deparamos com a inexistência de têrmos de primos , 
do tipo Iroquês entre os grupos Tupi existentes. Po-

. , 
deriamos falar em mudança, mas a falta de outros 

J · • ~ 

dados impede-nos:: de desenvolver esta hipotese, a , ' . '· 

não ser pelo metodo conjectural, sabidamente rene-
gado pela antropologia. Assim, somos obrigados a 
deixar a questão apenas levantada. 

, 
Como vimos acima, temos dois grupos Tupi 

possuidores de têrmos de "primos" Sudanês: , , , 
Akuawa- Asurini e Surui. Com efeito, como pode-... , 
mos ver nas tabelas 2 e 3, estes jndigenas dist~n-
guem os pr:lmos paralelos dos primos cruzados e 
êstes. entre: si, classificando o Fim e a fim como 
itotyra ?'yra é itot),.r-asvra r·espectivan1erite , e o !t' iP 
e a fiP como .isasememyra. Entretanto, esta mes, 
ma tern1inologia e utilizada para expressa r diferer1-
tes regras matrinioniais dêstes dois grupos. 

, 
Assim e que as regras matrimoniais dos 

, , -
Akuawa-Asurini estabelecem como unioes preferen-... 
ciais o casamento com a fiP e a fi. O matrimonio 
com ·fiP determina um tipo de troca que Levi-Strauss 
considera "restrita". Um homem de um grupo A 
cede ~a mulher de sua geração para um homem B, 
esperando receber em troca, na geração seguinte, 
uma mulher para a sua linhagem. Em outras pala
vz:-as, um homem cede uma irmã para uma outra li
nhagem, mas reivindica para si o direito sôbre a fi
lha do nôvo matrimô.nio. ~ste procedimento, que - , 
expres·sa o desejo de uma troca direta, nao e satis-
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, 
fatorio do ponto-de-vista da solidariedade grupal, , 
porque, limitando o numero de linhagens participan-
tes do intercâmbio matrimonial, restringe a ampli
tude dos laços de parentescos afins nas gerações , 
descendentes (Needham, 1958:217). Alem disto .. a , 
motivação da troca imediata e frustrada, · pelo me-
nos emocionalmente, desde que aquêle que cede uma , 
irmã não e quem vai receber outra mulher na gera-
ção seguinte, mas sim o seu filho. Esta não é real-, 
mente uma solução desejavel numa sociedade que , 
considera a poliginia um fator de prestigio. Desta 
forma, o outro tipo de matrimônio preferencial com 
hekosara (fi) aparece como uma antecipação de um 
sistema de reciprocidade e ciclo curto e como satis
fação de uma troca direta (Levi-Strauss, 1949:556). 

- , 
Em ambas as soluçoes persiste o carater des-

funcional dêste sistema matrimonial, porque as tro
cas permanecem restritas apenas a duas linhagens, 
podendo provocar uma maior atomização do grupo 
tribal. Isto porque o matrimônio com a prima cru- · 

... 
zada patrilateral somente reforça a solidariedade do 
grupo em sua forma prescritiva (Needham, 1958:217), , 
o que não ocorre na sociedade Asurini. Assim, o 

- > fracionamento do grupo. nao se da em maior escala , 
porque ha dentro da sociedade um fator que dificulta 
a melhor interação das linhagens relacionadas por 
aliança, tornando-as tão afastadas uma das outras 
como aquelas que se ressentem da não participação 
do intercâmbio de espôsas. ~ste fator é o compor-, 
tamento entre membros do grupo de siblings que e 
caracterizado por uma forte amizade .. o que determi-- ... -na uma responsabilidade de proteçao a irma, encar-. , , 
go que permanece mesmo apos esta te·r contraído 
matrimÔnio. Como são freqllentes as rixas domésti-- , 
cas, e como estas degeneram em agressoes físicas, 
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- li ti - b t t t as relaçoes entre c11nhados sao as an e ensas e 
podem desencadear, como acontec_eu diversas vêzes, 
uma luta entre as-linhagens ligadas por afinidade. 

Podemos, então, notar que mesmo entre duas 
linhagens associadas pelo intercâmbio matrimonial 
persistem dois tipos antagônicos de expectativas: , 
um favoravel, traduzindo os anseios de concretiza-- -çao da operaçao de troca em andamento, outro des-, , 
íavoravel, extrapolando problemas de ordem domes -
tica para o âmbito da linhagem. -

Em resumo, a sociedade Akuáwa-Asurin{ carac
teriza-se por ·condições de insegurança e instabili
dq_de, determinadas por um sistema matrimonial 
não funcional, o que não acontece, como veremos, 
entre os grupos Tup{ em que ocorre o matrimônio 
preferencial com as primas cruzadas bilaterais. 

O matrimônio preferencial com as primas cru-· , . 
zadas bilaterais, que e a regra matrimonial dos 
Suru{, é um modo de "troca direta" que limita o in
tercâmbio a duas linhagens, desde que um homem 
case com a sua prima cruzada que estruturalmente 
pode ser, ao mesmo tempo, a filha· do irmão da mãe 
e a filha da irmã do pai. ~ste tipo de matrimÔnio, , , , 
como ja vimos, e proprio do sistema de duas secções. , 
No caso particular dos Surui. entretanto, as uniões , 
entre os diversos segmentos se tornaram possíveis, - , 
porque esta regra nao tomou um carater prescritivo, , 
prevalecendo, apenas, preferencialmente o criterio 
de trocas de irmãs. 

Mas, um sistema no qual as trocas matrimoniais 
tendem a ser limitadas entre apenas dois segmentos 
exige mecanismos suplementares de manutenção da , 
solidariedade. Entre os Surui esta parece ter sido 
reforçada, anteriormente, pela interdependência dos 
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grupos nas relações de trabalhos e na participação 
em cerimônias mágico-religiosas. Entre os Tupi-, , 
namba. por exemplo, o ritual antropofagico aparece 
como um importante determin-ante da solidariedade 
tribal (Fernandes, 1952). O mesmo papel é desem-

nh d 1 li " . , pe a o pe os grupos de festas entre os 'Fap1rape 
(Baldus, 193 7:86 ss.). 

. , 
O matrimônio avuncul~r aparece tambem neste -caso como uma forma de complementaçao, tornando 

mais amplas as perspectivas de trocas, sendo co
mum Ego ceder uma 'lrmã 11 para o Im, retribuindo . 
a sua :união com a flm. É êste tipo· de matrimônio 

-. , 
que explica entre todos os grupos ·· Tupi, aqui citados, 

, - "- l 

com uma so exceçao, como um homem pode estabe-
lecer aliança com mulheres de diversas categorias. 

, - , ,b , A unica exceçao e encontrada entre os Tupinamba, 
onde todos os matrimÔnios preferenciais çie Ego (flm, 
fiP e fi) estão agrupados em uma mesma categoria, , , -· 
jetipera. Isto, como ja dissemos, nao oco:rre nos 
demais grupos, os quais possuem uma categoria para 
prima cruzada patrilateral, o.utra para prima cruza
da ma trilateral e u·ma terceira para a "filha da irmã 11

• , 
Mas mesmo entre os Tupinamba existem dois têrmos 

" • - · A lf li A ' - li para o irmao da esposa , ou o esposo da irma . , 
Isto e, :Ego denomina diferentemente o Fi dos Fim 
e FiP. A explicação para êste fato (no caso Tu pi-, 
namba) reside em que Ego denomina o FiP e o Fim ... 
por um mesmo termo, porque pode doar e receber 
espôsa de ambos (figura 4), enquanto a sua relação , . ... 

para com o Fi e apenas de receptor de esposa: Ego 
não pode, pois, ceder uma sua irmã ao Fi, porquan-

, -
to ela e estruturalmente mae de Fi. Em outras pa-
lavras, existem para E$o três categorias de afins: 
uma que pode ser tambem a do "espôso de sua irmã" - ~ ... 
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(FiP e Flm), outra que pode ser apenas a do irmão · 
"' • , 11 ~ 

de sua esposa (F1) e a daquele que e apenas o es1)0-

só da irmã" (lm). 

1 

FIGURA 4 

, , 
No caso Surui o numero de afins de Ego, c1n de-

corrência dos têrmos~ de primqs de tipo Sudanês, ele
va-se a quatro. Um apenas receptor de espôsa (lm), 
outro apenas doador de espôsas (Fi) e dois que são 
ao mesmo tempo doadores e receptores de espôsas 
(Fim e FiP). Devemos aqui analisar o fato da exis -, 
tência destas ultimas duas categorias que determi-
naram um tipo de primo Sudanês quando o Iroquês, , , 
çomo ja dissemos anteriormente, e mais condizente , 
com as regras matrimoniais adotadas pelos Surui. 
Qual o significado da diferenciação existente entre 
os primos cruzados patrilaterais e os matrilaterais? - , 
Acreditamos que a resposta a esta questao so f)O<ie 
ser dada levando, ainda, em consideração o matri-, 
mônio avuncular. A fiP e um dos matrimÔnios J) rc-
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ferenciais do pai de Ego e, portanto, ela pode ser 
estruturalmente confundida com a mãe de Ego e, , 
assim sendo, o FiP pode ser tambem seu Im. Isto 
explica porque existe um grau de preferência maior 
para o matrimônio com a prima cruzada matrilateral. 

, -
Os Surui acentuam esta diferenciaçao com a utiliza-, . 
ç ão de um outro têrmo que e aplicado a certos filhos 
·da irmã do Pai, o têrmo amosayra (literalmente pe
queno avô). ~ste têrmo é aplicado aos filhos da ir
mã do Pai, quando esta efetuou um matrimÔnio avun
cular, sendo, portanto, o seu marido da geração do 

" avo de Ego. 

O comportamento de um ho,mem em relação ao 
li - - 11 , -irrpao da mae e coerente com as distinçoes conti-- , -
das no-parentesco afim. Ao contrario das relaçoes 
referentes aos demais parentes afins, que vão das 
ações evitativas até o conflito manifesto, o "'totyra 
mantém uma atitude de proteção e familialridade. É 
êle um bom companheiro nas caçadas e em outras , 
atividades, atitude que e idêntica para Ego feminino, 

, " ate que esta se transforme em sua esposa, quando 
passa a ser tratada como as demais mulheres desta 
categoria. Por outro lado, o matrimônio de Ego 
masculino com a prima cruzada matrilateral provo
ca modificações em suas relações com seu totyra. , , , -
E provavel ate que se estabeleçam relaçoes evitati-, 
vas, tais como as encontradas entre os Kamayura. 

CONCLUSÕES 
----~-----

Pelo que foi visto no decorrer dêste trabalho, 
que ficou limitado aos dados existentes sôbre os di-

. , 
versos grupos Tupi, acreditamos que a estrutura 

, -
social Tupi possui um sistema de relaçoes apresen-

202 



• 

• 

A ESTRUTURA DO PARENTESCO TUPÍ 

tando a fusão bifurcada na primeira geração ascen
dente, e têrmos de primos de tipo Sudanês, mas .. 
que devem ter sido originariamente de tipo Iroquês, 
não cabendo aqui as discussões a respeito desta mu
dança, limitados que somos pela falta de dados dia '"7 

crônicos. ~stes aspectos somente podem ser com
preendidos quando analisamos a dinâmica dês te sis -

. .... 
tema, tendo como ba.se as regras de des cendencia 
patrilineal, a residência patrilocal, os matrimônios 
preferenciais. Acreditamos, ainda, que as limita- · 
ções impostas pelas regras matrimoniais são com- . 
pensadas por mecanismos mantenedores da solida-, , 
riedade tribal, e que, por fim, o avunculado e alem 
de uma aliança complementar, um tipo de relações 
amistosas entre ·homens de linhagens diferentes - -
o "irmão da mãe" e seu "filho da irmã" -- reforçan
do as relaç Ões entre segmentos relacionados pela 
afinidade. Fica claro que tal sistema pode não mais - , 
ser encontrado em operaçao, pois que quatro secu-, ~ 

los de contatos interetnicos têm provocado as mais , 
diversas mudanças nos grupos Tupi. Em resumo, 

.... , 
apresentamos um esboço do parentesco Tupi, que, 
se não diverge em muitos pontos ·das tentativas ante-.. 
riores, procura sintetizar criticamente os dados , 
existentes, atraves· de uma perspectiva de interpre-, , 
tação onde o conceito de genealogia e substituído pe-
lo de categoria, possibilitando a construção de um , 
modêlo mais explicativo do parentesco Tupi. 

NOTAS 

1 . Is to é, têrmos idênticos para "pai 11 e "irmão do 
·" " - " "· - - li .... , . pai ; mae e irma da mae ; e termos propr1os 

"· - d - " ". - d . " (Cf M d para irmao a mae e irma o pai . . ur ock, 
(1 94 9 : 141 ) . ' 
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2. O sistema de primos é do tipo Iroquês, quando 
E 1 "f. . " . 1 1 li ". go e as·s1 ica as suas primas para e as como ir-
mãs", diferenciando das primas cruzadas patrilate-, 
rais e matrilaterais que recebem um unico têrmo. 
(Cf. Murdock, 1949:223). 

, 
3. Utilizamos o mesmo criterio de David Maybury-
Lewis· (1965:253) ao preferirmos utilizar o conceito 
d " · d 1 - " "I f . 1 e _sistema e re açoes : pre er in genera to 
use the admittedly clumsy old-fashioned phrase 
" 1 t. h. t li f 11k. h. t li b re a ions 1p sys em or 1ns ip sys em ecause 
a) it avoids the implication of consaguinity which is 
conveyed by the word 11kinship" and b) it may be 
used without danger of ambiguity in writing of 
systems where the native speakers distinguish 
between a elas s of kins men and a elas s of affines ''. 
Por isto, colocamos entre aspas todos os têrmos de 

, - "' parentesco por nos utilizados, que nao sejam os in-
, ' 

digenas sempre que estivermos nos referindo as ca-
, A 

tegorias Tupi. As abreviaturas dos termos que sur~ 
gem no texto indicam que estão sendo usados dentro 
de nossos próprios critérios. São elas: P= "pai 11

; 

IP 1 f. - d . " 11 - li . 1 1 • - d = irmao o pai ; m = mae ; im = irma a 
- " I "· - · - " ·p "· -d· ·" mae ; m = irmao da mae ; i = irma o pai ; 

I " · - 11 
• ". - " F 11f 'lh " f 1 'f 'lh '' = 1 rm ao ; 1 = 1 r ma ; = 1 o ; == i a ; 

EiP = "espôso da irmã do pai"; elm = "esposa do 
irmão da mãe". 

, 
4. O sistema de primos e do tipo Crow, quando Ego 
classifica as primas paralelas como as irmãs, dife-

.,.., 
renciando-as das primas cruzadas que recebem ter-
mos diferentes; a "irmã do pai" é da mesma catego
ria que a prima cruzada patrilateral e a "filha da 
irmã" é da mesma categoria que a prima cruzada 
matrilateral. 

,,,. 
5. ~ste e um dos aspectos mais promissores do es -
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tudo dos grupos indfgenas Jê-Timbira, pesquisa-, ~ 

dos entre outros pelos antropologos do acordo entre 
a Divisão de Antropologia do Museu Nac'ional e o 
"Havard-Central Brazil Research Project1

': David 
Maybury-Lewis, Terence Turner, Jean Carter, 
John C. Crocker, da Universidade -de Havard, e Ro
berto da Matta e Julio Cezar Melatti, do Museu Na
cional. 

6. No segundo semestre de 1961 estudamos o gru-
, ' 

po Surui, situado nas cabeceiras do Sororozinho, , 
um dos tributarios do Itacaiunas, principal afluente , 
do Tocantins. Em idêntico período de 1962, 
realizamos os nossos trabalhos-de-campo junto aos , , , , 
índios Akuawa-Asurini, localizados no igarape Tro-, 
cara, afluente da margem esquerda do Tocantins. 
Nos três primeiros meses de 1964, pesquisamos os , , 
índios Kamayura, localizados no Alto Xingu. Em , 
nosso primeiro periodo· de campo, contamos com a 
colaboração de Marcos Magalhães Rubinger, então , 
estagiario do Museu Nacional. 

7. Cf. Eyde, David and Paul Postal ( 1961 e 1963) e 
Rodney N eedham -( 1964). 

8. Seth Leacock, 1958, Economic and Social Factors 
in Maue Persistence (dissertation), Berkeley, apud 
MacDonald (1965). 

9. Freeman (1961), em excelente artigo, adota, den
tre outras, a definição de Radcliffe-Brown (1964:16) " - , , para kindred: uma relaçao cognatica computavel 
para definir propósitos sociais". 

10. Estamos considerando, aqui, uma sociedade pa
trilineal e patrilocal. 

11. O matrimônio avuncular ocorria, realmente, em -
bora não fôsse prescritivo. 
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, 
12. Segundo dados implícitos no trabalho de Huxley 
(1956). 

, , , ' 
13. Os Aweti, indios Tu pi do Xingu, provavelmente 
possuem uma estrutura bastante semelhante aos , 
Kamayura. Faltam, entretanto, dados a respeito. 

14. Em 1961, ainda existiam algumas estacas des.
tas residências. 

15. Os dados que os cronistas nos transmitem indi
cam a existência de grupos Tupinambá patrilocais . 
e outros matrilocais·. · 
16. Usamos aqui a assertiva· de Radcliffe-Brown pa
ra o sistema de relações, que extrapolamos para 
todo o sisten1a social, procedimento que considera-, 
mos valido vis~o que o primeiro pode ser cónsidera-
do como o sis.tema de nomenclatura do segundo. - , 
17. O sistema de relaçoes Tupinamba aqui· apresen-, . 

tado foi extraído de Florestan Fernandes (1963). 
' Com referência a terminologia, entretanto, existe 

uma divergência entre o têrmo referente ao FiP, 
relacionado por ~sse autor, e o que apresentamos 
neste artigo, escolhido pelo criterio exposto numa 
resenha do trabalho de Florestan Fernandes (La
raia, 1964). 

. . 
. , - · . ' li 

18. Os Surui explicam o aparecimento do grupo Ka -
raj á" pelo rapto de mulheres de uma tribo que assim 
denominam. O espôso de uma mulher que fôra rap-, 
tada, procurou retoma-la, sendo aprisionado pelos 

~ A 

Suru1. Os descendentes desse homem com uma mu-
~ A -lher Suru1 seriam os antepassados do novo ela. 

19. Sôbre a possibili<:iade de identificação de meta
des anônimas apenas pelo conhecimento do signifi
cado dos epônimos clânicos, cf. Roberto Cardoso 
de Oliveira (1964). 
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, 
20. Escolhemos êstes sete grupos Tupi por possui-- , 
rem maior quantidade de dados e nao exist ir duvida 
alguma sôbre a filiação lingllistica dos mesm ~> s . 

. , 
21. O sistema de primos e do tipo Sudanês , qua ndo 
Ego classifica as primas paralelas como as i rmãs , 
diferenciando-as das primas cruzadas qu e r ecebem 
têrmos diferentes. 

, 
22. O sistema de primos e do tipo Havaiano, quar1d() 
Ego classifica as primas paralelas e as pr1n1 as cru
zadas como as irmãs. 
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