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NOTA 

A grafia das palavras indígenas foi bastante 
simplificada, visando facilitar o trabalho datilografado. Assim 
a consoante s, mesmo no meio das palavras, tem o som de ss. 
O h é sempre aspirado . O r é fraco , mesmo quando inicia a 
palavra . O fi é igual ao espanhol e n indica a consoante velar. 
A oclusão glotal é representada por ? (ponto de interrogação). 

No texto , as palavras indígenas não são alte
radas pelo plural ou singular dos vocábulos portugueses a que 
estão vinculadas, assim, por exemplo, escrevemos "os Tupi". 
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A motivação para este trabalho, que foi 
apresentado como tese de doutoramento à Universidade de 
Sao Paulo sob o título Organização Social dos Tupi Contemporâ· 
neos, começou em 1961 quando, como membro da Divisão de 
Antropologia do Museu Nacional, passamos a fazer parte de 
um progr~a de pesquisa, organizado e dirigido por Roberto 
Cardoso de Oliveira, ou seja, ''Estudo Comparativo da Organi· 
zação Social dos Grupo Tribais Brasileiros", contando com o 
apoio financeiro do Conselho de Pesquisas da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Cómo membro desse projeto fomos 
tentados pelas informaÇ,t'Ses de frei Gil Gomes, um missionário 
dominicano, a trabalhai:: com o grupo Surui, pacificado pouco 
tempo antes e que tinha permanecido ignorado, ao que parece, 
peJas expedições geográficas e penetrações com finalidades 
extrativas ou _missionárias que, a partir do século XVII, percor· 
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reram o sudeste do Pará. Em nosso projeto de pesquisa 1 apre
sentamos certas vantagens, através das quais justificamos a es
colha dos Surui entre outras 26 tribos Tupi, então consideradas 
como existentes (Ribeiro, 1956). Eram estas : "I) o relativo iso

lamento do grupo, conseguido até os nossos dias, permitirá a 
verificaçao da existência de mecanismos mantenedores de li-

. mites2 e se estes mecanismos traduzem adaptações reativas a 
uma decepcionante situação de contato; II) a possibilidade de 
observar se a depopulação, que por uma hipótese inicial conside
raremos subordinada à diminuiçao do território tribal ou a 
uma epidemia, tem criado mecanismos auto-corretivos, no ní
vel da estrutura social, a fim de impedir a desintegração do 
grupo; III) verificação das condições em que está se efetuando 
a situação de contato ; IV) o conhecimento da qual natureza 
do segmento desbravador da sociedade brasileira que tem opera
do na situação de conta to ; V) paralelamente ao levantamento 
da organização social vigente, pretende-se realizar também a 
reconstrução da tradicional, o que nos permitirá surpreender 
alguns aspectos da dinâmica da mudança social e VI) se se veri
ficar que os Surui são uns dos segmentos de algum outro grupo 
Tupi da regiao, conhecer os processos que detenninaram esta 
cis[o" . 

Na verdade, tratavam-se , de objetivos bas
tante ambiciosos para um tempo limitado de trabalho de campo; 

' porém mesmo assim nã'o eram tão pretensiosos como a nossa 
hipótese central de trabalho, baseada em uma análise compara-

(1) - Apresentado como comunicação a V Reunião 
Brasileira de Antropologia , Belo Horizonte. 1961. 

(2) - Utilizamos o conceito de mecanismos mante
nedores de limites, tal como foi definido no Seminário Inter-Universitário 
de Verão sobre Aculturação , realizado em 1953 na Universidade de Stan
ford e segundo o relatório publicado por Siegel, Watson . Vogt e Broom 
em American AnthropoJogist, vol. 56 , n<? 6. 1954. 

tiva, bastante superficial , dos sistemas de pare1_1tesco de diver
sos grupos Tupi. A nossa hipótese foi determinada pela verifi
cação de que a quase totalidade dos grupos Tupi estudados pos
suiam "termos de tios" do tipo ''fusão bifurcada", o que nos 
levou ingenuamente a esposar uma hipótese de Leslie White 

(1939: 566-73), segundo a qual o clã e a família são as duas 
agências classificadoras de termos de parentescos . E que numa 
sociedade onde o clã é mais predominante que a família é este 
que determina a tenninologia, acontecendo o contrário em uma 
outra onde a fam11ia é mais forte. Após a minha aceitação de 
uma fónnula tão simplicista, con10 esta de Leslie White, foi 
muito fácil considerar como uma hipótese central válida a exis
tência obrigatória, no presente ou no passado, de uma segmen
tação nas sociedades Tupi, porque estas possuíam "termos de 
tios" do tipo "fusão bifurcada". 

Foi com estas idéias, aliadas ao entusiasmo 
de iniciarmos o nosso próprio trabalho de campo, que partimos 
para a aldeia Surui, onde, em companhia de Marcos Magalhães 
Rubinger (entao estagiário do Museu Nacional) permanecemos 
durante quatro meses. 

Cabe ao leitor o direito de perguntar o que 
foi confirmado ou nã"o em nossa enorme bateria de hipóteses. 
Começaremos a responder pela última, justamente a que consi
derávamos na época como a mais importante de todas : a existên
cia de uma segmentação na organização social Tupi, de forma 
a permitir a existência de clãs, linhagens ou metades. O trabalho 
de campo é sempre gratificante e às vezes, como ocorreu em 
nosso caso, esta gratificação excede todas as expectativas. As
sim é que poucos dias depois de nossa chegada a aldeia, quando 
ainda não tinham os terminado o nosso censo preliminar, parti
cipamos de uma caçada com diversos índios. Uma arara gritou 
ao longe . Rubinger, então, brincou com um de nossos acompa
nhantes : "você é uma arara?". A resposta encheu-nos de entu- 17 
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siasmo: "nã'o, sou gavião". Isto foi o suficiente para que horas 
depois estivéssemos de posse de muitas informações sobre o 
sistema de clfs dos Surui. E devido a isto, foi somente depois 
de muito tempo que abandonamos a hipótese de White. Conse
quentemente, quando atualmente falamos em segmentação o 
fazemos desprovido de qualquer sentido néo-evolucionista. 

Resta-nos, com referência a esta primeira 
etapa de nossa pesquisa, voltarmos as seis hipóteses enumeradas 
anteriormente. As questões referentes a primeira. terceira e 
quarta hipóteses foram respondidas em dois de nossos trabalhos 
(Laraia , 1964 e 1967), quando demonstrrunos que o isolamento 
do grupo foi motivado mais por um conflito intertribal do que 
interétnico e que a frente pioneira que estava em contato direto 
com os Surui era constituída de pequenos castanheiros, margi
nalizados pela sociedade regional . A segunda hipótese conduziu
nos a um outro trabalho (Laraia, 1963) no qual mostramos como 
através das modificações de suas regras matrimoniais, os Surui 
iinpediram a quebra da solidariedade do grupo, ameaçada por 
um forte desiquil1brio demográfico . A quinta hipótese direta
mente está relacionada com a problemática deste trabalho. 
E, por fim, a última foi a principal determinante de nosso pe
ríodo seguinte de pesquisa de campo . 

Durante a nossa permanência na área do 
médio Tocantins obtivemos algumas informações sobre os Asu
rini (do Tocantins) e principalmente sobre a grande semelhança 
de seus artefatos com os dos Surui. Estes, por sua vez, fizeram 
diversas referências a um outro grupo, exatamente igual a eles, 
e que devido a lutas internas tinham partido para um lugar 
ignorado na mata. &tas informações nos levaram a permanecer, 
em 1962, durante quatro meses entre os índios Asurini . A se-
1nelhança entre os dois grupos, realmente constatadas no campo, 
estimulou-nos a redação de um artigo (Laraia, 1971) tratando 
do problema da cisão entre os dois grupos. F.sta questão no 
que se refere aos Tupi, em geral , será també1n tratada neste 
trabalho. 

, 

Em 1963, cuidávamos da elaboração de 
nossos dados quando foi reeditado o liwo de Florestan Fernan
des, A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DOS TUPINAMBÁ. Com a 
leitura estimulante deste liwo decidimos acolher wna i~ia 
que, há muito, vinha amadurecendo: o estudo comparativo 
da organização social dos Tupi ainda existentes. Não resta dú
vida que isto constituia a cootinuaçio natural de noa1 parti
cipação no projeto ••f.studo Comparativo da Orpli7.açã"o So
cial dos Gru~ Tribais Brasileiros". Mas, então, além dos tra
balhos de campo e das análises das monografias existentes po
deríamos aproveitar de uma significante so1na de dados, legados 
pelas fontes seiscentistas e analisados sistematicamente por 
Alfred Metraux e Florestan Fernandes. Este procedimento 
abre a po~ibilidade de uma análise de dinâmica social, nwna 
escala de tempo relativamente grande. 

Com a reformulação de nossos planos ini
ciais foi nec~rio alterar a programação de nosso trabalho 
de campo. Consideramos, entlo, necessário o conhecimento 
de novos tipos de realidade social Tupi. além dos grupos já 
visitados no Tocantins. Assim. em 1964. permanecemos durante 
três meses entre os índios Kamayurá, do Alto Xingu. Estes, 
apesar de sua filiação lingüística ao grupo Tupi. diferem dos 
demais pela sua inclusão em um complexo sistema de in1eraçlo 
intertribal, partilhado por uma dezena de triOO.,. Este fenômeno 
foi facilitado. e ampliado pela introdução do idioma português, 
que pouco a pouco foi se transformando numa &1 íngua franca". 
que substituiu gradativamente o difícil sistema de comunicação 
que prevaleceu por cerca de dois séculos. Amm, foi esta situa
ção peculiar de convivência intertribal que transfonnou esta 
etapa de trabalho no campo nwna fase cspeàal, quando entfo 
obtivemos importantes informações etnológicas, porém na 
sua grande maioria inadequadas para a solução dos problemas 
de nossa pesquisa propriamente dita. 19 
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Em 1965 e 1966 estivemos no Laboratory 
of Social Relations da Universidade de Harvard, onde na qua
lidade de pesquisador-associado tivemos a oportunidade de 
trabalhar com os nossos dados. No fim de 1966, voltamos à 
aldeia- Surui, em companhia de Otávio Velho, a fim de verificar 
as condições do grupo e tentar resolver alguns problemas que 
corttinuavam insolúveis desde a nossa primeira estadia, cinco 

• 
anos antes. -. 

· ~ ' . Embora o nosso . trabalho de campo já tivesse 
resultado em diversas publicações em 1967, considerávamos 
que a grande totalidade dos problemas relacionados com a or
ganização social dos grupos Tupi ainda continuava sem solução. 
Era necessári~ a verificação de um certo número de ques~ões 
relacionadas com a extensão lateral do parentesco, um possível 
sistema de nominação, a classificação em classes de idades etc. 
Muitas destas questões eram difíceis de serem observadas em 
função da pequena população dos grupos estudados. Assim, 
permanecemos durante quatro meses entre os índios Urubu, 
no rio Gurupi, com uma população de 486 indivíduos. Foi 
possível, desta forma , colher extensas genealogias e diversas 
outras informações, algumas das quais completaram as obtidas 
em nossas etapas anteriores de investigação . 

Como para um estudo comparativo da orga
nização social dos Tupi foi necessário, além dos trabalhos de 
campo acima referidos, uma análise exaustiva da bibliografia 
existente sobre os diversos grupos, achamos importante fazer 
um balanço desta, o que permitirá uma avaliação do conheci
mento etnológico sobre os Tupi. 

De todos os grupos tribais que habitavam o 
Brasil no século XVI foram os Tu pi que mereceram uma maior 
atenção por parte dos europeus. Explica-se este fato pela razão 
de serem esses índios os ocupantes da maior parte do litoral 
atingido pelos colonizadores. Foram, então, conhecidos pelo 

no1ne genérico de Tupinambá, denominação esta que abrangia 
os grupos Tupi que ocupava1n os territórios litorâneos do Ma
ranhã"o, Pará, Bahia e Rio de Janeiro e que possuíam entre si 
uma acentuada unidade lingü ística e cultural (Fernandes, 1963: 
15). Ao contrário do que tem ocorrido com muitas sociedades 
tribais extintas, os Tupinambá foram observados diretamente 
por diversos cronistas (como Thevet, Lery, Staden, Evreux, 
Anchieta, Caminha, Cardim, Nóbrega, Soares de Souza, Gandavo, 
Knivet e outros) que dotados de um alto sentido de observação 
e capazes, em várias ocasiões, de superar as suas armaduras 
mentais etnocêntricas, conseguiram nos legar uma vultosa soma 
de dados etnográficos, passíveis de serem analisados pela moder
na antropologia. Por esta razão. embora o nosso tema refira-se 
particularmente aos grupos Tupi conten1porâneos, seremos le
vados constantemente a recorrer às fontes seiscentistas para 
explicar muito do comportamento social Tupi e justificar muitas 
de nossas próprias informações. Esta tarefa, entretanto, será 
grandemente facilitada pelos trabalhos de Alf red Metraux e 
Florestan Fernandes. 

Foi Alf red Metraux o primeiro a utilizar 
sistematicamente os dados dos cronistas para analisar diversos 
aspectos da sociedade Tupinambá.Assim é que em 1927 este 
publica seu artigo "Les Migrations Historiques des Tupi-Guara
ni" (Joumal de la Societé des Americanistes de Paris, n.s., XLX), 
demonstrando que os grandes movimentos migratórios Tupi 
antecediam, de fato, a chegada dos brancos, sendo então ne
cessário distinguir dois tipos de motivações: uma, mais antiga, 
decorrente na crença da existência de um paraíso terrestre (a 
terra sem males), ora situada próxima ao mar, outras vezes 
bem no interior e uma mais recente, motivada pelo desejo de 
escapar a servidão que os portugueses procuravam impor aos 
índios. A descrição de algumas migrações, determinadas pelo 
mau relacionamento interétnico, tomam esse artigo bastante 21 



" 

22 

valioso para a compreensfo dos primeiros conflitos entre índios 
e portugueses. Entretanto, Metraux deixa-se levar por afirma
ções graciosas que se enraizaram dogmaticamente em grande 
número de trabalhos etnológicos brasileiros. Assim é que afinna 
que os antigos habitantes da costa desde o Amazonas até o 
Rio da Prata eram as numerosas tribos Tapuia que, no século 
XVI, "vivem dentro do sertão". Mesmo se considerarmos esta 
afirmaçfo baseada em Gabriel Soares de Souza temos que convir 
que a mesma é prejudicada pela falta de precisão etnográfica 
do termo Tapuya, utilizado que era para qualquer grupo não 
\upi ( cf. Maybury-Lewis, 1965, a respeito da identificação 

:~ ·Tapuya com os Je). Outra afirmação gratuita é a que atri-
bui a ?Cupação do litoral pelos grupos Tupi em uma data rela
tivamente recente, mais precisamente no século XV, quando 
os testes de isótopo de Carbono 14, efetuados recentemente, 
estimam que esta ocupação ocorreu por volta do século IX. 

Em 1928, com LA CIVILIZATION MA
TERIELLE DES TRIBUS TUPI-GUARANI (Librarie Orientalista 
Paul Geuthner, Paris) deixa transparecer antes de tudo, como 
o próprio confessa, que a motivação para a realização de seu 
trabalho foi impulsionada pela problemática da época, o que 
detenninou sua preocupação em localizar o centro de dispersão 
dos Tupi. Esta proposição lhe foi sugerida diretamente por 
um dos expoentes da "kulturkreise", o padre Schmidt, que 
recomendou-lhe um estudo exaustivo das fontes antigas refe
rentes aos Tupi, a fim de que através da história de suas migra
ções pudesse ser determinadas com exatidão a "pátria primitiva". 

Nesse mesmo ano, Metraux publica LA RE
UGION DES TUPINAMBÁ ET SES RAPPORTS A VEC CELLE 
DES A UTRES TRIBUS TUPI-GUARANI que, ao no~o ver, cons
titui-se no mais significativo trabalho desta trilogia e que ainda 
hoje é uma das rnais importantes obras sobre os sistemas reli
giosos de um grupo tribal brasileiro. 

Os trabalhos de Metraux, entretanto, nã'o 
esgotaram todas as informações sobre os Tupinambá deixadas 
pelos cronistas, o que permitiu a Florestan Fernandes, a partir 
de 1949 iniciar uma série de publicações que ampliaram o 

' . -
conhecimento dos antigos Tupi. A ORGANIZAÇAO SOCIAL 
DOS TUPINAMBÁ (Instituto Progresso Editorial, Sf'o Paulo, 
1949; 2~ edição .em 1963 pela Difusão Européia do Llvr!>) repre- . 
senta a primeira tentativa em nossa literatura especializada de re
construçfo de uma realidade social extinta, na qual o valor das ela
borações indutivas é maior quando sabemos que as instâncias 
empíricas foram os frutos de observações, nem sempre sistemá
ticas dos cronistas do século XVI. Em uma nossa resenha (Amé-' . 
rica Latina, ano 7, n<? 3, 1964) mostramos que o Autor apre-
sentou um saldo positivo numa tarefa de tal amplitude, graças 
a uma apurada técnica de investigação, consistindo numa exaus
tiva busca e seleção de dados e num excelente trabalho de inter
pretações possibilitando uma razoável aproximação da reali
dade investigada. No primeiro capítulo - "A Distribuição Es
pacial . dos Tupinambá" toma-se evidente a preocupação do 
Autor em, muitas vezes, apresentar diversas soluções para al
guns dos problemas analisados. Isto porque as inúmeras· fontes 
utilizadas nem sempre se complementam pura e sisplesmente, 
uma vez que são resultantes das observações de vários cronis
tas em regiões distantes do imenso litoral brasileiro. Obviamente, 
neste caso, às diferenciações culturais surgem, como o produto 
do longo processo de cisão tribal sofrido pelos Tupinambá, 
o que 'justifica toda a cautela do Autor. Quatro outros capí
tulos formam o corpo do livro: "Os Grupos locais", "O Sis
tema de Parentesco", "A Categorias de Idades" e o "Conselho 
dos Chefes". Limitamos, por enquanto, a enumeração dos mes
mos, pois durante toda a elaboração de nosso trabalho estes 
estarão presentes, merecendo no momento oportuno as apre
ciações que se fizerem necessárias. Em suma, esse livro de Fio- 23 
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restan Fernandes, devido a uma perfeita manipulação das téc
nicas de reconstrução de uma realidade social, colocou diante 
de nós vivos, os índios Tupinambá, nã'o tendo jamais se limita
do aos objetivos expressos pelo Autor, em nota explicativa 
da segunda edição, de se fazer apenas uma tentativa pura e 
simples de reconstrução histórica que possibilitaria a redação 
de um trabalho mais "legítimo e ambicioso". 

A FUNÇÃO SOCIAL DA GUERRA NA SO· 
CIEDADE TUPINAMBÁ (Revista do Museu Paulista, N.S., vol. 
V1 , J 952; 2!1 ediçao em 1970 pela Livraria Pioneira Editora) é a 
concretização <la ambiça-o do Autor em fazer algo mais "lcgíti· 
1no e ambicioso". É entao neste que descreve e analisa os fatos que 
demonstravam a importância da guerra para a organizaçfo social 
e a concepção de mundo dos Tupinambá. Este trabalho foi 
precedido pela "Análise Funcionalista da Guerra: Possibilidade 
de Aplicação à Sociedade l'upinambá. Ensaio de Análise Crí~ 
tica da Contribuição Etnográfica dos Cronistas para o Estudo 
Sociológico da Guerra entre Populações Aborígenes do Brasil 
Quinhentista e Seiscentistas" (Revista do Museu Paulista, N.S.", 
vol. Ili, 1949 e reeditado sob o título "Resultados de um ba
lanço crítico sobre a contribuição etnográfica dos cronistas" 
in El' NOLOGIA E SOCiOLOGIA NO BRASIL, EditoraAnJ1cn1bi, 
São Paulo, 1958), que além de suas análises sobre a guerra (;Otno 

um fen ô11_1eno social e a sua preocupação em demonstrar, con10 o 
fez, a validade da utilização dos dados seiscentistas para a atorda· 
gem funcionalista, tev~ o mérito de colocar a disposição do~ leitores 
todo o método utilizado na crítica e aproveitamento dos dados, 
o que autentificou ainda mais a validade de suas informações 
contidas nas duas obras anteriores. Colocou também, ao mesmo 
tempo, ao alcance dos futuros estudiosos destas fontes um 
instrumento capaz de facilitar as suas consultas. 

Em 1960, em MUDANÇAS SOCIAIS NO 
BRASlL (Difusão Européia do Livro. São Paulo) publica .. Os Tu-

. 
pi e a Reação Tribal à Conquista", no qual repudiada a idéia de 
que os índios aceitaram mansamente a conquista européia, mos
trando que, nos limites de suas possibilidades, eles defenderam 
com coragem e tenacidade as suas terras e direitos. Analisa, 
também, as formas de reação e as etapas em que se processaram 
o contato, realizando desta forma um trabalho sobre relaçoes 
interétnicas. 

O mais recente trabalho de Florestan Fer
nandes sobre os Tupinambá trata-se do artigo "Aspcctos da 
Educação na Sociedade Tupinambá" (em Volkerkundliche 
Abhandlugem, Band 1, Beitrage zur Vólkerkunde Südamerikas, 
Hannover, 1964 ), onde analisa um sistema educacional assiste
mático e informal que visa integrar o indivíduo a uma ordem 
tribal '1radicionalista, sagrada e fechada". As sociedades deste 
tipo sã'o definidas como as que têm a "necessidade de otimizar 
as atividades quotidianas de interesse grupal" de forma a favore
cer a perpetuação da ordem estabelecida. O ponto importante 
desse artigo, para os nossos objetivos, é aquele que demonstra 
que "uma educação que integra também é uma educação que 
diferencia" repudiando, assim, a tendência existente entre mui
tos em acreditarem numa uniformidade completa de compor
tamento dos membros dessas sociedades. Na sociedade Tupi
nambá os homens diferem muito entre si, afirma Fernandes, 
e esta diferenciação é importante para a sobrevivência cto grupo 
e a sua herança sócio-cultural. 

Após o exame das análises realizadas atra
vés das informações dos cronistas, passaremos a comentar os 
principais trabalhos reaJizados por pesquisadores de campo 
entre os grupos Tupi, fato este recente na história da etnologia 
brasileira. 

O primeiro trabalho monográfico, resultado 
de uma pesquisa de campo, referente a um grupo Tupi, foi 
realizado em 1914 por Curt Nimuendaju (Die Sagen von der 25 
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Erschauffung und Vernichtung der Welt als Grundragen der 
Religion der Apopocuva-Guarani ", in Zeitschri ft für Ethnologie, 
vol. 46, Berlim; publicado em espanhol pelo Centro Amazónico 
de Antropologia y Aplicación Práctica, Lima, 1978), no qual 
transcreve e analisa as "lendas da criação e destruição do mundo 
como bases da religião Apopocuva-Guarani". Este livro cons
titui juntarnente com MUNDURUKU REUGION, de Robert 
Murphy (1958), os dois mais importantes trabalhos sobre a reli
gião de uma tribo Tupi contemporânea. Enquanto o primeiro pre
tende ser o estudo de uma religião tribal pouco afetada pelo con· 
tato, o segundo constitui a análise da religião de um grupo em 

' contato perman~nte com o branco, sendo que Murphy preocupa-se 

com o estudo da mudança social provocada pelo desapareci
mento da caça, que tradicionalmente ocupava uma importante 
relação com o mundo dos homens no sistema cosmogónico 
Munciuruku. Quanto ao trabalho de Curt Nimuendaju, a prin
cipal crítica que se faz (cf. Wolfgang H. Lindig, "Wanderungen 
der Tupi-Guarani und &chatologie der Apopocuva-Guarani" 
in Wilhem E. Mülmann: Chiliasmus und Nativismus Berlim 

' ' 
1961) é que na-o foi considerada a influência exercida pelos 
missionários jesuítas nos séculos XVII e XVIII e assim não 
procurou separar as idéias indígenas das cristãs. Para Linding 
(Apud Baldus, Bibliografia Crítica da Etnologia Brasileira, vol. 
II, ref. 2347, p. 432, 1968) a procura da "terra sem mal" cons
tituiria um dos elementos estranhos à cultura Guarani e teriam 
os Apopocuva recebido uma forte influência dos jesuítas. 

A primeira monografia, entretanto, visando 
um conhecimento total de uma sociedade Tupi, baseando-se 
em pesquisa de campo é a de Charles Wagley e Eduardo Galvão, 
THE TENETEHA.RA INDIANS OF BRAZIL. A CULTURE IN 
TRANSITION (Colúmbia .University, New York, 1949; edição 
brasileira : Os Indios Tenetehara, MEC, 1961), que trata especifi· 
ca1nente do sub-grupo .Tenetehara conhecido na literatura etnoló-

gica conto Guajajara, e que habita o interior do Maranhéfo, n1ais 
precisamente as terras banhadas pelo rio Pindaré. 

Os Tenetehara vem sof ren~o há séculos 
as influências do contato com as frentes de expansão da socie· 
dade nacional e, em certo sentido, tem resistido a esta situação, 
sobrevivendo como uma unidade cultural. Por esta razão, a 
preocupaçao dos Autores concentrou-se no estudo dos proble
mas de aculturação, salientando que "os fenômenos de mu
dança cultural têm que ser estudados de um ponto de vista 
que alcance as características especiais das diversas situações 
de contato, e que penetre a configuração de cada uma das so
ciedades que entram em relações, pois é do feitio particular 
de cada uma delas que depende o desenvolvimento do proce~
so" (p. 10). Mais adiante, os Autores afirmam que é necessário 
que em uma cultura, em processo de interação interétrúca, 
exista algo que favoreça o empréstimo ou que o traço introdu
zido corresponda a uma necessidade adquirida. No capítulo 
referente a religião encontramos vários exemplos que justificam 
tal afirmação e mostram como os Tenetehara conseguiram manter 
suas crenças, apesar dos esforços missionários, incorporando
lhes apenas os elementos cristãos que lhe pareceram mais coe
rentes ao seu ponto de vista. 

Tratando de "mitologia", "organização so
cial ", "vida econômica", "vida individual" etc., o livro de Wagley 
e Galvão, que teremos oportunidade de utilizar seguidamente 
em nosso trabalho, trata-se de uma obra indispensável para o 
estudo comparativo das tribos Tupi. 

Em 1952, James B. Watson publicou a sua 
monografia Cayua Culture Change: A Study in Acculturation 
and Methodology (American Anthropologist, LIV, nQ 2, Me
moir 73) que, embora tratando primordialmente do. problema 
da aculturação, preocupou-se com a organização social tradi
cional apesar da dificuldade de obtenção de dados sobre o pas- 27 
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sado. O Autor demonstrou a semelhança das regras matrimo
niais com as dos Tupi litorâneos, discordando neste ponto de 
Wagley e Galvão (1946) que afirmaram nã'o ter as mesmas exis
tido entre os Cayuá. É interessante, para o nosso trabalho, a 
discussão referente a composição da fam11ia extensa (p . 33); 
o matrimônio avwicular (pág. 34 e 118); a concentração do 
poder político e religioso na ·mfo de um só homem (p. 38) 
e o sistema de parentesco. Por enquanto, apenas registramos 
a falta de publicação da terminologia de parentesco, propria
mente dita, o que nos levou a recorrer ao trabalho de sua espo
sa, Virginia Watson (1944). 

Uma outra monografia sobre os fudios Gua
rani é a de Egon Schaden, Aspectos Fundamentais da Cultura 
Guarani (Boletim n9 188 da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras da Universidade de São Paulo, Antropologia nÇ> 4, 
1954) que tem como objetivo o estudo do processo de acultura
ção a que foram submetidos os referidos fudios em duas épocas 
distintas : a primeira, no tempo das missões jesuíticas e a segun
da no decorrer do último século. O Autor visitou 12 aldeias 
Guarani que classificou, sobretudo por motivos lingüísticos, 
em três grupos : Nandevá, Mbüá e Kayová (são estes últimos 
os que foram estudados por Watson). Os grupos locais estfo 
espalhados pelo litoral paulista, oeste do &tado de São Paulo 

' 
sul do Mato Grosso e oeste paranaense . A vantagem do conhe-
cimento de um grande número de núcleos foi contrabalançada, 
como confessa o Autor, pela pouca duração dos trabalhos de 
campo em cada aldeiamento, tendo sido o mais longo período 
de permanência uma estadia de quatro semanas entre os índios 
de Dourados. O Autor enfatizou o estudo dos aspectos religio· 
sos da cultura Guarani, tendo em vista que considera a religião 
co~o o centro da resistência desta sociedade em face das forças 
desintegradoras do contato, sem contudo significar a rejeição 
da ocorrência de aculturação nesse dommio. A aculturação 

tem ocorrido e Schaden afirmou ter encontrado diversas evidên
cias da existência de elementos de origem cristã, "tanto no que 
respeita a doutrina, quanto ao ritual e aos apetrechos de culto", 
o que determina a necessidade 4e tentar identificar, na medida 
do possível, o 44Sentido e o alcance das transformações trazidas 
pelos trabalhos missionários de séculos passados" (p . 109). 

Um outro trabalho tendo como tema central 
a análise da mudança sócio.econômica em um grupo tribal é o 

livro de Robert Murphy, HEADHUNTERS HERITAGE (Univer
sity of Califomia Press, 19?0). Esta monografia nos proporciona 
excelentes descrições de vários aspectos da cultura Munduruku, 
após o impacto com a sociedade nacional e sua inserção no 
sistema extrativista da borracha. Contudo duas observações 
devem ser feitas: a primeira referente aos argumentos utilizados 
por Murphy na discussão sobre a classificação ou nã'o dos Mun
duruku entre os demais grupos Tupi, preocupação esta que é 
motivada pela diferenciação existente entre o iaioma desta 
tribo e as demais do gi::upo lingüístico Tupi. O Autor relaciona 
alguns costumes e instituições que diferenciam os referidos 
índios dos demais Tupi, enumerando a seguir alguns pontos 
fundamentais de similaridades. As duas séries de argumentos 
apresentam algumas inconsistências. Não constitui, por exemplo, 
prova de que um grupo nâ"o é Tupi as seguintes afirmações: 
a inexistência de cultivo de algodão, antes da chegada do bran· 
co; a existência de um sistema de metades, fratarias e clãs; e o 
fato de que a nomenclatura de parentesco é divergente e a exis
tência de diferenças significativas na mitologia. Além de não 
constituírem pro\as decisivas para a classificação ou não dos 
Munduruku como Tupi, estas afirmações sâ'o sucetíveis das se· 
guintes críticas: é de fato uma idéia pré·concebida considerar 
os grupos Tupi como nio possuidores de uma estrutura que 
indica a possibilidade da existência de segmentação (este é um 
dos pontos que discutiremos mais detalhadamente em nosso 29 
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trabalho); a dife.renciação dos termos de parentesco propria
mente ditos corresponde a diferenciação lingüística entre os 
Munduruku e as demais sociedades Tupi, o que é realmente 
importante é que nã"o existe uma correspondente divergência 
nas respectivas estruturas do sistema de parentescos; existem 
diferenças entre as diversas mitologias dos grupos Tupi, sem que 
isto prejudique a identificação dos mesmos com os demais. 
Do mesmo n1odo, deixam muito a desejar os argumentos uti
lizados pelo Autor para justificar as similaridades entre os Mun

duruku e os outros Tupi: técnicas de subsistências iguais âs 
encontradas nas demais tribos da floresta tropical; inexistência 
de estratificação em classes sociais; controle político simples; 
e organização fundamental da sociedade estabelecida através 
das linhas de parentescos. Estes quatro pontos podem-se refe
rir a maioria dos grupos indígenas brasileiros. Enfim, para uma 
discussão mais segura do problema da filiação dos Munduruku 
ao grupo lingüístico Tupi é necessário ouvir os lingüistas e estes 
ainda não chegaram a uma decisao definitivas. 

A segunda observação refere-se ao objetivo 
central do Autor : a demonstração de leis gerais de mudança 
sócio< ultural. Para isto o referido antropólogo baseou-se em 
hipóteses de difícil comprovação empírica que são contraria
das pelos seus próprios dados, como, por exemplo, ã existência 
anterior de uma regra de residência patrilocal que teria mudado 
para o matrilocado devido a uma mudança na estrutura econó
mica do grupo, ou seja, a necessidade d~ incrementar a produção 
de farinha de mandioca, atendendo as exigências do mercado 
regional. Tal hipótese foi duramente criticada por Audrey Butt 
( 1961) que entre outras afirmações ponderou que o '"fato de 

' 
que a mã'e da mãe tem o mesmo termo de parentesco, o mesmo 
acontecendo com os filhos do irmão da mãe e os da innã, levou 
o Dr. Murphy a concluir que "a análise de nomenclatura apre
senta forte evidência, no passado, da prática do matrimônio 

avuncuJar". Para Audrey Butt tal tipo de matrin1ônio é fre
qüentemente acompanhado de matrilocalidade o que sugere 
uma conclusão oposta do que Murphy está tentando estabelecer. 
E a Ora. Butt continua: "se o matrimónio avuncular e de primos 
cruzados eram uniões preferenciais no passado, e assim as des
vantagens da matrilocalidade eram parcialmente contrabalan
çadas, então a dispersão dos clãs patrilineais poderiam não ser 
tão extensivas e não seria necessário postular uma condição 
prévia da patrilocalidade". Em suma, segundo Audrey Butt, 
falhou em tentar demonstrar a existência de uma mudança 
na regra residencial dos Munduruku. Acreditamos, entretanto, 
que a regra de residência patrilocal é mais coerente com o mo
delo da organização social Tu pi e, procuraremos demonstrar 
posteriormente, que ela ocorre também entre os grupos que 
têm as mesmas normas matrimoniais dos Munduruku. 

En1 1970, Herbert Baldus publicou finalmente 
a monografia T APIRAPÊ, TRIBO TUPI NO BRASIL CENTRAL, 
que de certa forma é uma ampliaçãó dos artigos que publicara 
na revista do Arquivo Municipal de São Paulo, trinta anos antes, 
enriquecidos por uma série de novas informações, como as 
resultantes dos trabalhos de Wagley e, mais recentemente, os 
estudos de parentescos realizados por Judith Shapiro. Mas, o 
trabalho de Baldus tem para nós um significado maior, pois 
sente-se que, antevendo a sua morte próxima, procurou deixar 

1 

para a Antropologia o seu último legado. Por isso, o seu livro 
é mais do que uma monografia sobre um grupo tribal, mas tam
bém um estudo comparativo deste com os demais que o cer-: 
cam. Acreditamos que procedendo assim Baldus tinha uma 
preocupação maior do que simplesmente nos transmitir tudo 
o que ainda não havia publicado sobre os índios do Brasil. Es
ta preocupação seria principalmente a de encontrar o difícil 
caminho para a explicação das diferenças existentes entre os 
Tapirapé e os outros Tupi. Pelo menos, é isto o que podemos 31 
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deduzir de seu prefácio: "Para caracterizar a cultura Tapirapé, 
compar~a com as culturas das diversas outras tribos vizinhas 
e de diversas outras Tu piº. 

Na .dedicatória de seu livro, Baldus fez um 
apelo : "Escrevi este livro para Charles Wagley, a mim ligado 
pelo amor aos Tapirapé. &crevi-o para incentivar o colega a 
publicar tudo o que sabe sobre esses índios e o que pensa s~ 
bre eles". 

Em 1977, Charles Wagley finalmente publi
cou o seu tão esperado livro, WELCOME OF TEARS: THE 
TAPIRAPÉ INDIANS OF CENTRAL BRAZIL (New York: 
Oxford University Press). O livro está dividido em oito capí
tulos, sendo que o primeiro narra as aventuras do antropólogo 
para encontrar os seus informantes e ganhar a sua confiança. 
No segundo capítulo, "Decimation and Survival,,, o autor preo
cupa-se com a história do contato e as suas dolorosas conseq üên
cias. O capítulo 3 , discute como os Tapirapé conseguem extrair 
os recursos que permitem a sobrevivência do grupo e as difi
culdades que passaram a enfrentar, decorrentes das mudanças 
que foram forçados a aceitar3

. O capítulo 4, destaca-se pela 
análise feita sobre as associações masculinas Tapirapé. A sua 
descrição das "Bird Societies" tomou bastante compreensíveis 
os mecanismos de solidariedade extra-parentais que regulam o 
comportamento e a cooperação entre os homens. O quinto 
capítulo refere-se aos costumes ligados aos ciclo vitais e ao 
comportamento cotidiano que distingue a sociedade Tapirapé 
das demais sociedades humanas. A vida religiosa, com suas cren
ças e seus temores, está bem descrita em "A spirit for every 
station", o sexto capítulo. No seguinte, Wagley fala de seus 
informantes, alguns dos indivíduos com os quais trabalhou 
mais intensamente desenvolvendo um profundo sentimento 

(3) - Entre estas· a apropriação de grande parte de 
suas terras por uma grande empresa agropecuária . 

de humanidade. É a ampliação de sua contribuição para o livro 
de Casagrande, IN THE COMP ANY OF MAN (New York, Harper 
& Row, 1960). Finalmente, o último capítulo trata do destino 
das populações tribais diante da política indigenist a brasileira4

. 

Yolanda e Robert Murphy, em 1974, publi
cam WOMEM AND FOREST (Columbia University Press, New 
York), baseado no reaproveitamento dos dados, resultantes de pes
quisa realizada vinte anos antes, tendo desta vez como objeto 
central da análise a mulher Munduruku. O interesse do livro 
está justamente no fato de que todas as monografias existentes 
tem as suas observações centradas nas atividades masculinas. 
Em Womcn And Forest, Yolanda Murphy tem a oportunidade 
de demonstrar o seu conhecimento da vida cotidiana da mulher 
indígena, co1no pode ser visto principalmente nos capítulos 
"Won1en and Myth and Symbol", "The Women World", "Women 
and Married Life " , "Women and Social Change" e "Women 
and Men ". 

Em 1978, Waud Kracke publicou o seu 
livro sobre os Parintintin . (Kagwahib ), FORCE AND PERSUA
SION (The Univc rsity of Chicago Press, Chicago, 1978). Antes 
desse livro tudo o que se sabia sobre os Parintintin estava conti
do nos trabalhos de Nimuendaju (1924, 1948) e Nunes Pereira 
( 1967), alén1 dos relatos de viagens de Dengler (1928) e Garcia 
Freitas ( 1926). Kracke centrou a sua atenção no estudo da 
li derança, um ~ tenia pouco explorado e1n nossa etnologia, e 
o fe z com a utilização simultânea de técnicas antropológicas 
e psicoana) íticas. A conjugação dessas duas abordagens resul
tou na elaboração de excelentes estudos de casos que possibili
tam un1a boa compreensão dos processos políticos Parintintin . 

(4 ) - Urna crítica mais detalhada deste livro pode 
ser encontrada em Roque de Barros Laraia, "De como urna tribo cativou 
seu antropólogo", in Anuário Antropológico /77, Rio de Janeiro, Edições 
Tempo Brasileiro, 1978 , p. 203-208. 33 
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Esta foi a primêira vez que un1 antropólogo mergulhou no domí
nio onírico de un1 grupo Tupi. Tais qualidades fazem de FORCE 
ANO PERSUASION um livro importante para a antropologia dos 
índios brasileiros. 

Além de todas essas monografias, que têm 
nitidamente uma preocupação em descrever os grupos Tupi 
através de uma perspectiva científica, decidimos incluir dois 
outros trabalhos que embora rotulados como "livros de via
gens" não deixam de apresentar suas contribuições para o co
nhecimento dos grupos visitados. 

O primeiro deles é o de Francis Huxley, 
SELVAGENS AMÃ VEIS (tradução brasileira de Japi Freire, 
Brasiliana, volume 316, Cornpanhia Editora Nacional, 1963). 
Infelizmente esse Autor, que em duas ocasiões diferentes per
maneceu entre os índios Urubu-Kaapor, nunca_ se preocupou 
en1 publicar os resultados de suas investigações antropológicas, 
assim somos forçados a fazer un1a ap!eciação apenas do seu 
livro em que pretendeu somente realizar .. uma tentativa de 
revelar como os índios vivem e se divertem, de apresentá-los 
como assunto e não como objeto de estudo antropológico". 
Excetuando as transcrições dos m~tos, SELVAGENS AMÃ VEIS 
constitui-se numa vasta coleção de estereótipos e generalizações 
indevidas, dos quais selecionamos alguns exemplos que nos 
parecem bastante significativos. 

Assim, constitui uma verdadeira novidade 
a sua assertiva de que "em todo o Brasil, o veado é considerado 
como tendo relações com as almas dos mortos, pois come nas 
roças os rebentos de mandioca e passa grande parte do tempo 
nas capoeiras desertas, onde se enterram os mortos". 

Na página 184, entretanto, encontramos 
uma firmação mais grave quando partida de um antropólogo: 
"Um parentesco mais complicado ainda é o que existe entre 
um hon1e1n e sua sobrinha que, no passado, ele podia desposar. 

Qualquer mulher acharia desconcertante ser, a u1n mesmo ten1po, 
sobrinha e esposa do mesmo hon1em.~." Realmente poderia 
ser desconcertante para uma jovem londrina, mas nunca para 
urna moça Urubu, desde que o matri.mônio avuncular é uma 
das formas preferenciais das sociedades Tupi. 

Concluindo, concordamos com David May
bury-Lewis (1960) quando afrrma que Huxley poderia ter es
crito um bom livro se tivesse utilizado melhor o seu material 
de campo, preparando a sua publicação sob uma forma acadê
mica. Desde que assim nfo procedeu, cabe ao leitor separar 
o que pode ser aproveitável do que não tem nenhuma validade 
científica. 

O segundo livro de viagem é TUPARI, de 
Franz Caspar (Edições Melhoramentos, São Paulo, 1948) que 
ofereceu uma soma de informações etnográficas sobre os ín
dios do mesmo nome, sem contudo perder o caráter despreten
cioso que o Autor quiz imprimir ao seu relato. Entre essas no
tícias destacamos, por ora, as contidas nas páginas 223-224 
que indicam a existência de uma segmentação, talvez de ordem 
clânica. Este livro torna-se ainda mais valioso quando sabemos 
ser este um dos raros trabalhos publicados sobre os Tupi da 
Rondônia. · 

O título de nosso trabalho, TUPI, INDIOS 
DO BRÃSIL ATUAL, exprime o desejo de limitarmos este es
tudo apenas aos Tupi localizados em território brasileiro . .t;:n-· 
tretanto não podemos, como o próprio texto demonstra, dei
xar de fazer menção aos trabalhos realizados entre os Tupi 
da Bolívia e do Paraguai. Inicialmente nos referimos ao livro 
NOMADS OF THE WNG BOW - THE SIRIONO OF EASTERN 
BOLIVIA, de Allan Holmbeg (Publication nQ 10, Smithsonian 
lnstitution, Institute of Social Anthropology, Washington, 
1950), resultante de um difícil trabalho de campo em conseqüên
cia do nomadismo dos Sirionó. Apesar das dificuldades encon- 35 
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tradas o Autor foi capaz de fornecer preciosas informações 
sobre a organização sociaJ e política, a religiao e crença dos 
Sirionó. A mesma dificuldade foi encontrada por Pierre Clastres 
quando estudou os Guaiaki, grupo nômade do Paraguai. Os 
resultados dessa pesquisa estão em CHRONIQUE DES INDIENS 
GUAIAKI (Librarie Plon, Paris, 1972). O mesmo Autor, dois anos 
depois, publicou um livro sobre os Guarani do Paraguai, LE 
GRANO PARLER (Editions du Seuil, Paris, 1974), que é de ex
trema utilidade para a compreensão do pensamento religioso abo
rígene. Nessa mesma linha, também deve1nos nos referir ao livro de 
Hélêne Clastres, LA TERRE SANS MAL (Editions du Seuil, 
Paris, 1975 ~ tradução brasileira pela Editora Brasiliense, São 
Paulo, 1978), que trata do profetismo e dos movimentos nligra
tórios de caráter messiânico dos Tupi-Guarani. 

Deixamos de con1entar, nesta introdução, 
os diversos artigos, publicados em revistas especializadas, re
lativas aos grupos Tupi. Faremos isto, sempre que necessário, 
no corpo do trabalho. 

Após este balanço da bibligrafia etnológica 
sobre os Tu pi 5 

, poden1os nos referir aos nossos objetivos: a 
construção de un1 modelo ideal de siste1na de relações, comple
mentado pela análise de outros aspectos da organização social. 
Para isto, utilizaremos dos dados de nossas pesquisas, be1n como 
os contidos nas publicações que acabamos de relacionar. Além 
disto, adotaren1os como texto de referência o livro de Florestan 

(5) - Preferitnos não utilizar os trabalhos realizados 
por lingüistas sobre os Tupi, pois não teríamos condições de fazer u1na 
avaliação crítica . Alé1n desta limitação, este levanta1nento bibliográt1co 
apresenta outras, conscienten1ente itssumidas pelo Autor, co1no a exclusão 
dos trabalhos de Holmberg, sobre os Sirion6, e ('lastres sobre os Guaiaki . 
Mas a limitação 1nais grave é a impossibilidade de comentar os trabalhos 
de George Grümberg, sobre os Kaiabi . pois estes fo ram publicados e1n 
alemão, língua que o autor lamenta não conhecer. 

Fernandes, ORGANIZAÇÃO SOCIAL OOS TUPINAMBÁ. Entre
tanto, não queremos afinnar que todos os grupos Tupi contempo
râneos são herdeiros dos Tupinambá; mas apenas que todos os 
Tupi, hlstóricos ou atuais, tem em comum uma mesma herança 
cultural, embora cada um deles a tenha desenvolvido a sua pró-
pria maneira. 

Para a realização de nossa análise comparati
va tivemos que levar em consideração os seguintes fatos : a) Pa
ra efeito de análise consideramos como contemporâneos todos 
os Tupi que foram objetos de trabalho de campo. Assim, fomos 
forçados a colocar num mesmo "momento" grupos que foram 
estudados em épocas diferentes; b) Tendo em vista que os diver
sos trabalhos realizados possuiam objetivos diferentes, fomos 
forçados a considerar cada um deles como parte de um todo 
que pretendíamos integrar, mesmo conscientes, que nem sempre 
a son1a de todos os dados nos levaria a um resultado concreto. 
Em outras palavras, nos colocamos na mesma situação de um 
menino que recebe como presente um complicado jogo de annar 
desprovido de muitas peças fundamentais. 

&tas razões, que já conhecíamos nos adver
tiran1 da impossibilidade da realização plena de nossos objeti
vos. Mas se insistimos na sua execução foi porque acreditamos 
que esta nossa tentativa de sistematização dos dados Tupi pode 
significar- um subsídio para todos aqueles que estao empenhados 
no esforço de ampliar o conhecimento sobre esses índios. 

Além desta Introdução, este trabalho está 
assim dividido: Capítulo 1, "Os Habitantes da Floresta", no 
qual demostramos a fidelidade dos Tupi a um detenninado 
tipo de ambiente físico, bem como a sua ampla dispersão pelo 
território nacional; Capítulo II, "Análise de Parentesco", quando 
estabelecemos o que acreditamos ser o modelo ideal do sistema 
de relações Tupi, discutindo as diversas regras de residência , 
descendência, 1natrimônio, bem como a existência ou nfo de 37 
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grupos descendência unilineares; Capítulo III, "O Comporta
mento Social", dividido em duas partes, a primeira que estuda 
as relações entre as diferentes categorias de parentesco e a se
gunda que descreve as diferentes etapas que o indivíduo per
corre en1 seu ciclo de vida; Capítulo IV, "A Organiz.ação Eco
nô1nica", no qual descrevemos as suas principais atividades 
produtivas, demonstrando a existência de uma participação 
coletiva tanto na produção como no consumo; Capítulo V, 
"A Organizaçã'o Política", dividido em duas partes, uma que 
discute o conceito de chefia e outra que faz o mesmo com o 
de sanção social; Capítulo VI, .. O Mundo dos Tu pi", onde ana
lisan1os alguns aspectos do sistema de classificação, tanto do 
ponto de vista de suas experiências empíricas, como através 
de seus esquemas ideológicos, representado por crenças e mitos. 

A realização deste trabalho dependeu da 
colaboração e do estímulo de muita gente. Assim é que nas 
diversas etapas de nosso trabalho de campo a~umimos os se
guintes débitos de gratidão: Suruz', Frei Gil Gomes, Padre Bal
tazar Jorge e especialmente Marcos Magalhães Rubinger (já 
falecido) que nos acompanhou em nossa primeira viagem. En
tre esse grupo contan1os também com a colaboração de Otávio 
Guilherme Alves Velho, nosso companheiro da segunda viagem, 
quando iniciou o seu estudo de uma frente pioneira nacional. 
Akaawa-Asurini, Telésforo Martins Fontes e Sotero Ramos 
(ambos já falecidos), do antigo S.P.I., ju_ntamente com .Expedito 
Arnaud, do Museu Paraense Emilio Goeldi que tudo fizeram para 
tornar fácíJ no~a estadia no baixo Tocantins. Nesse período 
contamos com a inestimável colaboração de Carl e Carole 1-Iar
rison do Summer lnstitute of Unguistic. Kaapor, João e Leudi 
de Carvalho, cuja hospitalidade constituía uma das caracterís
ticas do Posto Indígena Canindé. 

As três primeiras etapas de campo foram 
financiadas pelo Museu Nacional e Conselho de Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. A última, entre os 
Kaapor, teve o suporte financeiro da Smithsonian Institution. 
A todas essas entidades o nosso reconhecimento. 

Somos, também, gratos a Roberto Cardoso 
de Oliveira que nos admitindo em seu programa de pésquisa 
tomou possível este trabalho. A Luiz de Castro Faria que, como 
diretor da Divisão de Antropologia do Museu Nacional, nos 
acolheu naquela Instituição. A David Maybury-Lewis que nos 
proporcionou o convite para estagiar no Laboratory of Social 
Relations da Harvard University, onde analisamos parte de 
nossos dados e a Wenner Green Foundation e Conselho Nacio-· 
nal de Pesquisa que tornaram possível esse .estágio. E a todos 
os demais colegas que, em determinados momentos, prestaram 
valiosa colaboração: Roberto Da Matta, Julio Cez.ar Melatti, 
Alcida Rita Ramos, Edson Diniz, Maria Heloisa Fenelon Costa, 
Yonne Leite e Miriam Lemle. 

Por fim, o nosso profundo reconhecimento 
a Florestan Fernandes, 1que aceitou orientar a nossa tese e a 
Luiz Pereira, que acedeu gentilmente em substituir o primeiro 
quando este foi impo~ibilitado de continuar como orientador. 
Estes agradecimentos são extensivos aos demais membros da 
banca examinadora : Joã'o Baptista Borges Pereira, Tekla Hart
mann, JuUo Cezar Melatti e Roberto Cardoso de Oliveira, que 
nos apresentaram intere~antes sugestões, algumas das quais 
incorporamos neste trabalho. 

Quero também agradecer a minha esposa, 
Maria Lucia Rezende Laraia, que acompanhou, com seu amor 
e estímulo, cada passo desta tarefa. 
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CAPITULO 1 
OS HABITANTES DA FLORESTA 

' 



Poderíamos enumerar uma série de caracte· 
rísticas, através das quais os antropólogos costumam distingüir 
os Tupi dos demais grupos indígenas, tais como o uso da rede 
de dormir, a utilização de arcos e flechas, como armas prefe
renciais para a guerra, o cultivo intensivo da mandioca e, eventual
mente, a prática da antropofagia. Podemos também, citando 
Stewar.d (1948 :885), dizer que são notáveis por sua habilidade 
na navegação, por sua natureza guerreira e seu canibalismo. 
Ou, ainda, seria possível distinguí·los através de sua localização 
geográfica sempre ao sul do rio Amazonas (com exceções dos 
Oyampi e Emerillon) atingindo até o sul do País, na região 
dos rios Paraná e Plata (cf. Lowie, 1948, vol. 3:2); dominando 

( J) - Entende-se con10 floresta qualquer tipo de 

cobertura vegetal. Assim esta categoria deve ser considerada mais do 
ponto de vista simbólico do que ecológico , pois localizados em diferentes 
partes do território nacionaJ na verdade, habitam diversos tipos de flo
restas. 43 
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toda a costa, nos séculos XVI e XVII, e .em poucos casos, atra
vessando nossas fronteiras oeste e localizando-se em territórios 
paraguaios e bolivianos. Mas preferimos definí-los , apenas, atra
vés de dois pontos: a sua filiação lingüística e sua fidelidade 
a um tipo de habitat comwn, a floresta 1 

. 

Do ponto de vista da filiação lingüística, 
com as devidas limitações relativas a este critério de classifica
çao, este trabalho refere-se a grupos indígenas do Tronco Tupi, 
classificados por Aryon Dall'Igna Rodrigues (1965), em 7 fa
mflias : Tupi-Guarani, Yuruna, Ariken, Tupari, Rama-Rama, 
Mondé e Puroborá. A nossa análise comparativa limita-se porém 
a primeira famt1ia, que segundo o mesmo autor divide-se em 
diversas sub-familias: Tupi-Guarani, propriamente dita, Tene
tehara, Oyampi, Kawa1b, Apiaká, Kamayurá , Aweti, Tapirapé, 
Xetá, Kayabi, Guaiaki, Mundurukú, Mawé, Omágua e Kuruwaia. 
O trabalho somente foi possível com a utilizacão dos dados 

referentes a grupos indígenas ainda existentes e, baseando-se, 
principalmente , nos trabalhos de campo do Autor entre índios 
de duas das sub-famílias citadas : Tenetehara (dialetos Suruí, 
Asurini e Kaapor) e Kamayurá. 

· Independente da preocupação de uma mi-
nuciosa classificação lingüística, em 1956, Darei Ribeiro rela
cionava 26 grupos Tupi, como ainda existentes em território 
brasileiro: Amanayé, Aré, Asuriní, Aweti, Boca Negra, Canoeiros, 
Guajá, Guarani (abrangendo todos os seus sub-grupos), Yuru
na, Kamayurá, Karipuna, Kayabi, Mawé, Munduruku, Para
kanán, Paranawat, Parintintin, Potiguara, Puroborá, Suruí (sob 
a denominação Kayapó de Mudjetire), Tapirapé, Tenetehara, 
Tukumanfed, Tupari, Tupinaki e Urubú-Kaapor . Além disto, 
citava outros 24 grupos, extintos no decorrer deste século: 
Amniapé , Apiaká, Arawine, Ariken , Emerillon , Guarategaja, 
lpotewat , Itogapuk, Jabutifed , Kabixiana, Karitiana, Kepki
riwat, Kokama , Kuruáya, Makurap, Manitsawa , Mialat , Mondé, 

Qyampik, Rama-Ra1na, Takuatép, Turiwara , Uru1ni e Xipaia2
. 

Uma década após o levantamento de Ri-
beiro, Oale Kietzman (1967), publicou um trabalho mais atua
lizado, aproveitando-se da grande massa de dados a que tem 
acesso, como membro do "staff' do Summer lnstitute of lin
guistic e, evidentemente, do desenvolvimento dos meios de 
comunicação ocorridos na última década. Neste trabalho faz 
referência a dois grupos não citados por Ribeiro, Cinta Larga 
e Jumá, demonstrando nfo estarem ainda extintos os Apiaká, 
Karitiana e Turiwara. 

Assim, podemos considerar como existentes 
33 tripos Tupi, no território brasileiro, sendo que Boca-Negra, 
Paranawat e Tukumanfed foram classificados segundo a deno
minação genérica de Kawahib. Destes, somente, mereceram 
algum estudo etnológico os Asuriní, Aweti, Guarani, Juruna, 
Kamayurá, Kawahib, Kayabi, Mawé, Mundurukú, Parintintin, 
Suruí, Tapirapé, Tenetehara, Tupari e Urubú-Kaapor. Fora 
do Brasil, foram alvo de estudos etnológicos os grupos Guaiaki 
e Sirionó, respectivamente no Paraguai e na Bolívia, sendo os 
que, evidentemente, foram objeto de nossa análise comparati
va3 . 

(2) - Os grupos Boca-Negra, Ipotewat , Jabutifed, 
Mial.at, Paranawat, Tukumanfed, citados por Ribeiro , juntamente com os 
Takwatip, são sub-grupos kahawib. 

(3) - Estão ainda em fase de estudos, os Arawete, 
Asurini (Xingu), Cinta Larga, Suruí (da Rondônia) e Parakanan. Utili
zaremos os Tupinambá, ainda como.grupo de referência, devido a riqueza 
dos dados existentes. Este termo é empregado aqui no mesmo sentido 
que foi utilizado por Fernandes (1963:15): "para designar o conjunto 
de grupos tribais descritos sob este nome nas fontes (seiscentistas) com
pulsadas. Assim , estão compreendidos neste estudo os grupos Tupi que, 
na época da colonização do Brasil, entraram em contato com os brancos 
no Rio de Janeiro e na Bahia ; e os grup0s Tupi que , depois povoaram 
o Maranhão, o Pará e a Ilha dos Tupinambarana". 45 
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Con1 relação ao tipo de habitat, a preferên
cia dos Tupi costuma estar definida em suas próprias auto-de
nominações : o povo da floresta (Kaiwá, Kaapor ), embora, pos
sam simplesmente, adotando uma posição etnocêntrica, se deno
minarem o povo, os homens, (imbía, akuawá, auto-denomina
ções dos Sirionó e Asurini, respectivamente ). 

A atribuição de um mesmo tipo de meio 
ambiente aos diveisos grupos Tupi pode parecer, a primeira 
vista, impossível de ser realizado devido a diversidade de áreas 
geográficas ocupadas pelos mesmos. Mas o que pretendemos 
demonstrar é que, indiferente de sua localização espacial, os 
grupos Tupi escolheram como habitat regiões que apresentam 
características comuns. Desde os antigos Tupinambá, as aldeias 
Tupi localizavam-se em ambientes naturais, adequados ao siste
ma económico, baseado numa tecnologia rudimentar, o que 
limitava, de certa forma, os seus movimentos migratórios4 . 

Florestan Fernandes, no seu capítulo sobre 
grupos locais, reconstrói os requisitos ecológicos buscados pelos 
Tupinambá na escolha de uma nova área de ocupação - "To
das elas apreentam condições necessárias ao cultivo dos prin
cipais alimentos vegetais da dieta Tupinambá . E todas elas dis
punham de extensas áreas férteis, dotadas de bosques amplos 
e de zonas piscosas" . A identidade destas zonas pode ser com
provada pelo fato de que "não determinaram sequer modifi
cações regionais no sistema tecnológico. Este é fundamental
mente o mesmo do norte a sul~ só sofreu alterações profundas 

("4) - É necessário não confundir a existência de 
1novimentos migratórios com a atribuição ao grupo de un1 caráter de no-
1nadisn10 . O propalado noTnadismo de nossos grupos tribais. salvo raras 
exceções, é produto de uma constelação de estereótipos, que tiveram a 
sua origem desde os períodos coloniais. Entre os Tupi o que ocorre é que 
e1n cada década pode haver nina mudança de localização da aldeia, moti
vada pelo esgota1nento d~s roças. \ias, a nova localidade é escolhida a 
uma distância relativa1nente pequena da anterior . 

após o contato corn os brancos" (Fernandes, 1963:83). Neste 
mesmo capítulo, Fernandes afirma que não se pode extrair 
nenhuma inferência positiva sobre as relações entre áreas ter
ritoriais e a disponibilidade dos recuisos naturais ; tendo em 
vista principalmente que algumas fontes enfatizam a ocorrên
cia de certa desproporção entre as necessidades dos grupos 
locais e os recursos naturais que dispunham, pretendendo de
monstrar a existência de uma fartura constante entre os Tu
pinambá, enquanto outras fontes, provavelmente mais expe
rimentadas, referem-se a constantes períodos de escassez. De
monstraremos, posteriormente, que estas segundas fontes seis
centistas estã'o mais próximas da realidade. Por enquanto nos 
li1nitaremos em afirmar que realmente, a grande extensão do 

território de cada grupo era, e ainda é, uma necessidade impos
ta pela precariedade do sistema tecnológico tradicional. 

As afirmações de Fernandes, em relação 
ao habitat preferencial dos Tupinambá, está de acordo com a 
classificação dos Tupi como habitantes da floresta. Ao enun
ciarmos esta .classificação, queremos nos referir somente ao 
tipo de território ocupado por estes índios e de maneira alguma 
pretendemos adotar as implicações das classificações de base 
cultural, como as de Cooper (1942) e Steward (1948), ambas 
criticadas por Galvão ( 1960). O leitor deve considerar, apenas, 
como uma coincidência de termos o fato de nos referirmos .. 
a habitats da floresta tropical, e Steward, redefinindo Cooper, 
falar de área c.ultural da floresta tropical. 

Além dos argumentos fornecidos por Fer
nandes, a identidade das zonas ocupadas pelos Tupi pode ser 
demonstrada pela utilização de alguns exemplos : 

Kaiwá - •·As matas são usuahnente densas, e as 
árvores são bastante altas para que se possa ficar 
fora do sol durante o dia , tendo um sentimento 47 
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de frio e de escuridão. É com as matas que .nós 
devemos estar primariamente relacionados consi
derando os Cayuá. A tloresta é o seu lar por ex
celência, e o seu sentimento de comodidade dentro 
dela , é expresso por modos diferentes e interes
santes" (Watson, 1952 : 21)5

. 

Sirionó - " ... Habitam uma área de floresta tro
pical de cerca de 200 milhas quadradas, entre 139 
e 179 de latitude sul e 639 e 659 de longitude 
oeste, no norte e leste da Bolívia" (Holmberg, 
1960:4). 

Tapirapé - "Os campos de hinterlânclia da mar
gem esquerda do rio são limitados, ao norte, por 
essa imensa floresta na qual rnuitas gerações de 
Tapirapé encontraram bastante mata virgem para 
fazerem todos os anos, grandes roças novas que 
lhe deram abundância de bananas, milhos, amen
do~m , curcu b(táceas, feijões, mandioca , cará, bata-

. ta-doce, pimenta, fumo e algodão . t uma selva 
que além de estar inundada , em parte considerá
vel, até no tempo da seca, contém arroios em espraia
dos leitos de areia clara, que oferecem água límpida 
e fresca para beber e tomar banho, variedades de 
peixes e peixinhos para comer" (Baldus, 1970 : 18). 

Tenetehara - "O território habitado pelos Tene
tehara é, por sua ecologia , parte do vale Amazôni
co, embora os principais rios desaguem diretamente 
no Atlântico. A floresta é densa, rica em madeiras 
e produtos comuns à Amazônia. O clima é tropi
cal, a temperatura orça em média 29ºC, precipi
tação abundante, especialmente nos meses de nove1n
bro a alYil" (Wagley e Galvão, 1961 :45) . 

(5) - A provável localização dos diversos grupos 
Guarani, fora da floresta, somente é explicável em termos da atual situação 
de contato. 

rupari ··sai a pra\ll . .. espantoso como o luar 
altera a paisagern . A~ choças se assemelham a mon
tes unensos de feno esbranquiçados, rodeados pela 
parede esctua da tloresta" 1Caspar . 88) . 

&tes exemplos de grupos Tupi, localizados 
nas mais diversas regiões. confirmam a nossa assertiva de que 
estes índios escolheram realmente como habitat a floresta. 
Na verdade. de todos os grupos citados. apenas os Kaiwá e Si
rionó. não se encontram dentro dos limites da grande região 
fitogeográfica da Amazônia . Região esta que pode ser caracteri
tada como uma área cuja maior porção é ocupada pela floresta 
equatorial Esta área existe em função de um clima quente, 
com precipitações que vanam de 2000 a mais de 3000 mm 
anuais. Sob tais condições de temperatura e umidade desen
volve-se uma vegetação florestal densa, muito estratificada, ri
quíssima em espécies. Entre as variações locais, que ocorrem 
dentro da área amazônica. a que nos interessa é a denomina
da " terra firme" . que não sofre as inundações periódicas e por
tanto é escolhida pelos Tupi para a construção de suas aldeias. 
É nesta variação da floresta equatorial que se desenvolvem as 
mais altas árvores. como a castanheira (Bertholletia excelsa) 
l ' l > ca ucho ( Castilloa Ulei ). 

Mesmo a ··floresta de terra firme" apresenta 
variações regionais. mas em quase toda ela, predominam em 

' seus estratos superiores as seguintes espécies : muirapinima (Bro-
s1n1 um Guianensis), acapu (Vaucapaua americana), tatajuba 
t Uagassa guianensis ), louros (Ocotea sp ), macauba (Plastimis
cium duckei), andiroba (Carapa guianensis), sapucaia (1..ecythis 
paraensia) etc . 

A exuberância da floresta contrasta com 
a dificuldade de sua reconstituição natural que é bastante de
n1orada . variando em função das condições climáticas locais, 
do ~ubstrato rochoso e do tempo de degradação do solo. Es-
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ta demora pode variar de 5 a 30 anos, confonne seja menor 
ou maior a umidade e o grau de exaustão do solo6

. 

Mesmo os grupos, como o Kaiwá, que se 
encontram fora da região fitogeográfica acima citada, estão 
localizados em terras ocupadas pela floresta tropical, que é 
característica dos solos mais ricos e úmidos da área de clima 
tropical com verões úmidos e quentes e inversos frios e secos. 
Este tipo de floresta é encontrado em manchas isoladas ou 
como matas galerias em meio ao cerrado. Assemelha-se muito 
a floresta tropical mais úmida que ocorre no litoral atlântico 
e que, há três séculos, era ocupada pelos Tupinambá7 . 

Procuramos dar uma pequena idéia do que 
denominamos floresta tropical (vamos considerar con10 tal, 
também, a floresta equatorial), que com seus frutos e sua ·fauna , 
f omece aos Tu pi os meios de subsistência necessários e mais 

' 
do que isto, toda uma concepção de mundo, expressa por uma 
rica mitologia e um repertório sem fim de temores. Mas, apesar 
do que a floresta pode sugerir de medos e perigos, esta signifi
ca para o seu povo uma fonte de vida, cuja generosidade, en
tretanto, depende das variações sazonais. 

Para os Tupi, com exceção de alguns grupos 
nômades8 é a agricultura que constitue o principal meio de obten
ção de alimentos. Excelentes agricultores, quando comparados 

aos demais índios brasileiros, cultivam em suas roças diversas 
variedades de mandioca, batata-doce, cará, milho, amendoim, 
banana, pimenta,_ fumo, algod5o, urucú, gerupapos e cabaças. 

Desta relação, entretanto, é a mandioca que se constitue no 

(6) - As informações de ordem geográfica foram 
extraídas do artigo de Edgar Knhlmann sobre tipos de variação. Vide 
referéncia bibliográfica: IBGE, 1959. 

(7) - Vide nota 6. Conferir IBGE, 1960. 

(8) - O · nomadismo entre os Tupi ocorre entre 
os Avá-Canoeiros, Guaiaki, Gnajá, Sirionó e Xetá. 

seu alimento básico. De sua variedade brava fabricarn a farinha 
e o beijú. A falta da primeira é considerada quase uma cala.mi· 
dade. Os Kaapor, por exemplo, são incapazes de ingerir qualquer 
alimento sem o acompanhamento da farinha . O chibé, uma 
mistura insonsa de farinha e água, constitue-se numa espécie 
.de chimartão sendo habitual, como uma demonstração de cor
dialidade, oferecê-lo ao visitante. Porém, na época da penúria, 
o chibé pode constituir-se no único alimento existente 9 

• 

A importância da farinha entre os Asuriní, 
por exemplo, está expressa até nos feitos da Toroa, um gênio 
bom : "yysina o 'iramo o'apo" (Da areia ele faz farinha). Para 

os Suruí, a mandioca serve de base para uma bebida fennentada, 
iakuó, consumida em festa comemorativa dos primeiros sinais 
de uma gravidez. 

Dentre as plantas utilizadas pelos Tupi algu-
1nas não se destinam a alimentação como é o caso do fumo, 
algodão, urucú e genipapo que são de grande importância em 
seu contexto cultural. O fumo é um elemento fundamental 
na vida mágico-religiosa (ver capítulo VI), o mesmo ocorrendo 
com o urucú e o genipapo, bases das pinturas corporais. O algo
dão, por outro lado, é a matéria-prima utilizada pelas artesãs 
indígenas na confecção de redes, tipoias e algúns ornamentos 
corporats~ 

coleta com uma 
Mas, a floresta também é propícia para a 
diversidade de frutos que variam segundo a 

(9) - A extensão de suas roças de mandioca , aliada 
a propriedade que estas possue1n de poder ser conservadas muito tempo 
debaixo da terra, transformam esta raiz, numa única forma de reserva 
alimentícia. 

(10) - A cauinagem ou cajuada, pode embriagar 
o índio e tomá-lo "iiaron" (bravo, valente). Neste estado, um homem 
provoca e agride os demais, tendo ocorrido casos em que as consequên
cias foram fatais. 
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época e a região . Para os Suru í e os Asurin 1 é pródiga em cas
tanha do pará. assaí, jatobá. bacaba e cupu-açú, Os Kaapor 
esperam ansiosos a época da coleta do cajú e das inevitáveis 
cau1nagens, que muitas vezes terminam desastrosamente 1 0 

Além disto, é possível obter da floresta a 
embira, útil em todas as formas de amarrio. principalmente na 
confecção das cordas dos arcos ~ a pax.iúba (hiártea ventricosa), 
utilizada na confecção do arco. propriamente dito . E princi
paln1ente, o timbó (Paullina pinnata) utilizado, como veneno, 
nas pescanas 

Habitantes que são do interior da floresta. 
os ·rup1 (com raras exceções. entre estas os Tupinambá) não 
podem ser considerados tão bons pescadores como os Karajá. 
por exemplo . Preferem praticar a pesca em pequenos rios . onde 
a pouca profundidade e a limpidez das águas possibilitam o 
uso do arco e da flecha . Frequentemente praticarn as pescarias 
com timbó nos poções ou nos 1garapés represados para este fim. 
Neste caso. a pesca é um empreendimento coletivo, onde homens, 
mulheres e crianças "'batem o timbó" e após o sufocamento 
dos peixes. a pescaria se transfonna numa alegre e ruidosa co
leta. 

Para os Tupi. entretanto. é a caça que ocupa 
o segundo lugar em importância nas suas atividades econômicas. 
E, mais do que isto, é um inesgotável assunto para as palestras 
masculinas, sendo principalmente, uma demonstração de vi
rilidade . O caçador geralmente deve enfrentar sozinho a flores
ta . Em muitas ocasiões na perseguição ao animal. é levado a 
afastar-se demasiado de sua aldeia. penetrando em territórios, 
onde muitas vezes o temor do sobrenatural sobrepõe o das 
ameaças reais . 

De qualquer forma. a caça exige do homem 
urna série de virtudes, como vigor. destreza e perseverança que a 

sociedade indígena procura inculcar em seus elementos jovens. 
Ao contrário da agricultura, pesca e coleta, esta é wna ativi
dade exclusivamente masculina e os bons caçadores são bastante 
prestigiados 1 1 

• 

A floresta, enfim, é o universo dos Tupi 
e a sua cultura firma~se, primordialmente na adaptação a este 
meio. Da floresta retiram o sustento como também, a inspiração 
para o medo ou a poesia. Gravamos entre os Kaapor dezenas 
de canções. Em sua maioria, elas nos falam dos pássaros e suas 
letras, simples e repetitivas, procuram descrever os graciosos 
volteios desses pequeninos seres que enfeitam a floresta tro
pical. 

"A mata - como afirma Ribeiro (1954: 
131) - se inscreve na mitologia dos Kaapor como um dos te
mas mais constantes e mais elaborados". A antítese da floresta, 
um mundo estéril e calcinado, foi imaginado por esses índios 
para que o seu herói mítico pudesse executar um de seus grandes 
feitos: "Mahyra andou pelo mundo. Tudo estava queimado. 
Tinha sementes, plantou de novo. A floresta cresceu outra vez .. .'' 

-

( 11) - Tal afirmação não é ~»lida para os grupos 
nômades. Vide nota 8 . 53 
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II 

A maneira superficial que utilizamos, até 
agora, para falar das atividades fundamentais da economia Tupi 
foi determinada pela vontade que sentimos de mostrar a depe~ 
dência do Tupi do seu mundo natural. No capítulo IV tratare
mos da economia dos Tupi, procurando responder a questão, 
como os Tupi se organizam economicamente dentro da flores
ta? Por enquanto, entretanto, a nossa preocupação será em es
clarecer como e onde vivem os Tupi. 

As aldeias - Tratando-se de povos basica
mente agricultores, os Tupi dependem da existência de aldeias, 
de caráter mais ou menos permanente. Comumente, a exaus
tão das terras, obrigando a criação de novas roças, cada vez 
mais distante, força a mudança da aldeia para outro local. Além 
disto, outros motivos determinavam mudanças relativamente 
freqüentes: pra~ de insetos, epidemias, aumento do número 
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de sepulturas no interior da maloca (cf. Baldus, 1970: 143) e, 
principalmente, a ameaça de inimigos mais poderosos. Os Tupi, 

por razÕes de ordem religiosa (conferir cap. VI) sã'o presos aos 
sítios onde foram enterrados os seus antepassados. Além disto, 
muitas vezes, os seus territórios são verdadeiros •

4

regiões de 
refúgios" por serem de acessos difíceis aos seus inimigos: índios 
no passado, brancos no presente. 

Florestan Fernandes, tratando da organi
zação dos grupos locais, nos informa, utilizando dados de cro
rustas seiscentistas, que as aldeias Tupinambá eram constituí
das em média de 4 malocas, dispostas de forma capaz de dei
xar uma grande praça no centro. Esta praça era de grande impor
tância na vida cerimonial. Os cronistas referem-se, também, 
a existência de palicadas, que não foram constatadas nas aldeias 
contemporâneas1 2 . Mesmo entre índios como os Suruí e Asu
riní, que viviam temerosos a espera de um ataque Kayapó, não 
existem estes tipos de defesas. 

O conceito de aldeia, com um modelo fixo 
perpetuado pelas descrições dos cronistas do século XVI, deve 
ser reformulado. Esta preocupação, aliás, foi tomada por Fer
nandes ao preferir o termo grupo local invés de aldeia . Acredi
tamos que esse termo é muito mais abrangente do que o segun
do, porque freqüentemente um grupo local nã'o está disposto 
em torno de uma praça cerimonial porém é formado por várias 
unidades residenciais, economicamente autônomas, dispersas 
em um território comum. Usaremos para estas unidades o termo 
maloca, embora sua denominação varie de grupo para grupo. 

Os Kaiwá construiam grandes malocas que 
denominavam tapúi e que abrigava toda a f am11ia extensa. Cada 

(12) - Somente alguns tipos de defesas foram en
contradas entre os Kawahib (Levi-Strauss, 1948) e Parakanãn, segundo 
inf onnações verbais de seus pacificadores. 

maloca (ou uqi grupo de malocas) se localiza na floresta manten
do uma relativa distância do próximo tapúi (Watson, 1952: 
34). Os Asuriní, por sua vez, viviam em diversas malocas situa
das na floresta limitada pelos rios Pacajá e Tocantins. Os mem
bros das diferentes unidades se reuniam em ocasiões cerimo
niais, época em que se realizavam os casamentos. A continuidade 
dessas malocas era regulada pelos constantes conflitos inter
nos. Assim é que o grupo local, estabelecido então na margem 
do Trocará, num local hoje denominado Pedrinha, se. cindiu 
após grande conflito entre os seus membros, determinando 
que alguns homens e seus familiares formassem uma nova uni
dade denominada ltôhoa (cachoeira grande). Foram os elemen
tos deste grupo local que procuraram o contato com os brancos. 

Os Guaiaki, que, como os Sirionó, são caça
dores nômades e coletores, constroem apenas abrigos rudimen
tares, que não são ocupados por muito tempo (Clastres e Sebag, 
1963: 174). 

Os relatórios do órgão de proteçlo aos ín
dios costumam indicar a existência de quinze aldeias Kaapor; 
quando na verdade o que existem são quinze grupos locais. 
A título de ilustraçã"o descreveremos aqui a "aldeia de Iawaru 
hú", denominaçã"o que consta dos relatórios. Trata-se de um 
grupo local subdividido em quatro unidades vicinais, dispostos 
irregularmente no sentido oeste-leste . Assim, a unidade mais .. 
ocidental é Miamo, composta de três pequenas casas com sete 
moradores, dois dos quais se intitulam chefes . Quinhentos me
tros à leste está Makuxi, com 11 casas e 34 habitantes e entre 
estes um homem que também é considerado como chefe. Adian
te um quilometro, está Barracão, com três casas, dez habitantes, 
liderados por lawaru-hú, quem dá o nome a todo o grupo local. 
E por fim, mais um quilometro além, está o núcleo mais oriental, 
Colônia, com cinco casas, quatorze habitai:ites e um chefe. 

57 
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Cada um destes núcleos, apesar de serem 
constituídos por uma reunião de pequenas casas, todas de co
bertura de duas águas e sem paredes, poderiam ser consideradas 
como uma maloca, encontrada em outras sociedades Tupi. 
Isto porque os habitantes de um mesmo núcleo constituem um~ 
fami1ia extensa. E podemos também afirmar que Miamó, Makuxi, 
Barracão e Colônia fazem parte de um só grupo local, em fun
çã'o de um sentimento de uni~ade existente entre os seus me~
bros, determinada por razões de parentesco e expresso atraves 
de urna forte cooperação econômica. Há cerca de trinta anos, 
esse mesmo grupo local estava situado à margem do igarapé 
Gurupiuna tendo sido visitado por Francis Huxley, distante 
cerca de vinte quilometros· de sua atual localização. Compara
das as genealogias levantadas, então, com os seus moradores 
atuais constata-se que a maioria dos habitantes do grupo local 
anterior e seus descendentes, vivem atualmente, num dos qua
tro núcleos citados. Acreditamos, que o mesmo tipo de organi
zação ocorreu com os outros quatorze grupos locais existentes na 

sociedade Kaapor. 
Para que unidades residenciais dispersas 

na floresta possam ser classificadas como pertencentes a um 
grupo local é necessário que admitamos que a maloca não possa 
ser definida como uma unidade social auto-suficiente ( cf. Fer
nandes, 1963 : 74). Ela deve depender das outras, quer social 
e economicamente como as dos Kaapor; quer social e religiosa
mente como as dos Asurin í, Kaiwá e Tupinambá . É necessário 
que seus membros tenham um forte sentimento de pertencer 
a um mesmo grupo, mesmo que este fato somente se tome 
claro em momentos de crise. De qualquer forma, os laços de 
solidariedade serão mais fortes entre os membros de uma mesma 
maloca do que entre membros de malocas diferentes do mesmo 
grupo local. Também, podemos extrapolar que estes laços serão 
maiores entre os elementos de um determinado grupo local 

do que entre os membros dos diversos grupos locais de uma 
mesma sociedade. E somente poderemos considerar como socie
dade, ou tribo (como usualmente é denominada), um conjunto 
de grupos locais, como os Kaapor, unidos por laços de solida
riedade, capazes de agirem conjuntamente em determinados 
momentos. A notícia da morte de uma menina, por exemplo, 
ocorrida num grupo local dist~te, fez com que os Kaapor da 
''aldeia n em que estávamos, expressassem o seu pesar 'através 
de lamentações e cuidados mágico-religiosos. E muito nos sur
preendemos ao constatarmos que a maioria dos que assim proce
diam não conheciam a menina. Da mesma forma, eram os mesmos 
deveres de solidariedade que determinavam que toda vez que 
um visitante de outro grupo local, fôssemos solicitados pelos 
anfitriões a presenteá-los, embora este ato constituísse num 
prejuízo material para eles, pois estavam conscientes que a estes 
se destinavam todos os nossos presentes. 

O fato de admitir a existência de um grupo 
local constituído de unidades dispersas pelo interior da mata, 
não significa que neguemos a existência de aldeias, segundo o 
modelo descrito usuahnente. Acreditamos que existiram, no 
passado, como um núcleo de um grupo local 1 3

• Este era, então, 
o ponto de reunião para os eventos cerimoniais e , principalmente, 
para a execução do ritual antropofágico. Acreditamos também 
que elas existem, no presente, como o agrupamento dos rema
nescentes de diversas malocas atingidas por um intenso pro
cesso depopulacional. 

Com efeito, a diminuição das populaÇÕes 
tribais tem forçado os diversos grupos a reduzir os seus terri-

(13) - Os Mawé. embora seja um gn1po que prova
velmente sofre fortes modificações determinadas pelo contato, tem parte 
de sua população vivendo fora de aldeias em sítios mais ou menos isola
dos (Leacock, 1964 : 19). 59 
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tórios, como aconteceu com ~ índios xinguanos e os grupos 
locais a se transformarem em unidade mais compacta; possibi
litando a realização mais intensa de uma cooperação econômica 
e, essencialmente, o reforço dos laços de solidariedade entre 
membros de um grupo uma vez que têm a consciência de que 
estfo prestes a desaparecer. · . 

A aldeia Suruí, que conhecemos em 1961, 
era composta de três grandes casas, dispostas em forma de u; 
existindo entre as mesmas wn espaço destinado ao páteo, onde 
se desenrolava a vida cerimorúal. 

A maior de todas as casas era construída 
sem paredes laterais e com cobertura de duas águas. As suas 
dimensões eram de 40 ,50 ms de comprimento por 7 ,000 ms de 
largura. Era constituída por 30 toras de pau~anto (Zolernia 
paraensis) bastante grossos, cerca de 60 cm em média de perí
metro, dispostos em três fileiras de 10 toras cada uma. Os su
portes laterais atingiam a altura de 2,50 ms, enquanto os centrais 
alcançavam 4,50 ms proporcionando uma altura bem maior 
que a dos civilizados da área. Esta "oka" fora construída por 
Musenai, o antigo chefe que morreu em 1960. Os seus restos 
mortais foram enterrados no seu interior e depois, esta foi aban
donada. Voltou, entretanto, a ser ocupada, durante a nossa 
permanência, após uma grande cerimôrúa religiosa. 

Durante o abandono da primeira casa, todos 
os quarenta habitantes residiram em uma outra, de formato 
bastante diferente . O seu comprimento total era de 12,50 metros 
e a largura 6, 70 metros. Era totalmente sustentada por dois 
moirões, de cinco metros de altura que sustentavam uma trava 
horizontal de 9,80 metros de comprimento. As suas paredes 
laterais eram constituídas por treze vigas de cada lado, tendo 
uma de suas extremidades fortemente fincadas ao solo e presas 
a pequenas traves verticais, e a outra extremidade presa a trave 
horizontal. Estas vigas serviam de suportes as folhas de palmei-

ras, destinadas a çobertura da casa. Desta forma, o teto e as 
paredes constituem wna só wtldade e a casa, embora tenha 
uma planta plana retangular, apresenta uma forma abobadada. 
Ressalta-se que uma pequena entrada lateral servia de porta. 

A terceira casa era muito semelliante a primei
ra, apenas as suas dimensões eram bem menores: 23 ,90 ms de 
comprimento por 6,60 ms de largura. Não se destinava a fins 
residenciais, mas ao local para a fabricação de farinha e guarda 
de diversos objetos. 

Pouco tempo antes de nossa primeira via
gem a aldeia era bem maior. Possuía, na época três unidades 
residenciais, cada uma pertencente a um clã. Os nossos infor
mantes disseram existir, uma outra casa, pertencente a um quarto 
clã, situada longe da aldeia. 

Em 1966, a situação era bem diversa: a 
aldeia resumia-se numa grande casa de pau-à-pique, dividida 
em oito cômodos, cada um funcionando como uma unidade 
residencial. Do lado oposto a esta casa, tipicamente regional, 
situavam-se dois ranchos de palha, cada um abrigando uma 
fam11ia elementar. O espaço existente entre os ranch~ e a casa 
era utilizado como a praça tradicional. 

Entre estes índios não encontramos indí
cios da existência de uma casa-dos-homens. Entretanto, durante 
certos rituais eram construidas casas cerimoniais que, de certa 
fonna, tinha algumas das características das casas-dos-homens. 

&tas tinham a sua importância entre os 
Tapirapé como veremos: "No centro de Tampütawa estava a 
Takana, a grande casa dos homens. Oito malocas se agrupavam 
ao seu redor, em posições e distâncias irregulares, observando-se 
que a disposição das entradas impedia que de uma maloca se 
devassasse o interior da outra. No espaço compreendido entre 
as malocas da parte oriental da taba e a frente da takana se 
estendia a praça" (Baldus, 1970: 141). 61 
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A Takana constituía a residência dos ho

mens solteiros, o lugar de reunifo dos casados e destinando-se 
basicamente a . reallzaçlo de diversas cerimõnias. Encontram-se 
casas idênticas a esta, em outros grupos tribais brasileiros, nfo 
se constituindo uma característica Tupi. 

Outro grupo que apresenta tal tipo de casa 
~ o Mundurukú: "O ekçá consiste em uma longa casa de cerca 
de 100 metros de comprimento, coberta de palha, e em toda 
a sua extensão aberta para o nascente. ( ... ) No ekçá somente 
moram os homens válidos, os guerreiros e seus fillios maiores 
de 8 anos. Suspenso ao teto do ekçá, sobre a rede tem o guer· 
reiro à mfo tudo quanto possue : arco, flechas, tacapes e buzi· 
nas. Em torno do ekçá estão as casas das mullieres, onde também 
habitam as crianças de ambos os sexos, os vellios decrépitos 
e os doentes. Em Necodemo estas casas sfo em número de cinco, 
bastante vastas, construídas com mais cuidado, mais altas, fe· 
chadas por todos os lados, tendo por entrada wna abertura 
apenas, e às vezes duas. Nessas casas das mullieres eles guardam 
os objetos mais preciosos, tais como ornatos de penas, cola
res de dentes humanos, cabeças inimigas etc." (cf. Tocantins, 

1877: 102). 
Quase um século depois, quando os anti· 

gos caçadores de cabeças abandonaram os seus hábitos guerrei
ros, Murphy (1960: 98) nos descreve uma aldeia Mundurukú: 
"Cada aldeia contém duas ou até cinco casas residenciais e a 
casa·dos-homens, ou ekçá. A primeira tem planta retangular 
de 20 por 40 pés de dimensão e nã'o possue compartimentação 
interna. As paredes são feitas de casca de tauari e se estendem 
aproximadamente até dois pés do teto. O intervalo é deixado 
aberto ou levemente coberto com palma de modo a pennitir 
a ventilaçfo ... Até recentemente, as casas tinham uma planta 
plana aproximadamente elíptica; estruturas de 80 para 100 
pé~ de comprimentos dizem ter sido comuns em um passado 
mais populoso n . 

"As casas estfo dispostas em um círculo 
em tomo de uma praça central que atuahnente ~ infestada de 
ervas e arbustos. A casa-dos-homens localiza~ sempre no lado 
oeste do perímetro da aldeia ... Difere totalmente das residen
ciais. Há 20 ou 30 anos atrás mediam até 100 pés de compri
mento, enquanto que a da aldeia contemporinea de Cabná 
tem somente 50 pés de comprimento por 30 de largura••. 

Em suma, os grupos locais Tupi caracteri
zam-se pela existência de um núcleo central, que denominamos 
aldeia, onde o seu elemento constituinte é a praça (áruo, para 
os Suruí), na qual se desenrola os principais acontecimentos 
cerimoniais. Ocasionalmente, esta praça abriga wn tipo especial 
de construção: a casa~os-homens entre os Tapirapé e Mundu
rukú e as casas cerimoniais, construídas especialmente para a 
realização de certos rituais, após o que slo formalmente des
truídas (Asuríni, Suruí, K.aapor e Tenetehara)14

• A locaHzaçlo 
da aldeia ou d~ nµlocas isoladas é determinada pela posiçlo 
das roças que devem estar sempre a uma distância que nf'o tome 
demasiadamente penosá a tarefa do transporte da colheita. 

' 

(14) - ••Antigamente ., construía no terreiro, 
entre u ••ruas" de casa, uma grande casa cerimonial (tapuizuhú), onde 
homens e mulheres celebravam a Festa do Mel .. (Wagley e Galvão, 1961: 
33). 63 
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III 

A seguir relacionaremos os grupos Tupi 
ainda existentes, independentes de estarem ou nfo em no$a 
análise comparativa 1 5

, indicando a sua localização, estimativa 
populacional e situação de contato . Veremos, posteóormente , 
que estes grupos nem sempre ocuparam a posição geográfica -atual. Esta é ~ resultante, freqüentemente, de um longo processo 
de fuga de grupos inimigos e, principahnente, da invasão "bran
ca". Os Juruna, por exemplo, iniciaram no século XVII, a sua 
retirada da foz do Xingu, estando hoje localizados muitos quilô
metros ao sul. 

(15) - As denominações indígenas sublinhadas 
referem-se aos grupos '(}tte. pela disponibilidade de informações, fizeram 
parte de nossa análise comparativa. 
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1. AMANA YÉ - resta ·um grupo de cerca 
de cinquenta índios, considerados por Ribeiro (1956) como 
integrados, situados nas cabeceiras dos rios Capim e Mojú, no 
estado do Pará. Existem referências sobre os mesmos em traba
lhos de Dodt (1939), Hurley (1932) e Nimuendaju (1949 c). 

2. ARAWETÉ - cerca de 130 indivíduos, 
dispersos em pequenos grupos locis, a margens do igarapé Ipi
xuna, afluente do Xingu, no estado do Pará. Contatados em 
1976, esW'o relativamente isolados, sendo estudados por Eduardo 
Viveiro de Castro e Vara Ferraz. 

3. APIAKÁ - considerados por Ribeiro 
como extintos, sobrevivem ainda, segundo Kietzman (1967), 
em diversas famílias completamente integradas no médio Ta
pajós, nos rios Canumã e Juruena. Existem numerosas referên
cias de viajantes do século XIX sobre os Apiaká, destacando-se 
as de Coudreau (1897), Florence (1875), Oliveira {1905) e 
Prudêncio ( 1904 ). 

4 . ASURINI- - denominação utilizada para 
os Akuáwa-Asuriní, localizados a 24 quilômetros ao norte de 
Tucurui , a margem esquerda do rio Tocantins. Trinta e cinco 
indivíduos viviam no Posto Trocará quando da visita do Autor, 
em 1962. Atualmente a população cresceu pela chegada de no
vos segmentos que se localizavan1 nas cabeceiras do Pacajá. 
Trabalhos de campo foram realizados por Arnaud (1963), La
raia ( 196 7, 1971) e pelo linguista Carl Harrison. Estã'o sendo 
estudados por Lucia l Andrade. 

5. ASURINI - Grupo com a mesma deno
minação do anterior, pacificado em 1971 . Si tua do as margens 
do igarapé lpiaçaba, afluente da margem direita do Xingu, tem 
uma população de 53 pessoas. Está sendo estudado por Regina 
Müller. 

6. A WETI - um grupo Tupi "xingunizado", 
localizado à margem do rio Gulizeu, no Parque Nacional do 
Xingu. Ver referências em Galvão {1953), Schmidt {1905) e 
Zarur (1975). 

7. CANOEIROS (AVÁ) - grupo isolado e 
nômade existente entre o rio Formoso e o braço oriental do 
Araguaia, provavelmente em terras do município de Djuré. 
Em 1974, uma família foi capturada por sertanistas da FUNAI 
- Fundação Nacional de Amparo ao fudio - e seus membros 
residem junto aos índios Javaé, na ilha do Bananal. Referências 
em Magalhães (1934) e Rivet (1924). Está sendo estudado por 
André Amaral. 

8. CINTA LARGA - contatados em 1969 
' 

dividem-6e em numerosos sub-grupos, localizados no Parque 
Indígena de Aripuanã'. Em 1963, sofreram um brutal massacre 

' 
a mando de fazendeiros de Cuiabá. Está sendo estudado por 
Carmem Junqueira. 

9. GUAJÁ - grupo nômade, habitante da or
la oriental das matas do Gurupi e do Alto Pindaré, no Maranhã'o. 
Contatados no início da década de 70, cerca de 150 indivíduos 
sobrevivem ainda em oito pequenos grupos, fortemente aineaça
dos de extinção. Referências em Dodt (1939), Belghin (195 1), 
Hurley (1932) e Nimuendaju (1948 a). Está sendo estudado 
presentemente por Mércio Gomes. 

10. GUARANI - alguns poucos milhares 
de índios semi-integrados, concentram-se no sul do Mato Grosso 

' oeste do Paraná, noroeste do Rio Grande do Sul, no Estado 
de São Paulo, onde existem grupos inclusive no litoral. Podem 
ser distinguidos segundo suas variações dialetais em NANDE· 67 
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vA, MBIÁ e KAIOWÁ. Tra~os de Nimuen~ju {1914), Watson 
(1952) e Schaden (1962) possibilitaram a mcl~são dos Gua
rani em noua análise comparativa. Estudos atwus estão sendo 

realizados por Ruben Tomaz de Almeida. 

11. JUMÁ - wn grupo, bastante desconhe

. cido, localizado em tributários do rio Mucuim, afluente do 

Purus. 

12. JURUNA - situados atualmente no rio 

Manitisawa-mitsu, no Alto Xingu, e junto ao Posto Diauarum. 
Referências históricas em Coudreau (1897), Adalbert (1847) 
e informações mais recentes em Nimuendaju, (1948), Galvão 
( 1952), E. Oliveira (1968) e E. Oliveira e Galvão :(1969). 

13. KAMAYURÁ - cerca de 130 índios, 

residindo em uma aldeià, à margem da Lagoa Ipavu, doze qui
lômetros distante do Posto Leonardo Villas-Boas. &tudos etno
lógicos em Galvão (1950, 1953), Laraia (1967), Viertler {1969), 
Agostinho (1970, 1974), Münzel (1971) e Bastos (1978). Ape
sar de ter sido estudado pelo Autor apenas excepcionalmente 
são feitas referências neste trabalho aos Kamyurá, devido as. 

1 suas características xinguanas que os distinguem dos demais 

Tupi. 

14. KARIPUNA - quatrocentos remanes
centes, com intenso contato com a sociedade envolvente, situa

dos no rio Caripi, afluente do Uaçá, Amapá . 

· 15. KARITIANA - algumas dezenas destes 
útdios sobrevivem trabalhando com os brasileiros no baixo 
rio Candeias, afluente do Madeira. Ribeiro considero~ este 

grupo como extinto. Ver Rondon (1922). 

16. KAYABI - Originalmente localizados 
nos rios Juruena e Teles Pires, grande parte destes índios foram 
transferidos para o Xingu, em seu afluente Manitsáwa-assu. 
Entretanto alguns grupo ainda permanecem em seu território 
tradicional, existindo quatro aldeias no rio Peixe, tributário do 
Juruena e, também, no rio Vermelho, afluente do Teles Pires . 
Referências em Nimuendaju (1948). Foram também ~tudados 
por George Grünberg. 

1 7. KA WAHIB - denominação genérica 
para vários sub-grupos, tais como Boca Negra, entre os rios 
Roosevelt e Ji-paraná, que como os Itogápuk, localizados na 
mesma região, vivem relativamente isolados. Paranawat é a 
denominação do sub-grupo situado nos ribeirões Muqui, Leitfo 
e Riosinho, afluentes do Ji~paraná . Na foz do igarapé Cacoal, 
afluente também do Ji-paraná, estão os Tikumanfed, com con
tato permanente. Informações sobre esses índios podem ser 
encontradas em Nimuendaju (1924 e 1925)e Levi-Strauss (1948, 
1958 b ). 

18. AJA WÊ - quase dois mil índios vivem 
nos rios Andirá, Maraú, Miriti, Manés-Açu, Mariaqua, afluentes 
do baixo Madeira. Ver Nunes Pereira (1954) e Leacock (1964). 

' 19. MUNDURUKU - localizam-se nos rios 
Cururu e Tropas, tributários do Tapajós, estando em contato 
permanente. Informações históricas em Tocantins (1877) e em 
resultados de trabalhos de campos realizados por Frickel (1959) 
Murphy (1960), e Murphy e Murphy (1974). Foram recente
mente c;studados por Brian Burkhalter. 

20. OIAMPI - embora considerados extintos 
por Ribeiro, diversas aldeias Oiampi sobrevivem no território 
do Amapá e estfo sendo estudadas por Dominique Gallois. 
Ver Arnaud (1971 ). 
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· 21. PARAKANÃN - pacificados em 1970, 
quando possuíam aldeia não muito distante das cabeceiras do 
Pucurui. No momento estão sendo vítimas de transferência de 
território em função das inundações decorrentes da construção 
da barragem de Tucuruí. Informações em Nimuendaju (1948 d) 
e Amaud (1961 ). ~tã'o sendo estudados por Antonio Carlos 
Magalhães. 

22. PARINTINTIN - cerca de 150 remanes
centes vivendo em três aldeias, nos rios Madeira, lpixuna e Nove 
de Janeiro, respectivamente. Informações em Nimuendaju (1948 
f), em Kracke (1967, 1978) e em Betts (1967). 

23. POTIGUARA - mais de mil índios 
vivem na baía da Traição, no Estado da Paraíba. Embora estu
dados por Paulo Marcos Amorim (1970), o esquecimento da 
língua e o desconhecimento da cultura tradicional, por parte 
dos Potiguara, fizeram com que fossem colocados à margem 
de nosso trabalho. 

24. PUROBORÃ - cerca de uma centena 
de indivíduos, com intenso contato, estão localizados nas cabe
ceiras do Rio São Miguel, tributário da margem direita do Gua
poré. Ver referência em Kóch~rimberg (1932). 

25. SURU/ - oitenta fudios situados à mar
gem do igarapé Grotlo dos Caboclos, afluentes do Sororozinho, 
tributário do Soror6, que por sua vez é afluente do ltacaiunas. 
Ver Laraia ( 1963, 196 7 a, 196 7 b , 1971 ). Mais recentemente 
foram estudados por Yara Ferraz e Renato Queiroz. 

26 . SURUI - grupo conhecido pela mesma 
denominação do anterior, mas pertencente a fam11ia lingüística 

Mondé. Situado na regilo do Apurin~. está sendo presentemente 
estudado por Betty Lafer. 

27. T APIRAPÊ - cerca de 120 índios viven
do na foz do rio do mesmo nome . Três antropólogos trabalha
ram com este grupo: Baldus (1935, 1937, 1940, 1955, 1964 
e 1970), Shapiro (1968 a, b) e Wagley (1940 a,b, 1943, 1977). 
Estudos lingüísticos foram efetuados por Yonne Leite. 

28. TENETEHARA - cerca de dois mil 
índios, divididos em dois grandes grupos, os Tembé, que habitam 
as margens dos rios Gurupi, Capim e Guamá, no Estado do 
Pará e os Guajajara, que vivem na região compreendida pelos 
rios Pindaré, Crajau e Meariam, no estado do Maranhão. Foram 
estudados por Wagley e Galvão (1961) e presentemente por 
Edson Diniz, Mércio Gomes e Virgínia Valadão. 

29. TUPARI - cerca de sessenta índios, com 
contato permanente, à margem direita do rio Branco, afluente 
do Guaporé. Ver Caspar (1953, 1956). 

30. TUPINAKI - na mesma situação dos 
Potiguara, vivendo no município de ltabuna, Bahia. 

. 31 . TURIW ARA - alguns remanescentes 
vivem com os Tembé, às margens do rio Açará. Os Urubu-Kaapor 
fazem referência a um sub-grupo com a mesma denominação. 
Conferir Nimuendaju ( 1948 b ). 

.• 
32. UR UBU-KAAPOR - dispersos em quinze 

grupos 'locais, entre os rios Gurupi e o Turi, no estado do Ma
ranhão em contato permanente. &tudados por Lopes (1928), 71 
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Ribeiro (1954), Huxley (1957) e Laraia16
. Pesquisas recentes 

foram realizadas por Virginia Valadão e William Beller. 

· . · 33. XETÁ (ARÉ) - pequeno grupo nômade 
que apareceu na serra de Dourados, utilizando-se ainda de ma
chados de pedra. Aryon Dall~lgna Rodrigues fez o levantamento 
lingüístico a partir de 1966. Ver Loureiro Fernandes (1959) 
e Koz.ak, Baxter, Williamson e R. Carneiro ( 1979 ). 

Restam, agora, os Tupi localizados fora do 
território brasileiro, como os Mbüa (Guarani) do território 
paraguaio de Guaira ou parte setentrional da Argentina ( cf. 
Schaden, 1962: 11). 

Ainda em território paraguaio encontram-se 
os diversos grupos Guayaki (Aché), localizados no nordeste do 
Paraguai, à margem direita do Paraná (cf. Clasters). Até o final 
da década de 1950, estes grupos eram praticamente inacessíveis 
a investigação científica, devido a sua intensa mobilidade . O 
que somente se tornou possível com a localização de dois de 
seus bandos, um entre San Juan Nepomuceno e Tabai e outro 
na Cordilheira de Ivyturussu, (Claster e Sebag, 1963: 174 ). 

Na Bolívia, nos Departamentos de Beni e 
Santa Cruz, encontram-se os Sirionó , que habitam uma extensa 
floresta Tropical, banhada pelas águas dos rios Grande, Itonama, 
Blanco e San Martin, formadores do Guaporé (cf. Holmberg, 
1960: 4). 

Da soma dos dados obtidos entre estes gru
pos, por diversos antropólogos, partimos para a nossa análise 
comparativa. O ponto fraco deste trabalho é sem dúvida a diver
sidade de interesse metodológico nos diversos trabalhos anali
sados. Nem sempre foi possível obter informação de um aspecto 

(16) - Os primeiros resultados de no~o trabalho 
de campo entre os Kaapor estão sendo apresentados neste livro. 

qualquer para todoi º'grupos. Mas, de qualquer forma, o no~o 
objetivo é a construção de um modelo de organizaçfo social, 
hoje modificado por uma constelaçf o de fatores de desinte
graçã'o. 

' 
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CAPllULO li 
ANÁLISE DE PARENTESCO 



' 

O tema deste capítulo nos leva inicialmente 
a wna análise dos trabalhos referentes a estrutura do paren
tesco Tupi. Em 1946, as discussões a este respeito foram ini
ciadas, por Olarles Wagley, da Universidade de Colúmbia, e 
Eduardo Galvão, então do Museu Nacional (Cf. Wagley e Gal
vã'o, 1946). Mais recentemente, o assunto, foi retomado por 
Frederick MacDonald com um artigo no qual faz uma revisão 
do que foi escrito sobre o parentesco Tupi, nos 20 anos ante
riores (MacDonald, 1965). Tomaremos este trabalho como 
ponto de referência e, a título de introdução a este capítulo, 
gostaríamos de apreciá-lo devidamente]. 

Para MacDonald (1965: 18) o sistema Tupi· 
Guarani está caracterizado pela tenninologia de parentesco 

(1) - Em 1946, uma análise do Parentesco Tupl
Guaranf foi realizada pelo UngUista Jurn Philfpson. .77 
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do tipo de fusão bifurcada2 na primeira geração ascendente 
e pelo tipo lroquês3 na geração do Ego. As regras matrimoniais 
baseiam-se no matrimônio preferencial com uma ou ambas 
primas cruzadas, sendo o avunculato também um procedimento 
normal. A regra de descendência é bilateral, "em que ambas 
as linhas paternas e maternas de descendência eram reconheci
das por Ego; entretanto, existia uma forte dependéncia do lado 
paterno a qual, provavehnente, é responsável pela descendência 
patrilineal encontrada entre os Urubú, Mundurukú, Mawé e 
antigos Kaiwá". A residência era exclusivamente patrilocal ou 
possivelmente matri-patrilocal, sendo a famtlia extensa patri
lateral "o maior grupo de parentesco desde que qualquer ten
dência para formar grupo de descendência unilinear era anu
lada pela natureza bilateral do sistema de parentesco" (MacDo
nald, 1965: 18). 

Somos levados a discordar de MacDonald 
em três pontos: primeiro, quanto a limitação de seus objetivos; 
segundo, quanto ao seu método e terceiro, quanto a alguns de 
seus resultados. 

O Autor citado limita os seus objetivos 
a uma simples classificação de sistemas, o que não é suficiente 
para a sua compreensão. Nada podemos inferir da dinâmica 
da estrutura social Tupi com o mero conhecimento do tipo 
de seus termos de primos, dos termos da primeira geração as
cendente, das suas regras de descendência ou residência que 
na verdade são as mesmas encontradas em inúmeras socieda-

(2) - Isto é, termos idênticos para "pai" e "irmão 
do pai" , "mãe" e "irmã da mãe" e termos próprios para "irmão da mãe" 
e "irmi do pai". Cf. Robert Lowie, citado por George P. Murdock (1949). 

(3) - Denominamos o sistema de primos do tipo 
Iro_quês, quando Ego classifica os seus "primos paralelos" como "irmãos", 
diferenciando dos primos cn1zados patrilaterais e matrilaterais que rec~ 
bem um único termo. (Cf. Murdock, 1949: 223). 

des radicahnente diferentes das investigadas. Por esta razão, a 
validade desta espécie de trabalho foi colocada em dúvida por 
diversos antropólogos ingleses, dentre os quais se destaca Rodney 
Needham em suas críticas ao método comparativo empregado 
por Murdock. Murdock (1949) desenvolveu um esquema ~e 
evolução da organização social, construído a partir de uma 
tipologia de sistemas sociais, cujos tipos são definidos pelos 
termos para primas cruz.adas e -pelas regras de descendência. 
A combinação de seis variedades de termos de primas cruz.adas 
e quatro regras de descendência produziu onze tipos mais inclu
sivos de organização social. Pelo simples conhecimento do tipo 
de organização social de um grupo tribal, esperava-se ser possí
vel conhecer algumas de suas características. Esta perspectiva, 
porém, foi contestada por Needham quando este demonstrou 
que terminologias de parentescos com formas praticamente 
idênticas não são sempre estruturalmente equivalentes (Needham, 
1962 a : 174). Podemos apontar como exemplo de tal fato o 
que ocorre entre os grupos Timbira, que possuem um sistema 
de relações4 do tipo Crow5

, sugerindo a existência de linhagens 

(4) - Utilizamos o mesmo critério de David May
bury-Lewis (1965-25 3) ao preferirmos utilizar o conceito de " sistema 
de relaçôes : " Prefiro em geral usar a frase admitidamente fora de uso 
"sistema de relações" invés de "sistema parentesco" porque a) evita a 
implicação do consanguinidade que é sugerida pela palavra " parentes
co" e b) po de ser usada sem o perigo de ambigüidade ao descrever sis
temas onde o falante nativo distingue entre uma categoria de consan· 
guíneos e tnna categoria ele afins". Por isto , colocamos entre aspas todos 
os termos de prentesco por nós utilizados que não sejam os indígenas. 
As abreviaturas dos termos que surgem no texto , indicarn que estão sendo 
usadas dentro de nossos próprios critérios. São elas: P = "pai"; IP = 
"irn1ão do pai" ; nt = "mãe"; im ="irmã da mãe"; IM = "irmão da mãe"; 
iP = "irmã do pai" ; I = "irmão"; i ="irmã"; F ="filho"; f = " filha" etc. 

(5) - Denominamos o sistema de primos do tipo 
Crow, quando E'go classifica as primas paralelas iguais as irmãs, ciferen
cian do das primas cruzadas que recebem termos diferentes entre si; sendo 
a " irmã do pai" da m~ma categoria que a prima cruzada patrilateral e 
a " filha da mãe" da n1esma categoria que a prima cruzada matrilateral . 79 
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matrllineares, o que realmente nfo acontece'. No fwido, a 
elaboraçlo de uma tal tipologia reflete uma preocupaçlo com 
uma perspectiva genealógica em prejuízo da elaboraçlo de um 
conjunto integrado de categorias no qual estaria delineado o 
•-untveno social" do grupo em estudo. A vantagem da utilizaçlo 
destas categorias se prende à possibilidade de integrar todos os 
aspectos da estrutura social, como o simbólico, o econõmico, 
o político etc., de fonna a atinginnos a compreensão global 
da sociedade investigada. 

Para alcançar os seus objetivos MacDonald 
lançou mio de wn método exclusivamente estatístico, represen
tado por wna tabela onde apresenta a tenninologia de primos, 
da primeira geração ascendente e da primeira descendente, 
regras de matrimônio, descendência e residência, além da exis
téncia ou não de grupos de parentescos unilineares, entre dez 
tribos Tupi (Awetí, Kamayurá, Kaiwá, Mawé, Mundurukú, 
Sirionó, Tapirapé, Tenetehara, Tupinambá e Urubú). E utili
zando somente esta tabela, sem nenhuma preocupação de ana
lisar os dados, busca solucionar o problema de parentesco Tupi. 
Por exemplo: o Autor decidiu-se pela regra de descendência 
bilateral, apenas porque é ocorrente em seis das tribos relacio
nadas. Achamos ocioso debater longamente a validade deste 
método, limitando-nos a comentar duas falhas bem evidentes : 
a) os dados referentes a regra de descendência Tupinambá não 
deveriam ser computados nessa Tabela, porquanto o Autor 
utiliza as informações de Fernandes (1949) que, por sua vez, 

(6) - Este é um dos aspectos mais promissores 
do estudo dos grupos indígenas Jê-Tim bira, pmquisados entre outros 
pelos antropólogos do Acordo entre a Universidade de Harvard ("Har· 
vard-Central Brazil Research ") e a Divisão de Antropologia do Museu 
Nacional: David Maybury·Lewis. Terence Tuemer, John C. Crocker, 
Jean Carter e Dolores Newton, da Universidade de Harvard, Roberto 
Da Matta, do Museu Nacional e Julio Cesar Melatti, atuabnente da Uni
versidade de Brasília. 

1 

concluiu pela bilateralidade apoiando-se nas análises de Wagley 
e Galvão (1946) referentes a três grupos Tupi constantes da 
mesma tabela (Tapirapé, Tenetehara e Kaiwá). A~im, a inclusã'o 
dos Tupinambá nada acrescenta aos dados anteriores; b) a in
clusão dos grupos xinguanos, Aweti e Kamayurá, nwna amos
tragem que visa a obtenção de um modelo Tupi, nos parece 
improcedente. Nos três primeiros meses de 1964, realizamos um 
trabalho de campo entre os Kamayurá, onde pudemos consta
tar a sua descaracterização como grupo Tupi e a sua absorção 
pelo intenso processo de aculturação inter-tribal que ocorreu 
naquela região 7 

. 

Por fim, temos as objeções a serem feitas 
quanto a alguns dos resultados alcançados por MacDonald. 
Neste sentido apresentaremos posteriormente a no~a argumen
tação, contrária à de MacDonald no que se refere a inexistência 
de grupos de descendência wlilineares. Ao inverso do que po~a 
sugerir a parte introdutória deste capítulo n~o faremos apenas 
uma apreciação crítica do trabalho de MacDonald. Tentaremos, 
mais uma vez (e não pretendemos que esta tentativa seja a úl
tima), obter uma compreensão da estrutura do parentesco Tupi, 
bem como apresentar novos dados, resultantes de nossas pes
quisas de campo e de outros trabalhos publicados após o artigo 
de MacDonald8

, que , somados aos demais, po~am contribuir 

(7) - Aplicando as ressalvas feitas nas alíneas a e b 
deste parágrafo, dos seis grupos apontados como bilaterais por MacDonald 
restam, apenas os três citados por Wagley e Galvão, além dos Sirionó 
que, como veremos posteriormente, continua objeto de uma grande contro
vérsia. 

(8) - Na introdução deste trabalho, fazemos refe
rênciaa aos nossos períodos de campo. Quando as publicações relativas 
a grupos Tupi, versando sobre o parentesco, posteriores ao artigo de 
MacDonald, podemos citar Baldus (1970), Betts (1967), Shapiro (1968) 
e E. Oliveira (1970), entre outros. 81 
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para a solução de alguns problemas referentes a organização 
social dos Tupi. 

Discutiremos, então, neste capítulo, as regras 
de residência e de descendência; apresentaremos os diversos 
sistemàs de relações; analisaremos a possibilidade da existência 
de grupos de descendência unilineares e, em suma. procurare
mos apresentar a nossa própria interpretação para um esboço 
da estrutura de parentesco Tupi. 

.. 
Já na priineira tentativa de esquen1atizaçao 

do parentesco Tupi. a regra de descendência apontada é a bila
teral : "O sistema de parentesco destas três tribos ( Kaiwá, Tene
tehara e Tapirapé) é bilateral; isto é. nfo há énfase no sistema 
nem para o lado paterno ne1n para o lado materno" (Walgley 
e Galvão, 1946 : 3). James Watson (1952) classifica a descendên
cia Kaiwá como bilateral, mas sustenta a existência da patrinea
lidade entre os antigos Kaiwá. Eduardo Galvão ( 1953 : 27) rete
rindo-se às tribos xinguanas em geral. dentro das quais se incluem 
dois grupos Tupi (Awetí e Kamayurá) nos diz . "&se sistema, 
até onde se pode inferir da comparação entre as diferentes ter
minologias colhidas. é do tipo bilateral. isto é. não acentua 

a linha materna ou paterna" . Esta informação coincide com 
as fornecidas por Oberg ( 1953 : 49 ). A atribuição da regra de 
descendência bilateral para os Sirionó deu ensejo a conhecida 
polêmica entre Rodney Needham, de un1 lado, contestando 
este tipo de descendência, coin bases nos dados do trabalho 
de Hoinberg ( 1950), e L>avid B. Eyde e Paul M. Postal, de outro, 
sustentando a bilateralidade, apoiado em outros dados da mesma 
fonte9

. Os Tapirapé também foram considerados como possui
dores desta regra de descendência: "Parentesco Tapirapé é bila
teral, sendo o seu princípio chave o fato que todos os primos, 

(9) Cf. Eyde. David and Paul Postal e 1961 e 
l 96 3 l e Ro dney Needham ( l 96 J • l %•) e Scheffler e Lo uns bury e 1 971 ) . 

sejam cruzados ou paralelos, são considerados irmãos e irmfs" 
(Wagley e Galvão, 1948 : 72). O mesino acontece em relação 
aos Tenetehara (Wagley e Galvão, 1949: 24). E, por fim, também 
os Tupinambá foram colocados dentro desta categoria, após 
uma reconstrução de sua extinta realidade social (Fernandes, 
1963 : 201). 

Desta forma, as regras de descendência pa-
trilineal foram atribuídas apenas a alguns grupos Tupi. l.ea-

cock 1 0 e Murphy ( 1960: 72) assim classificam os Mawé e os 
Munduruku, respectivamente. O mesmo ocorrendo com os 
Parintintin estudados por Betts ( 1967). A patrilinealidade está 
implícita no trabalho de Huxley ( 1963) sobre os Urueú, e foi 
por · nós confirmada em nosso trabalho entre estes íi:idios. O 
autJr deste texto encontrou descendência patrilineàl entre . ~ . ~ . .. 
dois grupos Tupi : Suruí (Laraia, 1963: 73) e Akuáwá-Asuriní 
(idem. 1971 ). 

Todos os antropólogos apontados acima 
que consideram a bilaterhlidade como característica dos grupos 
Tupi, estão mais ou menos de acordo na definição da regra de 
descendência bilateral: consiste esta na não existência de ênfase 
no sistema nem para o lado paterno, nem para o materno. Mur
dock ( 1949 : 15) a associa com um .. grupo· bastante fechado 
de parentes independentes de suas conexões genealógicas parti
culares" Em outras palavras esta regra leva a formação de um 
kindred 1 1 

• cuja principal característica é que não pode ser o 
mesmo para pessoas que não sejain "siblings". 

(JO) Seth Leacock, 1958, ''Economic and social 
factors in Mawe persistence" ( dissertation" . Berkeley. apud MacDonald, 
1 %5 . 

<lll Freeman (1961:200) em um excelente 
artigo adota entre outras a definição de Radcliffe-Brown para kíndred: 
"uma relação cognática computável pa.ra definir propósitos sociais" ( 1951 : 
16). 83 



84 

Resta-nos, então, perguntar se este tipo de 
descendência é compatível com os outros dados que possuí
mos a respeito da sociedade Tupi, e o que teria levado esses 
autores a considerar a regra bilateral a um grupo porque estes 
aparentemente não dão mais ênfase a nenhum dos lados, e assim 
consideram como parentes todas as pessoas que estão relacio
nadas com Ego. Sabemos que a filiação ao contrário de descen
dência, é universalmente bilateral (Fortes, 1953: 33). Em todas 
as sociedades todos os indivíduos reconhecem sua ligação tanto 
com o lado paterno como com o materno. Isto, porém, nã'o 
significa que exista uma igualdade de importância para ambos 
os lados pois juridicamente somente uma das partes é capaz 
de determinar a descendência. O conceito de filiação comple
mentar surge, então, para estabelecer os laços entre um grupo 
de siblings e os ''parentes" que não transmitem a descendência. 
É esta distinção entre essas duas categorias que nos define o 
conceito de parentesco em cada grupo sendo também essa de
fmição que falta aos trabalhos citados, embora MacDonald em 
sua análise reconheça a existência de uma dependência mais 
forte do lado paterno. Assim, para a determinação da regra 
de descendência o importante é verificar as definições de "pa
rentes" dadas pelo próprio grupo tribal. Em nosso sistema cos
tumamos dividí-los em consanguíneos e afins, onde ambos 
sã'o jurídica e socialmente reconhecidos como parentes. A ex
tensão deste critério tem conduzido alguns antropólogos a fre
qüentes equívocos . Não podemos pela simples utilização do 
método genealógico classificar os parentes em consanguíneos 
e afins, porque nfo é necessária a existência destas categorias 
em todas as sociedades. Em um grande número delas o parentes
co é reconhecido em apenas um dos lados (paterno ou materno) 
e a parte que foi excluída está ligada ao primeiro por vínculo 
de.aliança. 

• 

A.M. Hocart em seu artigo, hoje clássico, 
.. Kinship Systems" ( 193 7), aponta uma outra falha que pode 
nos levar a urna solução errônea quando protesta veemente 
contra o uso abusivo da extensão das terminologias de paren
tesco. É este vício que tem produzido "traduções" de termos 
que, conduzindo fatalmente as implicações contidas nos mes
mos, dã'o uma informação que se afasta da realidade investiga
da. Assim, por exemplo, se traduzirmos o termo Tupi totyra 
(n9 3, na figura 1) como sendo equivalente a "irmão da mfe", 

estaremos inconscientemente classificando-o dentro da cate
goria de parentesco de nosso tio materno. É necessário ver esta 
relação não através de nossa perspectiva, mas dentro do ponto 
de vista indígena; seria então mais converuente considerá-lo 
como um homem de uma geração anterior a minha, morador 
de outra casa, que pode estabelecer uma aliança com minha 
henyra. Teríamos então, conseqüentemente, de saber que é 
minha henyra (n9 5, na figura 1). Poderíamos dizer então: 
uma mulher da mesma geração que a minha, moradora da mesma 
casa, com quem não posso estabelecer uma aliança matrimo
nial1 2 . 

-
1A•O2 . 3 

Fig. 1 

(12) - Aqui estamos considerando uma sociedade 
patrilineal e patrilocal. 85 
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Na maioria dos casos, acreditamos que foi 
por estarem limitados a tradução dos termos de parentesco, 
segundo o critério genealógico, que os autores citados foram 
levado$ a considerar como parentes pessoas que não são assim 
reconhecidas pelos indígenas e daí a suposta existência de uma 
regra de descendência bilateral. Uma base mais segura para o 
estabelecimento desta regra seria a que se fundamentasse nos 
aspectos jurídicos da descendência biológica do grupo. 

Numa sociedade como a Suruí, por exemplo, 
que possui cinco grupos de descendência unilineares (Koaci, 
Saopakania, Ywyra, Pindawa e Karajá), rigidamente exogâmicos, 
sendo que os novos membros são automaticamente recrutados 
pelo clf ''paterno", nfo há como duvidar da existência de uma 
regra de descendência patrilineal (vide figura 2). Um outro lado 
comprobatório desta regra é a existência de uma chefia here
ditária , que permanece sempre no mesmo clã (Koaci). 

à == 
C K 

e 

K = Koaci 
Y = Ywyra 
S = Saopakanía 
C = Karajá 
P = Pindawa 

=O 
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K 

6=õ 
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s 

Fig. 2 

Mas como nem sempre encontramos operan
do um grupo de descendência Wlilineal é bastante oportuno 
tomarmos conhecimento da concepção biológica de descendên
cia da sociedade pesquisada . Para os Tupi, o parentesco provém 
exclusivamente do "pai". Ego (nQ l, Figura 3), por exemplo, 
nã'o considera como sua henyra, wna mulher (nQ 2, Figura 3) 
que resultou de um segundo matrimônio de sua ihya (nQ 3, 
Figura 3) desde que os homens (nO.s 4 e 5, Figura 3) com queni 
sua ihy a contraiu matrimônio n!o sejam sib/ings. Para com
preendermos esta concepção de descendência basta-nos a exce

lente descrição de Anchieta: ' D terem respeito ài filhas dos 
irmã'os é porque lhes chamam filhas, e nessa conta u têm; e 
assirn neque f ornicarie as conhecem, porque têm para si o pa
rentesco verdadeiro vem pela parte dos pais, que são agentes; 
e que as mães não são mais que uns sacos, em respeito dos pais, 
em que se criam as crianças, e por esta causa os filhos dos pais, 
posto que sejam havidos de escravas e contrárias cativas são 
sernpre livres e tio estiµiados com os outros; e os filhos d~ 
fêmeas, se sfo ftlhos de cativos, os têm por escravos e os vendem, 
e âs vezes matam e comem, ainda que sejam seus netos filhos 
de suas tilhas, e por isto também usam das filhas das irmSs sem 
nenhum pejo ad copulam, mas na-o que haja obrigação e nem 

costume universal de as terem por mulheres verdadeiras mais 
que as outras, como dito 'é (Anchieta, 1947)1 3 

l 1 Fig. 3 

(13) - O matrimônio avuncular ocorria sem ser 
prescritivo. 
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Cabe ainda observar, que muitas vezes basta 
uma análise estrutural dos dados para elucidar qual a regra de 
descendência mais adequada. Somente a existência de wn termo 
de parentesco para o "filho da avó?> entre os Tupinambá é sufi
ciente para afastar a hipótese da bilateralidade, uma vez que 
num sistema bilateral este termo não teria razão de existir, 
pois tal indivíduo pertenceria a categoria do "irmfo do pai,. 
ou do "irmfo da mãe". Porém num sistema de relações de uma 
sociedade patrilineal, este tem lugar para designar um indivíduo, 
filho de um anterior ou posterior matrimônio de wna das "avós" 
do Ego que na-o pertence nem a sua linhagem paterna, nem a 
sua linhagern materna (I..araia, 1964: 125 ). 

Estas considerações permitem-nos levantar 
a hipótese da descendência patrilineal, como existente também 
em outros grupos Tupi. Isto não impede, contudo, que se veri
fique a existência de grupos Tupi possuidores de outro tipo de 
descendência, resultante de mudanças, algumas das quais im
possíveis de serem reconstituídas e que nfo cabe examinar 
neste trabalho. Como exemplo destas outras sociedades, cita
mos os Sirionó, que apontados primitivamente como bilaterais, 
foram definitivamente classificados como matrilineais (Needham, 
1964). 

Após chegarmos a esta conclusfo sobre a 
regra de descendência, analisaremos os tipos de residência Tupi. 
A patrilocalidade é apontada para os Mawé (Leacock, 1958: 
76), Parintintin (Betts, 1967), Tupinambá (Metraux, 1948: 
112) e Urubú1 4

• A matrilocalidade foi atribuída aos Sirionó 
(Holmberg, 1950: 81), Mundurukú (Murphy, 1960: 80), Tapi
rapé (Wagley e Galvão, 1948: 174), Tenetehara (idem, 1961: 
38) e Juruna (E. Oliveira, 1970: 35). Desta forma os Kaiwá 

(14) - Segundo os nossos dados de campo, confu
mando o que estava implícito no trabalho de Huxley (1956). 

foram classificados por Watson (1952: 85) como neolocais, 
sendo que na reconstrução da cultura tradicional foi constatada 
pelo mesmo autor a existência da regra patrilocal entre os anti
gos Kaiwá (lbid : 118). 

Nas três sociedades Tupi (Suruí, Akuáwa
Asuriní e Urubú-Kaapor), que foram objeto de nossa investi
gação, a regra de residência é patrilocal. Fncontramos os Suruí 
habitando uma grande casa coletiva, onde mal se podia per
ceber uma distribuição espacial dos clãs, diversamente de anti
gamente onde cada um destes grupos possuía a sua própria 
residência. Até há muito pouco tempoJ 5 existiam na aldeia 
três casas comunais: uma pertencente aos Koaci, a segunda 
aos Ywyra e a terceira aos Saopakania. Os Pindawa e Karajá, 
já então pouco numerosos, compartilhavam da residéncia dos 
Koaci e os Akuáwa-Asuriní, por sua vez, foram encontrados 
por nós no Posto Indígena Trocará, morando em residência 
de tipo regional, segundo a regra neolocal. No entanto, antes 
da pacificaçã'o, estes fudi0s formavam pequenos grupos locais, 
caracterizados pela existência de uma grande casa comum, na 
qual todos os seus ocupantes do sexo masculino pertenciam a 
uma mesma linhagem patrilineal. Os Urubú-Kaapor, por sua 
vez, embora habitem pequenas casas, que pode sugerir uma 

. neolocalidade, na verdade continuam seguindo a regra patrilo
cal. Os filhos constituem sua nova residência, construindo sua 

' 
casa junto a de seu pai. Desta forma um pequeno algomerado 
de casas constitue-se de fato numa única unidade residencial 
de uma patrilinhagem. ~ interessante notar, entre estes índios, 
a existência de um mito, que fala de um tempo quando a mora
dia era matrilocal, exprimindo a repulsa Kaapor por este tipo 
de residência (Ver Anexo 1 ). 

(15) - Em 1961 , ainda existiam algumas estacas 
destas residências. 89 
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A combinação da patrilocalidade com a 
patrilinealidade explica, em parte, o grande número de cisões 
existentes entre os grupos Tupi, que possibilitou a ocupação 
de quase todo o imenso litoral brasileiro por índios deste stock 
lingüístico. Os mecanismos determinantes desta fragmentaçã'o 
sã'o mais atuantes nas sociedades que possuem essas regras, 
porque a existência de um grupo de irmãos, numa mesma uni
dade residencial, aliada à convergência de interesses entre pais, 
filhos e irmãos, constituem um ponto potencial para a cisao 
(Murphy e Kasdan, 1959). No fundo este processo de cisão é 
um deslocamento de linhagens. Assim, tall)bém, é possível a 
criação de novos clãs pela segmentação dos mais velhos. Estes 
grupos com o tempo e com um relativo isolamento podem 
diferenciar-se de seus parentes estabelecendo-se como um novo 
grupo tribal. A tendência de transformação da patrilocalidade 
para a matrilocalidade entre os Tupinambá16

, por exemplo, 
poderia ser explicada como um mecanismo de reação desta 
sociedade ao seu fraccionamento, pois a adoção desta última 
regra torna a cisão muito mais difícil já que os membros mas
culinos da linhagem ficam dispersos e, por isso mesmo, impos
sibilitados de tomar uma decisão de tal ordem. Entretanto, 
nem sempre podemos considerar esta transformação como uma 
forma necessária para conter a cisão, pois esta pode ser uma 

"característfça inerente do sistema social (Evans Pritchard, 1960). 
Assim sendo, uma sociedade patrilineal e patrilocal pode re
sistir relativamente a cisão, sem recorrer a mudança de sua regra 
de residência com a utilização de outros mecanismos reforçado
res da solidariedade. É, como o que acontece com os Suruí 
que, graças à especialização existente entre os seus clãs, consegue 
manter coeso o grupo, o que não acontece com os Akuáwa
Asurin í, onde os conflitos intertribais foram sempre bastante 

(16) - Os dados transmitidos pelos cronistas in<icam 
a existência de grupos Tupinam bá patrilocais e outros ma trilocais. 

.. 

acentuados, devido exatamente à inexistência de um mecanismo, 
capaz de reforçar a solidariedade, como o existente entre os 

Suruí. 

Dessa forma acreditamos que a regra de 
residência dos Tupi é provavelmente a patrilocal, podendo oca
sionalmente ocorrer a matrilocalidade temporária. A ocorrência 
de outros tipos de residência deve ser explicada por mudanças, 
ocorridas no grupo e determinadas por motivos diversos, um 
dos quais citamos acima. 

1 

' 
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II - SISTEMAS DE RELAÇÕES 

Após concluirmos pela descendência patri
lineal e residência patrilocal, e antes de analisarmos a possibi
lidade da existência de grupos unilineares, necessitamos buscar 
o tipo do sistema de relações que melhor se adapta a estrutura 
do parentesco Tupi. Como não dispomos de dados completos 
sobre este aspecto relativos a todos grupos Tupi, citados neste 
trabalho, somos forçados a limitar a nossa análise aos seguintes : 
Akuáwa-Asuriní, Juruna, Kaiwá, Kaapor, Mundurukú, Parin
tintin, Suruí, Tapirapé. Tenetehara, tendo como sistema de 
referência, os Tupinambá. 

1. Sistema de relações Tupinambd - Flores
tan Fernandes (1963) nos apresenta a seguinte terminologia 
de referência, ego masculino, para os Tupinambá: 2~ geração qJ 
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ascendente, pai do pai, pai da mãe, ambos denominados pelo 
termo TamtJi; mfe do pai e mie da mie com a denominação 
Aryvia. li\ geração ascendente: pai denominado tuba (tuwa); 
ma-e igual a aí ou sy; irmã' do pai, aixé; irmão da mã"e, tutyra; 
irmã da mãe igual a mie e irmão do pai igual a pai. Geração 
de Ego: irmão mais velho; tikyyra; irmã' mais velha, tendyra; 
filha da irmã" do pai e filha do irmão da mãe, Jetipera ( deno
minaçã'o que indica a esposa preferencial); filho da irmã do 
pai, pelo termo descritivo Jaiché membyra-kuimbaé (filho do 
sexo masculino da irmã do pai) e ftlho do irmão da mfe, pela 
denominação idêntica do Im, Tutyra. I~ geração descendente: 
filho, tayra; filha, tajyra, termos · estes que são estendidos aos 
filhos e filhas do irmão de Ego; para a filha da irmã (devido 
o matrimônio avuncular) estende-se também o termo Jetipera 
e para o filho da irmã, os termos yra ou riyra. 2~ geração des
cendente, todos os membros, indiferente de sexo ou idade, são 
denominados temininó. 

Antes de mais nada, gostaríamos de fazer 
as seguintes observações: a) para o primo cruzado patrilateral, 
Fernandes apresenta o termo descritivo "Jaiché-membyra-kuim
baé" e para o matrilateral o termo tutyra . Para ambas as primas 
cruzadas, patri ou matrilaterais, indicou-se o termo '1etipera ", 
que indica uma esposa potencial. Ora, se existe entre Ego mas
culino e as suas primas cruzadas um mesmo tipo de relação 
é de se esperar o mesmo procedimento com ambos os primos 
cruzados, que em última análise sao seus cunhados potenciais. 
Achamos, assim ser po~ível a extensão do termo Tutyra ao 
Fip, o que resulta numa terminologia de primos do tipo Iro
quês. 

&ta solução, coloca diante de Ego, uma 
categoria de parentesco (Tutyra) que ocupa 2 posições genea
lógicas e que em sua tradução poderia. ser a seguinte: 

Tutyra (da li\ geraçãO ascendente): "homem 
de uma geração anterior a minha, morador de outra casa, que 
pode estabelecer uma aliança matrimonial com minha ·~endyra" 
(irmã). Por outro lado, não po~o estabelecer relações com sua 
"tendyra", pois esta pertence a categoria de parentesco que 
denomino "sy" (mfe ). 

Tutyra (geração de. Ego): "homem da minha 
própria geração, morador de outra casa, que pode estabelecer 
uma aliança matrimonial com minha "tendyra" (irma). Por 
outro lado, po~o estabelecer relações com sua '1endyra", pois 
esta pertence a categoria de parentesco que denomino "Jeti
péra" (esposa).1 7 

b) Florestan Fernandes apresenta os termos 
"Yra" para o Filho do Irmã"o do Pai (FIP), Filho da irmã' da 
mae (Fim), Filho da irmã (Fi ), filho da avó e enteado. Em pri
meiro lugar, estruturahnente é difícil admitir pelo que conhe
cemos dos demais aspectos da organização social Tupinambá, 
que sejam colocados numa mesma categoria de parentesco os 
irmãos classificatórios de Ego (FIP e fim), o filho de sua irmf 
que é potencialmente seu cunhado e o seu enteado, que devido 
ao levirato pode ser o seu filho classificatório (FIP). Em segundo 
lugar, o Autor aceita a tradução de "yra'' como sendo "compa
nheiro". Permita-nos que duvidemos da exatidão desta tradução, 
pois em dlias sociedades Tupi atuais (Akuáwa-Asuriní e Su
ruí) "yra" é a'.penas um sufixo diminutivo. 

e) o Autor refere-se a filha da irmã, como 
Jetipéra, e ao filho da innã, como ym ou riyra. Há alguns anos 
atrás, fizemos uma resenha do livro do Prof. Fernandes e recu-

(17) - Reabnente parece estranha esta divisão de 
uma categona em duas partes. Tal não ocorreria se a segunda parte rece
besse uma nova designação, como Itotyra?yra, ocorrente em outros grupas 
Tupi 95 
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samos a aceitar o termo referente ao Fi (cf. Laraia, 1964). Es· 
tendemos, entfo, a essa posição genealógica o termo Tutyra, 
baseand~se no raciocínio efetuado no item a, acima. Hoje, 
revendo a nossa posiçfo, damos a nossa mão à palmatória, acei· 
tamos a correção deste termo, que pode ser encontrado entre 
os Kaiwá e Tenetehara atuais. Assim, a sua tradução poderia 
ser a seguinte: riyra - "Homem da geração de meu filho, mora
dor em outra casa, sendo que posso estabelecer relações matri· 
moniais com sua "tendyra" (irmã), que é minha "jetipéra". 
Por outro ·lado, este não pode estabelecer relações com minha 
.. tendyra", pois esta pertence a categoria de parentesco que 
ele denomina ''sy" (mãe). 

A terminologia de primos Iroquês combinada 
com a regra de descendência patrilineal constitue um tipo de 
organização social que Murdock (1949, 224) denomina de Dako· 
ta. O Autor, entretanto, reconhece que "o nome Dakota, embora 
estabelecido na literatura, é realmente um equívoco, pois nenhu· 
ma das tribos Sioux da América do Norte, apesar das freqüen
tes alegações contrárias, parecem ser realmente caracterizadas 
simultaneamente pelas terminologias de descendência patri· 
lineal e de primos Iroquês. As tribos patrilineares deste stock lin
güístico, como os Omaha e Winnebago, tem estruturas do tipo 
Omaha; somente seus membros bilatérais , como os Teton, pos
suem sistemas de parentescos lroquês ou Dakota" (idem, 236). 
Tal fato explica em parte porque Wagley e Galvão (1946, 5) 
classificaram como de tipo Dakota a três sistemas de relações 
(Kaiwá, Tapirapé e Tenetehara), que propunham chamar de 
sistema Tupi, possuidores de termos de primos hawaiano e 
regra de descendência supostamente bilateral. Desta fonna, 
somos levados a concordar com Shapiro (1968: 37) de que 
"o esquema elaborado por MacDonald e em parte aqui reprodu
zido onde são comparados as formas de onze terminologias 
Tupi-guarani, mostram que três grupos sobre os quais Wagley 

e Galvão basearam as suas conclusões indicam mais a exceção 
do que a regra. Meu próprio ponto de vista é que estes três 
grupos experimentaram mudanças similares na estrutura social 
que levaram a um abandono da fusão bifurcada em favor dos 
termos de primos geracionais"1 3

• 

Enfim, temporariamente vamos considerar a 
organização social Tupinambá do tipo Dakota, segundo a defi
nição adotada por Murdock e analisaremos os demais sistemas 
de relações Tupi, utilizando o sistema Tupinambá como refe
rência, partindo de um pressuposto que alguns dos grupos con· 
temporâneos são remanescentes dos antigos Tupi do litoral. 

2. Sistema de relações Akuáwa-Asuriní -
Os dados referentes a estes índios são resultados de no~a pes
quisa. As divergências que podem ser encontradas entre os tennos 
aqui apresentados e oo descritos por Amaud (1963) deve-se 
apenas, ao fato de ql,le preferimos usar termos de refer~ncia, 
invés de vocativos. 

PP,Pm tamoyne Fim itetyra?yra 
mP,mm isarike fim itetyrasyra 
P, IP tewa FiP • A 

isaseememyra 
-... 

ihya m,nn fiP isaséememyra 
lm, itotyra F, FI, ta?yra 
iP, • A 1sasee f, fl, tasyra 
1 (+velho) tekeyra Fi, hekosara 
1 (+novo) tywyra fi, hekesara 
1, henyra FF, fF, hememinoa 

(18) - Esta citação não modifica as nossas ressalvas 
anteriores ao trabalho de MacDonald. 97 
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A simples visão destes termos indica que 
os da l~ geração ascendente são do tipo de fusfo bifurcada, 
enquanto que os da geraçã'o de ego, podem ser classificados 
como de tipo sudanês . Note-se que entre os termos apresenta
dos, apenas dois , que se referem aos FiP e fiP, são descritivos. 
Por outro lado, em apenas três categorias de parentesco nfo 
existe distinção de sexos: FiP e fiP, Fi e fi e na 2;t geração des
cendente. Nos dois primeiros casos , encontramos uma explica
ção através das regras matrin1oniais do grupo, que têm como 
esposas preferenciais de Ego e fiP e a fi. Os dados obtidos na 
pesquisa confirmaram as afirmações de nossos informantes 
sobre as suas regulamentações do matrimônio . Posteriormente, 
quando ire1nos analisar comparativa.mente os diversos sistemas 
de relações aqui apresentados, teceremos considerações sobre 
essa raridade etnográfica que é a união preferencial com a FiP. 

3. Sistemas de relações Juruna - Ut ilizamos 
aqui os dados fornecidos por E. Oliveira (1970), que comparou 
os resultados de seu trabalho de campo com os de seus ante
cessores (Von den Steinen , Coudreau, Nimuendajú e Galvfo) : 

FP, Pm aama- Fim, tlmã' 
PP, mm a-ai flm , udzalá 
P, IP, pá'a, baaba FiP, Uma' 
m , im, idia fiP, udzalá 
Im, eapá F, FI, ulapuká 
iP, uaidá f , fl, 

. , 
ua1a 

1 (+velho) uurahá Fi uahá 
I (+novo) uidzá fi uaito .. 

uaibi FF , fF, umitama 1 

Ff, ff, 

Trata-se, como vimos, de um sistema que 
possue uma terminologia de primos de tipo lroquês, que segun
do Good y ( 1970 , 140) possue uma forte correlaçfo com o 
matrimônio preferencial con1 a prima cruzada bilateral. Esta é 
também a afirmação da autora, da qual discordamos quando 
faz uma afirmação excessivamente etnocêntrica : "Nas uniões 
primárias os parceiros são procurados entre os parentes con
sanguíneos, enquanto que os casamentos secundários dos viú
vos e dos indivíduos separados, os cõnjuges são buscados pre
ferentemente entre os parentes afins" (E. Oliveira, 1970: 25). 
A autora extrapolou o nosso conceito de parentes consanguí
neos e afins para a cultura Juruna. 

4. Sistema de relações Kaapor - Os dados 
seguintes são resultantes de nosso trabalho de campo realizado 
entre os Urubú-Kaapor, em 196 7 . Os antropólogos que nos 
precederam entre estes índios (Darcy Ribeiro e Francis Huxley) 
ainda na-o publicaram os seus dados referentes a terminologia 
de parentesco. 

PP, Pm, ramu1 Fim tutyre tayre 
mP, mm, a? í flm tutyre tadyre 
P, IP, ru FiP ru rendyre membyre 
m, im, ' hi fiP ru rendyre membyre 
Im , itutyre F, FI tayre 
iP, ru rendyre f, fI tadyre 
I (+velho) mu Fi, kuíla membyre 
1 (+novo) kywyre fi, kuíla membyre 
i, (+nova) kywyre fi' kutla membyre 
i, (+velha) nedyra FF, fF ranon 

Ff, ff ratlon 

99 



100 

O Autor, consciente de grande número 
de termos descritivos (iP, Fim, FiP, fiP, Fi e fi) procurou em 
vfo obter termos de referência para estas categorias. A única 
explicaçfo que encontramos para esta auséncia prende·se ao 
excessivo uso da tccnominia na linguagem Kaapor. Raramente 
ouvimos estes índios utilizar da tenninologia de parentesco 
para se referirem a alguém. Usualmente denominavam, por 
exemplo, urna pessoa por "pai de fulano" ou "filho de fulano". 
Assim, nosso anfitrifo, Xapó, pai de Namandik, era denominado 
Namandik'ru. Esta, por sua vez, sendo solteira era chamada de 
Xapó'tadyre (filha de Xapó). 

E interessante notar que os termos. descriti· 
vos ocorrem nas categorias de parentesco, onde se encontram 
os matrimônios preferenciais de Ego: FiP, fim e fi. A única 
exceçfo trata-se do caso da iP, com quem o casamento é proi
bido . 

5. Sistema de relações Kai.wá - Baseamos 
nas informações de Virgínia Watson (1944): 

PP, Pm ramõi Fim igual a 1 
mP, mm djari fim igual ai 
P , IP ru FiP igual a 1 

• m,1m sy fiP igual ai 
Im, tuty F, FI ray 
iP, djaiché f , fI radyy 
1 (+velho) rikey Fi , 

. 
ny 

1 (+novo) riwy fi, a ti pé 
• 1 rendy FF, fF, . . , 

ram1anmo 
Ff, ff, 

. . , 
ramian1no 

Virgínia Watson nfo faz nenhuma referên-
cta as formas preferenciais de matrimônio, que parecem nã'o 
existir atualmente . Mas, Watson (1952) conclue, pela existên-

eia no passado, do matrimônio com a prima cruzada bilateral 
e com a filha da irmã'. 

6. Sistema de relações Mundurulaí - Os 
dados referentes a terminologia de parentesco Mundurukú foram 
extraídos do trabalho de Robert Murphy ( 1960). 

PP, Pm 
mP, 
mm, 
PP, IP 
m , 1m 
Im 
iP 

• 

1 (+ velho) 
I (+novo) 

adjut ajut 
awah wah 
adjung d jung 
we bai 
ai í 
edjout 
adjung djung 
wanytl yo 
e kit pit 

1 

1 we sit 
Fim we s1 
flm we s1 
FiP e djout 
fip da O f1 
F, FI e pot 
d , dl e ra sit 
Fi we s1 
fi we s1 
FF, fF rasenyebit 
Ff, ff rasenyebit 

Este sistema se caracteriza pela quebra do 
princípio de geração: mm = iP, Im = FiP, Fim e fim = Fi e fi . 

Murphy explica esta feição através da regra matrimonial que 
determina a união preferencial dos primos cruzados e o matri
mônio avWtcular. "Com o casamento de primos cruzados, diz 
ele , o Pai da ma-e de Ego e a mãe do Pai são irmá'os, e, quando 
combinado com o matrimônio avuncular, a irmã do Pai é uma 
possível esposa para o Pai da mã'e . Assim, a esposa do pai da 
m[e de Ego, ou a ma-e da mãe, pode ser a mesma pessoa que 
a irmf do Pai" (Murphy, 1960 93 ). 

Embora Murphy admita o matrimônio com 
ambas as primas cruzadas, o sistema parece indicar uma prefe- 1o1 
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rência pelo matrimônio com a prima cruzada matrilateral e 
a filha da irmf. Com efeito, Ego denomina por um mesmo termo 
o Im e o FiP, prováveis esposos de sua irmã. Por outro lado, 
classifica em uma só categoria a fim e a fi, suas possíveis espo

sas. 

7. Sistema de relações Parintintin - l)ddos 
extraídos de manuscrito "Anthropological Check Ust - Pa
rintintin" de autoria de Lavera D. Betts, cedido gentilmente 
pelo Summer Institute of Linguistics: 

PP, Pm, amenh Fim, nenhimembir 

mP,mm 
. fim, nenhimembir Jary 

P, IP uy FiP, nenhimembir 

m,tm y fip nenhimembir 

Im, tutyr F, FI a'y 

iP, jajy f, fl a'y 

1 (+velho) iro 1 9 Fi kuff amembir 

1 (+novo) eki'yr fi kuflamembir 

1 endyr FF, fF , symyminó 
Ff, ff, symyminó 

Os termos descritivos (nenhimembir e kutla
membir) indicam as categorias de parentescos, em que se encon
tram as esposas potenciais de Ego . A existência da distinção 
entre estas duas categorias pode , provavelmente. ser explicada 
pelo fato que o primeiro termo admite uma troca matrimonial, 
.Ego pode casar, por exemplo, com a fiP e dar a sua irmã em 
matrimônio ao FiP. &ta troca não é possível no segundo caso, 

( 19) - A autora não apontou um termo específico 
para lmão mais velho. lrü é realmente um termo genérico para irmãos. 
Entretanto utilizamos aqui, em oposição a eki'yr apontado especifica
mente para irmão mais novo. 

porque se Ego casar com a fi. o fi obviamente não poderá con
trair matrimônio com a irmf de Ego. pois esta pertence a cate
goria que ele denomina de y (mãe). 

8 . Sistema de relações Suru z; - Baseado em 
nosso próprio traballio de campo e retificando de certa forma 
nossa publicação anterior (cf. Laraia e Matta; 1967): 

PP,Pm amosa Fim itotyra ?yra 
mP,mm isa rosa fim itotyrasyra 
P, IP 1na 

• 
FiP isasêememyra 

m, 1m mea fiP isasêememyra 
lm, itotyra F, FI tirayra (siwá) 
iP, isesée f, fl acyra (sisten) 
1 (+velho) ekeyra Fi hekosara 
1 (+novo) tyruyra fi hekosara 

henyra FF. fF 1nisamoina 
Ff. ff n1isamoina 

As pequenas diferenças terminológicas deste 
sistema com o siste~a Akuáwa-Asuriní não exprimem as des
semelhanças que. de fato, existem nas regras matrimoniais. 
Enquanto os Akuáwa-Asurin í limitaram as possibilidades de 

uniã'o à fiP ·e a fi, os Suruí estenderam esta possibilidade <l fim , 
tornando viável uma ampla troca matrimonial. cujos resultados 
foram a intensificaçã'o dos laços de solidariedade tribal. 

9 . Sistema de relações Tapirapé - Dispomos 
de três relações de termos para os Tapirapé. A primeira organi
zada por Wagley e Galvão ( 1946 ), que serviu de base para a sua 
análise de parentesco Tupi. A segunda foi elaborada por Judith 
Shapiro ( 1968). sendo que o seu trabalho nos interessou suma
mente por tratar de certas mudanças na terminologia, mudan-
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ças estas que parecem, estã"o ocorrendo em outros grupos Tupi. 
Por fim, temos a relaçfo de Baldus (1970), cujo interesse reside 
no fato de ter sido coletada 33 anos antes, quando os Tapi-
rapé tinham muito pouco contato com a nossa sociedade. Po-
rém, cremos que muitas das diferenças que existem entre as 
três relações prendem-se mais a uma adoção diversa de crité-
rios de anotaçio, o que é bastante justificável quando nfo se 
trata de um trabalho linguístico. 

Wagley e Galvão Shapiro Baldus 

PP,Pm ramya ramya ramw1 
mP,mm chanyia caniya hyi, chaniya 
P, repy repü (towa) rupy 
IP rewyrangt rewirani revuyrangi 
m, VI ãpi hy 
im, yura cei ?irani ,ãpi yrangt 
Im totyra toryrani tutyra 
iP chanche e ice chanché 
1 (+velho) rikayra rike?irni rykyira 
1 (+novo) . riwirani rivuyra nwyra 
. 

ranyra,koca 1 nnyra renyra 
Fim igual a 1 igual a 1 igual a 1 
flm igual ai igual ai igual ai 
FiP igual a 1 igual a 1 F igual a 1 
fiP igual a 1 i igual ai · igual a i 
F, FI ranyra ra?ira rayra 
f, f1 ranchyra rã'cira rachyra 
Fi rikawiana rekawiana yyra 
fi kuchãmemira kocamemira kuchámemira 
FF, tF rumuminó remaminó ramamynó 
Ff, ff rumuminó 

. , 
remamtno ramamynó 
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Para Wagley e Galvão (1946 , 5) o casamento 
avuncular nfo se encontra entre os Tapirapé e o matrimônio 
ideal é entre .. gente que chama um ao outro de ·~rmfo" e '~r
mêl"', mas que seja de parentesco remoto". O mesmo afirma 
Shapiro ( 1968: l 7): "O matrimônio é agora regulamentado 
entre os Tapirapé , como entre outros grupos que possuem ter
minologia generacional, somente por uma regra negativa: e 
matrimónio é proibido dentro de certos graus de proximidade 
genealógica". A dificuldade encontrada pelos pesquisadores 
que trabalharam com os Tapirapé foi exatamente esta : dimen
sionar os limites de proximidade genealógica dentre das quais 
o matrimônio é interditado . 

10. Sistema de relações Tenetehara - Wagley 
e Galvão (1946) nos apresentam a seguinte terminologia de 
parentesco, relativa a esses índios do rio Pindaré: 

PP,Pm tamui " Fim igual a 1 
mP,mm zaryi flm igual ai 
P, IP ru FiP igual a 1 
m, tm hy fiP igual ai 
Im tutyra F, FI 

, 
rayra 

iP zaihé f, fI razyra 
1 (+velho) \rikiyra Fi 

. 
nyra 

l (+novo) nw1ra fi ratipéra 
1 remyra fF, ff 

, 
rem1mmo 

As mesmas regras de matrimônio atribuí
das aos Tapirapé foram estendidas aos Tenetehara. 

Pela apresentação acima dos termos de rela
ções dos diversos grupos Tupi, tomando como sistema de compa
raçã'o, e Tupinambá, verificamos que os demais apresentam em 
relaça-o a este, divergências tanto no que se refere ao tipo dos 105 
"termos de primos" quanto na forma de cada termo. 
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Tabela 1 -Termos de Parentesco Comparados com 

os dos Tupinambé 

Sistemas Termos Termos Termos 
Idênticos Modificados Diferentes 

Akuawá-Asurin í 4 6 7 
Juruna o 1 16 

Kaapor 2 s 10 

Kaiwá s 7 s 
Mundurukú 1 o 16 

Parintintin 3 s 9 

Suruí "l s 10 -
Tapirapé 2 7 7 
Tenetehara 9 3 s 

Pela Tabela 1, observamos que os termos 
mais semelhantes aos dos Tupinambá são encontrados entre 
os Tenetehara e os Kaiwa. enquanto os mais diferenciados per
tencem aos índios Parintintin , Mundurukú e Juruna . Por outro 
lado, apenas estes três últimos grupos apresentam a terminolo
gia de primos do tipo lroquês, análogo ao sistema Tupinambá. 
Os Tenetehara, Kaiwá e T apirapé correspondem ao tipo Hawaia
no, enquanto os demais ( Akuáwa-Asuriní. Kaapor e Suruí) 
possuem terminologia de tipo Sudanês . 

A tern1inologia de primos do tipo lroquês 
é condizente com o n1atrimôruo preferencial com as primas 
cruzadas bilaterais, regra esta expressa pelos termos Tupinambá. 
Formalmente. este matrimônio é um meio de .. troca direta" 
que linlita o intercâmbio ã duas linhagens, desde que um homem 
case com a sua prima cruzada que estruturalmente pode ser, 
ao mesmo tempo , a filha do i nnfo da ma-e e a filha da irmf do 
Pai . Este tipo de casamento é próprio dos sistemas de duas 

secções, . os quais exigem mecanismos suplementares da manu
tenção da solidariedade. tendo em vista as suas predisposiçoes 
ao fraccionamento tribal. Entre os Tupinambá, por exemplo, 
o ritual antropofágico aparece como um importante fator da 
solidariedade (Fernandes. 1952). 

Também neste caso o matrimônio avuncular 
aparece como uma forma de complementação, tornando mais 
amplas as perspectivas de trocas, sendo comum Ego ceder uma 
"irma"' para o lm. retribuindo a sua união com o Fim. Dentre 
todos os grupos Tupi, aqui citados, é este tipo de matrimõnio 
que explica porque com uma só exceção, um homem pode 
estabelecer aliança com mulheres de duas categorias. A única 
exceção é encontrada entre os Tupinambá, onde todos os matri
mônios preferenciais de Ego (fim, fiP e fi) estfo agrupados em 
un1a mesma categoria, jetipera. E como já dissemos anterior
mente, isto nfo ocorre nos demais grupos, que possuem uma 
categoria para as primas cruzadas bilaterais e outra para a filha 
da innf. Mas mesmo entre os Tupinambá existem dois termos 
para o "irmfo da esposa·· ou o "esposo da irmã". Isto é, Ego 
denomina diferentemente o Fi dos Fim e FiP. A explicação 
para este fato reside em que Ego denomina o FiP e o Fim, por 
um mesmo termo, porque pode doar e receber a esposa de ambos 
(Figura 4 ), enquanto sua relação para com Fi é apenas de recep
tor de espo~a: Ego não pode mais ceder uma sua innã ao Fi, 
porquanto ela é estruturalmente a mfe do Fi. Em outras pala-

Fig.4 
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vras, existem para Ego duas categorias de afins : uma que pode 
ser também a do "esposo de sua irma4' (FiP e Fim) e outra 
que pode ser apenas a do innfo de sua esposa. 

O comportamento de um homem em relação 
ao "irmã"o da mfe" é coerente com esta distinção do parentes
co afim. Ao contrário das relações referentes aos demais pa
rentes afins, que vão das ações evitadas até o conflito manifesto, 

o itotira mantém com Ego uma atitude de proteção e familia
ridade. ~ este um bom companheiro nas caçadas e em outras 
atividades, atitude que é idêntica para Ego feminino , até 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 matrilate
ral provoca modificações em suas relações com seu ito tyra. 

Concordamos, port anto, com MacDonald 
(o .c .:18) que os termos padrões da geração de Ego no sistema 
Tupi deve ser o Iroquês. E como já admitimos a regra de descen
dência patrilineal, podemos considerar o sistema Tupi como 
pertencente ao tipo de organizaçfo social denominada por Mur
dock de Normal Dakota. E, conseqüentemente, devemos admi
tir como resultado de mudanças sociais, o aparecimento de 
dois outros tipos de organização social entre os Tupi : o "Nor
mal-Sudanês" e o "Patri-Hawaiano". 

O tipo Sudanês, segundo Murdock (1949 : 
238) deriva de dois grupos de sociedades patrilineares, ou seja, 
daquelas que têm uma tendência para o uso extremo de termos 
descritivos e das que desenvolveram uma terminologia assimé
trica de primos cruzados, sem atingir os padrões Omaha20 

(20) - Determinamos o sistema de primos do 
· .tipa Omaha, quando Ego classifica fiP e fim por diferentes termos e ter

minologicamente diferenciados de irmãs e primas paralelas, mas fiP é 
108 classificada com fie /ou fim com im (cf. Murdock, 1949: 224). 

Vimos que tanto os Suruí, como os Akuáwa
Asuriní, utilizavam-se de termos descritivos (Fim, fim, FiP, 
ftP, mas esta tendência é muito mais acentuada entre os Kaapor 
(iP, FiP, ftP, Fim, fim, Fi e fi), o que levou o grupo a preferir 
o uso de um determinado tipo de tecnominia aos termos de 
referência. 

Todos estes três grupos adotaram denomina
ções diferentes para os primos cruzados com a característica 
de fazer a distinçfo de sexo apenas para os primos cruzados 
matrilaterais. Este fato poderia nos levar a formular a hipótese 
de que o matrimônio preferencial somente deveria ser possí
vel no lado em que o critério do sexo é levado em consideraçfo, 
assim a esposa preferencial seria a Fim. Mas, além dos dados 
repudiarem esta formulação, também o Fi e a fi (esposa pre
ferencial através do matrimônio avuncular) em todos os três 
sistemas recebem uma mesma denominação , nfo havendo distin
çao de sexo. 

Os Akuáwa-Asuriní admitem como formas 
preferenciais de casamento e de um homem a fiP e/ou a fi. O 
matrimónio com a fiP determina um tipo de ·'troca" que Levi
Strauss considera ''restrita". Um homem de um grupo A cede 
uma mulher de sua geração para um homem B, esperando rece
ber em troca, na geração seguinte, uma mullier para a sua linha
gem. Em outras palavras, um homem cede uma irmf para uma 
outra linhagem, mas reivindica para si o direito sobre a filha do 
novo matrimônio. Este procedimento, que expressa o desejo 
de uma troca direta nfo é satisfatório do ponto de vista da 
solidariedade grupal, porque limitando o número de linhagens 
participante de intercâmbio matrimonial, restringe a amplitude 
dos laços de parentescos afins nas gerações descendentes (Ne
edham, 1958:217). Além disto, a motivação da troca imediata 
é frustrada, pelo menos emocionalmente , desde que aquele que 109 
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cede uma irmf nfo é quem vai receber outra mulher na geração 
seguinte, mas sim o seu filho. Esta não é realmente uma solução 
desejável numa sociedade que considera a poliginia um fator 
de prestígio. No entanto, o matrimónio com a prima cruzada 
patrilateral transformar-se de fato nwna regra de casamento 
com a prima cruzada bilateral, quando o grupo aceita como ou
tro tipo de matrimõnio preferencial o de um homem e a fi, 
que Levi-Strauss (1949:556) define o ciclo curto como uma ante
cipação de um sistema de reciprocidade e como a satisfação 
de uma troca direta. No caso particular dos Akuáwa-Asurin í, 
o matrimónio com a fi (hekesara) pode ser, ao mesmo tempo, 
o matrimónio com a fim (itotyrasyra). Em outras palavras, a 
esposa de Im pode ser a irmã de Ego e o casamento deste com 

a fi é também com a flm21
. · 

O fato dos Akuáwa-Asuriní demonstrarem 
urna ênfase maior na preferência pela fi.P prende-se , talvez, a 
existência da união de um homem com uma mulher e a filha 
desta. Este matrimônio, devido a existência do casamento avun
cular, é impossível do lado da prima cruzada matrilateral. Tor
na-se, porém, viável quando na-o se limita as uniões preferenciais 
ou se consuma com a fiP e a ffiP, resultante de um matrimó
nio anterior. Esta é uma forma de poliginia habitualmente as
sociada a wna regra de descend~ncia matrilineal (Levi-Strauss, 

1958 :137), mas que pode ser explicada dentro de uma socie
dade patrilineal, desde que esta nfo seja de duas secções e que 
na-o ocorre entre os Akuáwa-Asuriní. 

Entre os Suruí e os Kaapor, entretanto, 
encontramos os três tipos de matrimônio preferenciais (com a 

(21) - Talvez , esta peculiaridade de sistema seja 
responsável pela confusão, que fi zemos em nossa primeira viagem aos 
Suruí, quando o consideramos portadores de tennos de primos do tipo 
lroquês. 

fi, fiP e flm), apesar da sua terminologia de primas. Como o 
matrimônio com as primas cruzadas bilaterais é próprio do 
sistema de duas secções e devido ao fato de nfo termos encon
trado termos de referências para fiP e fiP e sim termos dimi
nutivos para Fim e fim, faz com que levantemos a hlpótesc 
da transformação de um sistema de tipo "Normal Dakota n 

para "Normal Sudanês". Não conhecemos por enquanto, as 
causas que determinaram esta mudança. 

Também, nfo podemos afirmar quais foram 
os motivos que levaram os índios Tenetehara, Tapirapé e Kaiwá 
a tenderem para uma terminologia de primos de tipo Hawaiano. 
A admissã'o de uma mudança na terminologia de primos é jus
tificada pelo fato de que esta, em todos os três grupos, não 
encontra uma equivalente na 1 il geração ascendente. Termos 
de primos do tipo Hawaiano vinculam-se ã termos de tios do 
tipo geracional. Em outras palavras, se denomino todos os meus 
primos, paralelos e cruzados, matri e patrilateral, como 1 e i, 
devo também chamar de P e m, os membros da geraçfo anterior: 

P = IP = Im, m = im = iP 

Mas isto não ocorre, em nenhum dos três 
grupos, nos quais constata-se a existência de uma terminologia 
do tipo deno.thinado fusão bifurcada. 

Shapiro ( 1968, 16) considera o aparecimen
to do sistema Hawaiano, como uma conseqüência do processo 
depopulacional. De fato, o aumento ou diminuição da popu
lação, quando em termos excessivos, podem provocar mudan
ças na ordem social2 2

. Entretanto, o que não poderemos expli-

(22) - Cf. Laraia, 1963, quando demonstramos 
que o processo depopulacional causou modificações nas regras matrimo
niais dos Suruí. l 1 1 
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car-no decorrer .deste trabalho é a razão pela qual, determinados 
grupos Tupi seguiram um tipo de mudança, enquanto outros 
grupos preferiram seguir um caminho diverso. 

Finahnente, podemos considerar que Wagley 
e Galvão atribuíram a regra de descendência bilateral aos Tapi
rapé, Tenetehara e Kaiwá, em função da estrutura Hawaiana, 
realmente mais relacionada com a bilateralidade do que com 
patrilinearidade. Em todo caso, mesmo que isto se confirme, 
os três grupos transformaram-se numa forma de exceção que 
não pode ser extrapolada para todos os Tupi. 

III - GRUPOS DE DESCENDENCIA UNILI
NEARES 

Existe na etnologia brasileira uma tradição 
em considerar os Tupi como desprovidos de grupos de descen
dência unilineares, isto é, instituições como clã, fratrias ou 
metades -seriam completamente desconhecidas das sociedades .. 
Tupi. Assim, qualquer vestígio de segmentação, por acaso encon-
trado, é considerado como tomado de empréstimo às tribos 
Jê implicando na aceitação de um prolongado contato inter
tribal, para cuja constatação seria necessária uma minuciosa 
investigaçfo diacrônica. A simples enumeração de raptos de 
pessoas de grupos Jê, por útdios Tupi e vice-versa, nos parece 
insuficiente para comprovar a existência de uma interação inter
tribal pois teríamos uma lúpótese da modificação de um siste
ma social pela introduçfo de um número reduzido de indiví-
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duos de outras sociedades. Tal hlpótese é pouco provável quando 
sabemoo que os raptados são, preferencialmente, crianças, por
tanto em fase inicial de socialização e mulheres que dificilmente 
podem ter, pela condição de seu sexo, um papel proeminente 
numa sociedade patrilineal. Além disto, a mudança de um sis
tema social nã'o pode ser considerada simplesmente como resul
tado da vontade de alguns indivíduos, já que embora "o sistema 
seja elaborado e reelaborado pelos homens, isto nfo significa 
que seja normalmente construído ou modificado por um pro
cesso de elaboração consciente" (Radcliffe-Brown, 1956:62)

23
• 

Assim MacDonald, em seu trabalho, mostrou
se bastante coerente · com as demais tentativas de analisar o 

r 

parentesco Tupi, quando concluiu pela inexistência de divisões 
unilineares exogámicas entre os mesmos. E por ter utilizado 
argumentos exclusivamente estatísticos despreza a ocorrência 
de clãs entre os Mundurukú, embora o indique na tabela. Para 
este último grupo apresenta o argumento, bastante válido, da 
dúvida de sua filiação lingüística aos Tupi (1965 :10). 

Tentaremos demonstrar que é possível a 
ocorrência desses segmentos entre sociedades Tupi. Iniciaremos 
pela análise do sistema de relações Tupinambá, sobre o qual 
pretendemos demonstrar que é próprio dos grupos que apresen
tam uma segmentação . 

Por esta tabela podemos verificar que esta-
mos diante das características de um sistema de duas secções, 
isto é, sua terminologia expressa a possibilidade da existência 
de metades. Consideramos como metade uma das duas divisões, 
em que os membros de uma tribo são repartidos e que guardam 

(23) - Usamos aqui a asertiva de Radcliffe-Brown 
para o sistema de relações e extrapolamos para todo o sistema social, 
procedimento esse que consideramos válido quando sabemos que o pri· 

· meiro po de ser considerado, apenas, como o sistema de nomenclatura 
do segundo. 

entre cada uma, relações complexas que vão desde uma hootili
dade declarada até uma intimidade estreita, sendo freqüente
mente exogâmicas (I..evi-Strauss, 1949 :8 7). 

Tabela 2 - Sistema de relações Tubinambá 

A B e D 

mm, iPP PP mP, iPm Pm 
aryia TAMÕI aryia ·· ·TÀMÕI 

iP P, IP m,im Im, EiP . , 
aixe TUBA sy TUTYRA 

i, fim, FIP 1, Fim, FIP fim, fiP Fim, FiP 
I • 

tendyra TYKYYRA jetipéra TUTYRA 

f, t1 F, FI ti Fi 
tajyra TAYRA jetipdra RIYRA 

tF , fFFI FF, FFI ff Ff 
temininõ TEMININÕ temininõ TEMININÕ 

Por esta tabela, referente a Ego masculino, 
notamoo que a categoria de parentesco pertencente à secção de 
Ego (colunas A e B) não se confundem com as categorias per
tencentes a secção complementar, possuindo uma nítida distin
ção de gerações. Tal fato não ocorre na outra secção, onde 
Ego coloca na mesma categoria pessoas de diferentes gerações 
e sexo. Assim é que a categoria ituyra abrange o Im, EiP, Fim 
e FiP, e jetipéra inclui fiP, fim e fi, somente reservando um 
termo especial para as mulheres (sy) da primeira geração ascen
dente (coluna C), em cuja categoria seu tuba pode estabelecer 
uma aliança . Existe, ainda, a possibilidade de armar a equaça'o 
EiP = lm que indica o matrimônio bilateral de primos cruzados, 
regra esta mais plausível em um sistema de metades (Levi-Strauss, 
1958: 135). 115 
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Tanto ascendente como descendente , a 
fusf o dos termos que pode ser notada nas segundas gerações 
é consistente com a estrutura de um sistema de duas secções, 
sendo que as distinções entre "parentes" e "afins" ocorrem 
somente na geração dos "pais de Ego", na de Ego e na dos "fi. 
lhos de Ego" (Dumont, 1953 :38). 

Ê óbvio que fundamentar empiricamente 
os fatos analisados acima é impossível, porquanto os Tupinambá 
desapareceram há muito tempo. E os cFOnistas, que nos deixa
ram valiosas informações, nfo fazem nenhuma referência a 
instituições, que devem ter passado completamente desperce
bidas pelo desconhecimento de seus mecanismos por parte 
dos observadores seiscentistas. Resta-nos formular a hipótese 
que muitos grupos Tupinambá, classificados como tribos autô
nomas eram de fato segmentos de wn grupo maior. Isto impli
caria no interrelacionamento constante existente entre os diver
sos grupos vizinhos, tanto do ponto de vista de participação 
conjunta em cerimoniais como em atividades guerreiras ou 
conflito entre si. Somente esta hipótese tornaria viável a loca
lização de 22 aldeiamentos Tupinambá na baía de Guanabara2 4 

• 

Tornando em consideração esta hipótese o erro dos cronistas 
teria sido o de subestimar a verdadeira dimensão de um grupo 
tribal. 

Vimos, na primeira parte deste capítulo, 
que um sistema como o apontado anteriormente do ponto de 
vista teórico com regra de descendência patrilineal e de resi
dência patrilocal é bastante propenso o processo de cisões. 
Sahlins (1961) denomina este tipo de estrutura social, com 
tendência d segmentação, como possuidora de um sistema de 

(24) - Cf. Jean de Lery, .. Colóquio da entrada 
~ chegada no Brasil, entre a gente do País chamada Tupinambá e Tupi
niquim, em linguagem brasilíca e francesca". A este respeito cf. Beltrão 
e Laraia (1969). 

linhagens segmentárias, que emerge no nível tribal e vai desen
volvendo-se mais em grupos que se intrometem numa área já 
ocupada de que entre tribos que se desenvolvem em áreas incon
testadas. O seu ambiente deve ser o da competição intertribal 
e sabemos que os Tupinambá para obter o controle de litoral 
tiveram que desalojar numerosas tribos. 

Podemos, então, estabelecer uma analogia 
entre o processo segmentário dos Tupinambá e o dos Tiv, grupo 
africano estudado por Bohannan (1954). Enquanto estes últi
mos são levados a fragmentação por um sistema patrilineal de 
herança, que provoca a divisão da linhagem em diversos peque
nos segmentos para os quais a terra é dividida, o objeto de divi
são entre os Tupinambá não formal mais tacitamente, era os 
campos de caça. Com o aumento populacional, os campos de 
caças tornavam-se insuficientes para a manutenção do grupo, 
forçando a necessidade de desdobramento das diversas linhagens, 
que iam procurar melhores condições de sobrevivência em recan
tos mais distantes. Se fosse possível efetuar uma reconstrução 
histórica desse processo, poderíamos verificar que a soma dos 
diversos grupos esparsos nos levaria a um grupo ancestral , que 
pouco a pouco perdeu a sua proeminência sobre os demais. 

Entre os Tupi atuais, além dos ~1undurukú, 
Mawé e Parintintin, encontramos a existência de clãs entre os 
Suruí. Estes possuem cinco grupos de descendência unilinea
res: Koaciarúo ( coati), Saopakania (gavião), Ywyra (pau), Pin
dawa (Palmeira) e Karajá2 5 • As genealogias indicam a existên
cia de mais dois grupos, Sakariocara (Jacaré) e Uirapari (espé-

(25) - Os Suruí explicam o aparecimento do grupo 
Karajá pelo rapto de mulheres de uma tribo que assim denominam. O 
esposo de uma mulher que fora raptaada, procurou retomá-la , sendo 
aprisionado pelos Suruí. Os descendentes desse homem com uma mulher 
Suruí constituíram o novo cli. 117 



118 

cie de madeira), hoje extintos. Há também alguns indícios de 
que os Saopakania e Ywyra, pelo menos, possuiam sub-segmenta
ção. 

Estes grupos de descendência apresentam 
características que nos levam a classificá-los como elas. Slo 
exogâmicos e po.uuem uma chefia, embora alguns índios apon
tados atualmente como chefes de clãs nlo gozem realmente 
deste status. A regra de residência patrilocal, conjugada com a 
descendência patrilineal, resulta numa localização de segmentos 
hoje pouco percebida entre a escassa população Suruí. Pouco 
podemos dizer da organização dos grupos, mas nas cerimônias 
religiosas ainda é nítida a diversificação de papéis pelos segmen
tos. entretanto pode-se notar os vestígios de uma especialização 
clânica: os Koaci-arúo detém a chefia e a caça lhes é interdi
tada. São bons agricultores juntamente com os Ywyra sendo 
que a caça é permitida aos segundos . Por sua vez, os Saopa
kania são excelentes caçadores desprezando a agricultura, e 
parecem ter mantido os encargos guerreiros. Quanto aos Ka
rajá e Pindawa, pouco sabemos de suas atribuições. Não existem 
lutas internas pela chefia tribal, sendo esta hereditária e perten
cente ao clã Koaci-arúo, cujos membros julgam-se descendentes 
diretos de Mahíra, amoysa ("avô") de todos os Suruí. 

A existência de clãs na sociedade Suruí, 
poderia por si só ser considerada como uma prova existencial 
da possibilidade de ocorrência de segmentos unilineares entre 
os Tupi . Mas, o interessante é que esta confirmação foi encon
trada num sistema que não apresenta as características de duas 
secções . É verdade que não foi constatada a existência de me
tades entre estes índios, embora no decorrer da pesquisa tenha
mos investigado insistentemente esta possibilidade. Na elabora
çfo dos dados, observamos que as trocas matrimoniais efetuam
.se indiferentemente entre todos os clãs, o que não deveria ocor
rer numa sociedade dual. Sabemos que nfo é necessária a exis-

tência simultânea de metades com a organização clã.nica, mas 
sabemos tanlbém que um processo depopulatório, como o que 
ocorre entre os Suruí, poderia ter obrigado essa sociedade a 
tornar mais amplo o intercâmbio matrimonial entre os clãs. 
Esta ressalva é feita pelo fato de que, ateriormente, já admiti
mos a possibilidade da existência do atual sistema Suruí, decor
rente da transformação de um sistema dual no que foi observa
do atualmente. Além disto, os. opônimos clânicos estão aparen
temente dispostos em duas categorias: 

Animais: Koaci-arúo, Saopakania, Karajá e 
Sakarioara. 
Vegetais: Ywyra (páu), Pindawa (Palmeira) 
e Uirapari (Paxiúba). 

Na hipótese da existência anterior de meta
des e da nfo descoberta de seus nomes em nosso trabalho de 
campo, essas podem ser resultantes de dois fatos : o grupo real
mente esqueceu os nomes das metades e pode também ser conse
q üência do anonimato das mesmas, possível de acontecer quando 
a sua denominação é dispensada pela compreensão das catego
rias opostas em que os clãs se agrupam. Basta, então, o conhe
cimento do significado do epônimo do clã para ser possível 
classificá-lo em uma das categorias que se opõem2 6 • 

(26) - Sobre a possibilidade de identificação de 
metades anônimas apenas pelo conhecimento de significados dos epõni1nos 
clânicos, cf. Roberto Cardoso de Oliveira (1964). 119 



IV - CONCLUSÃO 
' 

Pelo que foi visto no decorrer deste capí· 
tulo, limitando-se aos dados existentes sobre os divetsos grupos 
Tupi, acreditamos que o modelo ideal da estrutura social Tupi 
corresponde a um sistema de relações que apresenta a fusão 
bifurcada na primeira geração ascendente e termos de primos 
do tipo Iroquês, na geração de Ego. E estes aspectos somente 

podem ser compreendidos quando analisamos a dinâmica deste 
sistema, tendo como base as regras de descendência patrilineal, 
a residência patrilocal e os matrimônios preferenciais com as 
primas cruzadas bilaterais e a filha da irmã'. E que as limitações 
destas regras matrimoniais sejam compensadas por outros meca· 
nismos mantedores da solidariedade tribal, que ameniza a 
tendência segmentária do sistema. Por t1m, •que o avunculato 
seja além de uma aliança complementar um tipo de relações 
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amistosas entre homens de linhagens diferentes - "o irmf'o da 
mf'e" e seu " filho da irmã'., - reforçando as relaÇOes entre seg
mentos relacionados pela afmidade. Fica claro que tal sistema 
dificilmente poderá ser encontrado em operação, pois que qua
tro séculos do contato interétnico têm provocado as mais diver
sas mudanças nos grupos Tupi. De qualquer modo, a compre
ensão dessa estrutura social tomar-se-á mais clara quando cor
relacionada com a dinâmica dos demais elementos que a com
põe. É o que pretendemos demonstrar nos capítulos seguintes. 

Em resumo, apresentamos um esboço de 
parentesco Tupi, que se não diverge em muitos pontos das tenta
tivas anteriores, procurou fazer uma síntese dos dados existen
tes, através de uma perspectiva de interpretação onde o conceito 
de genealogia é substituído pelo de categoria. 

CAPITULO Ili 
O COMPORTAMENTO SOCIAL 

--



/.A lj/NHAGEM DO PARENTESCO: 
' 

Entre os Tupi, como era de esperar, existe 
uma estretta correlação entre o sistema de parentesco e o siste
ma de atitudes. Cada termo reflete um padrão de comporta-

' mento social bem definido estando seu universo ordenado de 
acordo com os tipos de relações familiais que constituem o 
seu sistema social. 

Na análise dos termos de parentesco, efetua
da no capítulo anterior, verificamos o grau de persistência de 
cada uma nas nove sociedades estudadas, a partir do sistema de 
relações Tupinambá. Observamos, por exemplo, que o termo 
itutyra, correspondente ao irmã'o da mãe, encontra-se presente, 
sem alterações importantes no decorrer de quatro séculos, em 
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todos os grupos analisados, com exceção dos Juruna e Mundu
ruku1. Por outro lado, os termos que apresentam menor grau 
de manutenção referem-se a Fim, flm, FiP, fiP, Fi e fi e são 
justamente os que defmem as categorias relacionadas com o 
matrimónio preferencial de Ego. Estas são as mesmas catego
rias que sofreram modificações estruturais, como vimos no 
capítulo anterior . Assim, enquanto os Tupinambá possuíam 
um só termo para esposa potencial (Jetipéra), reunindo numa 
só categoria três posições genealógicas (fiP, fim e fi), os Tupi 
modernos aumentaram para dois ou três o número de categorias 
onde o matrimônio de Ego torna-se preferível. Esta diversifi
caçã'o expressa a transf ormaçfo de um sistema simétrico em 
sistemas assimétricos. 

Desde que é praticamente impossível, no 
estágio presente de nossos estudos, reconstruir as causas deter
minantes das mudanças, preferimos tentar explicar a razão da 
persistência de certos termos. 

Os artigos de Radclif fe-Brown ( 1924 ), Evans
Pritchard (1929), Levi-Strauss (1945) e Goody (1959) sobre 
o papel do irmf'o da mãe, em diversas sociedades primitivas, 
permitem nos manipular nossos dados sobre uma base teórica, 
elaborada solidamente pelo trabalho destes quatro antropólogos . 

Concordamos com l.evi-Strauss quando afirma 

que os elementos do parentesco nêio podem ser baseados nos 
elos objetivos de filiação ou consagüinidade existente entre 
indivíduos, porque limita-se a um sistema arbitrário de repre
sentações e não ao desenvolvimento expontâneo de uma situa
çfo de fato (1958 :61 ). Assim, podemos explicar a permanência 
da importância do Im nos sistemas de relações Tupi. Esta expli-

(1) - A língua Juruna constitue uma família oo 
Tronco Tupi, e não uma sub-fam11ia do Tupi-Guarani. Com referência 
aos Mundurukú, embora apontaoos como sub-família Tupi-Guarani, 

. acredita-se antes, ter sido uma fam i1ia à parte (cf. Rodrigues. 1965 ). 

cação torna-se possível desde ao invés de partirmos da famí
lia elementar, consideremos as relações existentes entre um 
homem sua irmã, o esposo desta e o filho de sua innf' como , . 
núcleo do sistema de atitudes. Este fato, estranho a princípio, 
só pode ser explicado em funçf'o das relações existentes entre 
os membros do grupo de "sibling" nas sociedades Tupi. 

Com efeito nfo existe, relaçfo de parentesco 
mais forte do que entre irmãos, quer sejam do mesmo ou de 
sexos diferentes. Eles sfo de fato, os parentes por excelência, 
como está definido pelo termo genérico .. Irúo", encontrado 
entre os Akuáwa-Asuriní, e também entre os Parintintin, que 
ora significa irmfos (sem distinçfo de sexo ou de idade), ora 
significa parentes. Um índio Akuáwa-Asuriní, ao mostrar-se 
indiferente diante da morte trágica de sua esposa, surpreendeu 
o funcionário S.P.I., que o admoestara, com a resposta franca: 
"Por que eu deveria chorar? Ela era, por acaso, minha irmã?" 

Estas relações entre "siblings" caracterizam-se 
por uma forte amizade, constantemente demonstrada em pú
blico, através, por exemplo, de expressões de afetividade entre 
irmfos do mesmo sexo e não encontradas em nenhuma outra 
categoria de parentesco. O irmfo atende incondicionalmente 
um pedido do outro. Entre os Akuáwa-Asuriní, o encarregado 
do Posto tentou em vão impedir que Samekwaro fornecesse ali· 
mento a Sa?ee, para obrigar este último a trabalhar na plantação 

• 
do Posto. Samekwaro alegou que nã'o poderia fazer isto, porque 
Sa?ee era seu irmf'o. Tikupá, um de nossos informantes entre 
os Urubú-Kaapor, foi por nós presenteado com uma calça de 
brim. Quando Wiramoroi, seu irmão, passou pela aldeia, este 
pediu-lhe a calça e foi prontamente atendido. Interpelado por 
nós, Tikupd respondeu que gostava muito daquela roupa, mas 
que nfo poderia recusar a um pedido de seu irmfo. 

Entre os Kaiwá, "se um homem tiver má 
colheita num ano em que se deva furar o lábio de algum dos 127 
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seus filhos, circunstância em que precisará de muito milho, o 
irmão será a primeira pessoa a quem pedirá auxilio" ( cf. V. 
Watson, 1944:34). 

Os casos de rixas, quando ocorrem entre 
irml'os têm geralmente como motivo a quebra das obrigações 
fraternas. Um jovem Kaapor Hoy brigou seriamente com seu 
irmío Ui, porque este zangou-5e com Iruana, irmã de ambos, 
pelo fato desta ter comido um abacaxi de sua roça, sem sua 
autorização. Segundo Hoy, Hí nfo tinha direito de reclamar 
porque nã'o se pode negar nada a uma irmã'. 

E bastante significativo, também, que entre 
os Suruí que adotaram uma forma de arranjos poliândricos 
(Laraia, 1963) para solucionar seus problemas matrimoruais, 
em face da depopulação, um homem nfo pode ter como "amu
tehéa'' a esposa de seu irmã'o2

• Entretanto, não existe nenhuma 
razão de ordem estrutural para este impedimento. Isto porque 
o cônjuge de um irmfo era, anteriormente ao matrimónio, esposa 
potencial de todos os membros do grupo de ''siblin~" . Além 
disto, pela regra do levirato, esta pode tomar-se mulher de um 
outro homem deste grupo, tão logo fique viúva. A reação veemen
te contra a possibilidade de uruão, através do arranjo poliándri
co, com a esposa do irmfo demonstra que o homem considera 
tal fato como uma traição. 

Para finalizar, a mitologia Tupi apresenta 
vários exemplos de homens que arriscaram tudo no afã de vingar 
o irmfo, mesmo quando o objeto da vingança eram seres sobre
naturais (ver apêndice 2). E também são dois irmãos gêmeos 
os heróis míticos responsáveis pelas grandes façanhas que expli
cam o mundo Tupi. E mesmo, neste caso, o "irmfo mais velho" 
várias vezes desafiou o seu poderoso pai, em defesa do "irmfo 
mais novo". 

(2) - "amutehea" é a denominação dada ao amante. 

As irmfS constituen1 tradicionalmente grupos 
de cooperação, reforçando os laços que iniciam na infância 
quando a "irml' mais velha" toma conta da "irmã' mais nova", 
enquanto esta ainda é pequena. Segundo Virginia Watson (1944: 
41) "é a irml' da mullier, por exemplo, que a substitue no tra
balho da roça durante a gravidez, e a irmã, quando viúva , ajuda 
muitas vezes participando do trabalho na roça da irmã casada, 
quando nl'o tem sua própria plantação". 

A diferenciação de sexo não altera este 
tipo de relaçfo entre irmfos, pois as mesmas demonstrações de 
carinho ocorrem entre um homem e sua irmã. É freqüente vermos 
um casal de irmfos trocarem carícias em público, coisa que os 
esposos raramente fazem. E o que é importante notar é que, 
ninguém atribue a este contato físico o mais leve indício de 
um comportamento incestuoso, o que seria considerado horrí
vel porque a mais grave transgressão desta lei é a que ocorre 
entre um homem e sua irmf. /ahí (a lua), diz um mito Kaapor, 
teve relações sexuais com sua irmã", "Iahí é doido ficou com a 
cara toda preta", comentou nosso informante . De vergonha, 
Iahz' e sua irml' correram para o mato. Depois ele atirou diversas 
flechas para o céu, construindo uma escada, pela qual os dois 
subiram . Iahí aparece desde então no céu, com sua mancha 
negra no rosto, enquanto a irmã" se transformou numa estrela. 

A responsabilidade que um homem tem de 
proteger a irml' permanece mesmo após esta contrair matrimô· 
nio. Sa?ee ameaçou de morte a Karuaro?hoa porque este batera 
na esposa, Saysopüi, sua irmf. Em revide a esta ameaça, Tea
pyhykawa, irmã" de Karuaro?hoa, tentou agredir Sa?ee. Foi a 
intervenção de terceiros que evitou que o conflito se agravasse, 
como em outras ocasiões que resultaram em honúcídios. Pos
teriormente, Saysopia nos explicou que se queixara a Sa?ee, 
e nfo a Samekwaro, seu outro irmão, porque aquele era o mais 
velho dos dois. 129 
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O afeto que um homem dedica a sua irmã, 
estende aos filhos desta, embora estes sejam membros de uma 
outra linhagem. Este fato explica a importância e persistência 
do termo Itotyra, que denomina uma relação de parentesco 
e que por outro lado caracteriza-se pela sua ambigüidade. Como 
vimos no capítulo anterior, o comportamento de Ego masculino 
ou feminino e o irm!o de sua mfe, pode-se dividir em duas 
fases: a primeira que é amistosa, em funçfo das ligações afetivas 
que o Im tem com a mfe de Ego e a segunda, que pode tomar
se em conflitiva quando ocorre uma das seguintes hipóteses: 
a) o Im casa-se com Ego feminino; b) Ego masculino contrai 
matrimônio com a fim e c) Ego feminino, torna-se esposa do 
Fim. Esta terceira hipótese ocorre quando as regras matrimo
niais são bilaterais ou exclusivamente patrilateral. Na primeira 
alternativa, o hn toma-se o esposo da irmf de Ego masculino 
e o bom relacionamento anterior pode-se deteriorar, tendo em 
vista que no caso de ter que escolher uma posição a favor de 
sua irma" ou de seu itoyra, Ego sempre optará pela primeira 
situação. No segundo caso, a situação de Ego em relação a seu 
In1, pode-se tornar tensa em relaça-o a um possível conflito 
com o Fhn, no desempenho do papel de Ie. A terceira hipó
tese é simplesmente a inversã'o da segunda. 

Evidentemente, em muitos casos, nenhuma 
das três alternativas ocorrem e o relacionamento entre itotyra 
e hekosara continuará sendo sempre positivo. O fato de que 
um homem dispõe apenas de um termo para designar respecti
vamente o filho e a filha de sua irmã é bastante significativo . 
Refere-se a pessoas de uma outra geração, independente da dis
tinção de sexo, pertencente a uma outra linhagem, mas com 
as quais Ego mantém boas relações. Na verdade, enquanto nfo 
existir nenhuma das hipóteses apontadas acima, a relação Im: 
Fi/fi, constitui uma categoria intermediária entre os parentes 
e aqueles que estão ligados por aliança. Quando, porém, se efe
tiva uma das 3 alternativas, a relação passa a ser caracterizada 

como de afmidade, com todas as implicações negativas deter· 
minadas pelo sistema. Para corrigir este inconveniente existe 
a possibilidade teórica da troca matrimonial, segundo a qual o 
Iro contrai matrimónio com a innf de um homem, mas dá sua 
filha a este como esposa. Na verdade, este sistema de trocas 
iniciou-se na geraçfo anterior, quando o pai de Ego recebeu 
como esposa a irmf do /totyra de Ego. 

Fig. 1 

Entre os termos que apresentam uma certa 
persistência, podemos apontar aqueles que definem as relações 
P, m/f, F. Para efeito de análise, desdobraremos estas em P/F, 
f e m/f, F. 

As relações entre um homem e seus filhos 
são praticamente quase da mesma importância que entre irma'os. 
Os Tupi, movidos por razões de ordem religiosa, anseiam pela 
paternidade. Quem morre sem deixar descendentes está defini
tivamente morto, uma vez que a alma só sobrevive no outro 
mundo quando alimentada pelo culto dos vivos. 

Por isto, quando um Tupi toma-se pai, a sua 
alegria é imensa. Para os Kaapor, é nesta situação que o seu 
próprio nome perde importância passando a ser denominado 
corno o "pai de fulano". O homem recompensa o seu filho 
nos primeiros anos de vida com incontáveis demonstrações de 
carinho. Com o correr dos anos, atitudes de respeito vão inibindo 
as manifestações de aprêço, mas o amor que une estes parentes 
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perdurará para sempre. Ego sofre quando perde o seu pai, mas 
considera este fato como inevitável. Porém, a dor de Ego quando 
perde um filho é incomensurável. Fn tre os Kaapor, a revolta 
é tio grande que somente se consola através da vingança. Fre
qüentemente promoviam excursões guerreiras contra as tribos 
vizinhas, independente do fato delas nada terem contribuído 
para aquela morte. "Se estamos tristes, porque os outros podem 
estar alegres?" parece ser este o raciocínio Kaapor. 

Mas, ng"o é somente contra outros seres hu· 
manos que um pai extravasa a sua dor. Os nossos informantes 
Kaapor contaram-nos a história de um jovem, residente numa 
das aldeias do Turi, que quando caçava passarinhos foi atacado 
e devorado por uma onça. De tarde, a sua mfe começou a ficar 
preocupada com a ausência do filho. A noite, .o pai. quando 
regressou de uma caçada, saiu a sua procura, utilizando-se de 
tochas de breu. Encontrou apenas os vestígios do jovem e os 
rastros da onça. No outro dia, com um bom cachorro, retornou 
ao local e acuou logo uma onça que foi morta. Também encon· 
trou os ossos do filho que levou para enterrar na aldeia. Depois 
disto , dizem, matou mais de 1 O onças, tamanha era a sua raiva. 

Apesar dos cr~nistas serem controversos a 
respeito do mesmo procedimento do pai com relaçã'o a filha, 
acreditamos que o homem dispensa a menina o mesmo apreço 
que dedica ao menino. Xapó, índio Kaapor, fez uma longa 
viagem para conseguir obter um cãozinho para a sua filha, que 
nfo cansava de lamentar a morte de um outro picado por uma 
cobra. Wagley e Galvã'o (1961 :83) relatam a preocupação de 
um pai em satisfazer a predileção que a filha tinha por certas 
peças de caça . Narram também, a preocupação do pai que via· 
jando, sonhara que a filha fora mordida por um cachorro. Outro 
mdio Kaapor largou os seus afazeres e foi procurar a filha que 
estava participando de uma expedição de caça, quando recebeu 
a notícia da morte de uma jovem índia, isto porque temia que 
a sua menina fosse molestada pelo espírito da morta . 

Se um filho varão significa o aumento de seu 
prestígio político, porque será mais um elemento a tomar o 
seu partido quando necessário~ a filha não deixa de ser impor
tante porque através dela poderão ser efetuadas alianças bastan
te úteis. 

A importância atribuída pelos Tupi a rela
ção anterior parece ter contribuído para que os antropólogos 
tenham observado com menor intensidade a existente entre 
a mg"e e seus filhos. Entretanto, os. cronistas seiscentistas, talvez 
por desconhecerem a teoria da descendência patrilineal, foram 
melhores observadores. Assim é que, segundo Abbeville (cf. 
Fernandes, 1963:22), "as mfes Tupinambá amam os seus filhos 
ternamente, a ponto de jamais perdê-los de vista." Porém, a mie, 
em decorrência de seu papel na ação educativa dos filhos toma-se 
mais ligada à filha, com quem durante muito tempo participa 
do mesmo grupo de trabalho. Pode mesmo até ocorrer que 
ambas possam ser co-esposas de um mesmo homem, fato comum 
entre os Akuáwa·Asuriní. 

Mas os laços entre mfes e filhos sfo em de
terminados momentos altamente ambíguos, em decorrência 
da concepção biológica do grupo. A criança pertence ao pai 
e a sua linhagem. E uma das maneiras que a mulher possui em 
se vingar do marido, por alguma ofensa praticada por este, é o 

\ 

de cometer aborto. Tal prática foi observada por Thevet (cf. 
Fernandes, 1963:249) entre os Tupinambá e constatada por 
nós entre os Suruí e Akuáwa-Asuriní: Wawai, mulher Suruí, 
magoada por uma recusa do esposo provocou aborto. Infanti
cídios ocorrem, por motivos análogos, embora sejam mais raros. 
A situação extrema, entretanto, era a da mulher Tupinambá 
que possuindo filhos de uma ligação com o prisioneiro inimigo, 
entregava os mesmos ao matador e participava do repasto cole
tivo. 133 
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Esta ambiguidade pode ser notada até na 
mitologia. Mayra-yra pune a sua mãe por tê-lo ferido, quando 
estava ainda dentro do ventre, fazendo que essa perdesse o 

caminho e caísse em poder das onças. Tempo depois, quando 
adulto, aniquila as onças para vingar a morte da mfe.3 

Avôs e netos mantém entre si uma certa 
familiaridade que, em certas ocasiões, se expressa através de 
"relações jocosas", que consiste numa excessiva liberdade verbal. 
Freqüentemente, o neto dirige-se ao avô zombando da decadên
cia sexual do mesmo. Em contrapartida, o velho ri da imaturi
dade do jovem ou como ocorre entre os Kaapor o denomina 
como o pai de algum animal insignificante, numa paródia do 
costume de se referir a um homem, pela tecnominia, con10 
"pai de fulano". Quando avós e netos são de sexos diferentes, 
falsos galanteios pode1n substituir a fonna. rude da zombaria. 

É a avó paterna quem pela primeira vez 
lava o recém-nascido. Este, quando menino, será inúmeras vezes 
presenteado pelas avós, suas companheiras, em inúmeros mo

mentos de folguedos. Mas, quando existem mais do que um 
grupo local, estabelece-se um maior distanciamento social entre 
Ego e seus avós matemos, como uma conseqüência da regra 
da patrilocalidade. 

Geralmente o comportamento entre avós 
e netos é estendido as pessoas de duas gerações alternadas, in
dependente da existência de laços reais de parentesco. 

Infelizmente, constatamos que nossos da
dos e os dos demais estudiosos dos Tupi, são pobres no que se 
referem às relações entre Ego e a innã do Pai. Podemos apenas 
levantar a hipótese de sua simetria com relação a Ego e o Irmão 

(3) - Trecho de um mito cuja versão é encontrada 
entre a maioria dos grupos Tupi e, também , entre os índios xinguanos 
(cf . Laraia, 1967 b). 

da mfe . Em alguns casos ocorre mesmo que a iP é igual a elm 
e entfo esta passa a ser considerada como a mfe da esposa de 
Ego acontecendo o mesmo quando Ego decide-se pelo matri
mônio com a prima cruzada patrilateral. 

~ bastante simples para alguém saber qual 
deve ser o seu comportamento em relação a outro, quando 
conhece o termo de parentesco que deve ser usado em referên
cia a este. A complicação surge quando entre A e B toma~e, 
devido a um múltiplo parentesco, possível a existência de vários 
termos entre dois indivíduos. 

Com efeito, numa sociedade isolada, com 
uma reduzida populaçfo, as malhas do parentesco tomam-se 
altamente complexas, porque de fato todos são parentes entre 
si em um certo grau e muitas vezes, mantém relações múltiplas 
de parentesco. Como tennos diferentes determinam comporta
mentos diversos, e até mesmo antagônicos, as pessoas envol
vidas nesta rede devem optar por uma determinada relação. 
É bem provável que fatores diversos, como o prestígio, por exem
plo, podem interferir nesta opção. Mas até onde os nossos dados 
permitem analisar, algumas normas podem ser deduzidas. 

Reduzindo as situações acima as suas formas 
mais simples , isto é, o parentesco duplo, podemos nos defrontar 
com três casos: 

- A ligado a B por dois laços de parentesco 
' consangu meo; 

- A ligado a B por um laço consanguíneo e 
outro afim; 
- A ligado a B por dois laços de parentesco 
afim. 

No primeiro caso, temos que eliminar os 
casos de incestos que são repudiados para considerar situações 
como a existente entre Uasakivai e Tirem ê. A primeira aparece 135 
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nas genealogias como sendo, ao mesmo tempo, henyra (i) e 
itsetsea (iP) de Tiremê (vide figura 2), sendo que prevaleceu a 
relação ascendente . 

No segundo caso, prevalece sempre a rcla
çfo consaguínea, evitando a possibilidade de .infração da ~ei 
que proibe o incesto. E o caso, por exemplo, da JOVCm Teruheua 
e Tiwakou. Teruheira aparece nas genealogias como henyra 
e isase êmemyra de Tiwakou . O primeiro termo interdita o 
matrimônio entre ambos, enquanto o segundo o toma possí-

vel. Seria bastante interessante para Tiwakou admitir a possi
bilidade de matrimônio com Teruheira , a filha do morobixawa 
(chefe) Suruí; mas ao ser interrogado sobre isto a repudiou 
enfaticamente porque Teruheira era sua irmã (vide figura 3)4 

No último caso, temos dois exemplos dife
rentes,. O primeiro refere-se a relação entre Kuarikuara e Uasaz", 
através da qual o primeiro podia denominar o segundo por 
dois termos : totyra (hn) e hekosara (Fi). O primeiro termo 
foi considerado como o mais importante. Acreditamos, então, 
que isto ocorria porque Uasaz" era bem mais velho que Kuari
kuara; mas no caso de Uasakuai e Tiremê, citados no primeiro 
caso, ambos tinham equivalência de idade . 

o 
Fig. 2 

u 

(4) - A.nos depois, Tiwakou e Teruhcira foram le
vados para São Paulo, onde casaram. Algum tempo depois, procurou um 
n1édico para atender a sua filha , em adiantada fase de desidratação. Disse , 
e.ntão. que acreditava que a menina ia morrer porque tinha casado com 
sua henyra. 

Fig. 3 

t T 
O segundo exemplo. é o de Murua que ori

ginariamente era denominada isaseêmemyra ( fiP) de Sarakou 
e, posterionnente , toma-se esposa do ltot)''ª (Jm) deste . A 
última relação foi considerada prevalecente . Tratando-se , por-

, 
t anto, de duas relações afins, acreditamos que a norma e con-
siderar a resultante da última aliança matrimonial como hierar
quicamente superior às demais. E admitimos , por fim, como 
hipótese, que nos dois primeiros casos a relação com parentes 
de geração ascendente é superior às com parentes de gerações 
iguais ou descendentes. 
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Il O COMPORTAMENTO SOCIAL: 

O comportamento social, determinado pelo 
parentesco, pode a rigor ser observado nos fatos do dia a dia, 
mas inegavelmente é mais fácil de ser notado, quando se toma 
mais importante nos momentos críticos da vida de wn indiví
duo. Assim, vamos descrevê-los nos eventos mais importantes 
do ciclo vital de um homem Tupi: o seu nascimento, a sua ini
ciação, seu matrimônio e sua morte. 

Com efeito, para uma melhor compreensã'o 
da orgariizaçfo social, consideramos importante como acentua 
Goldman (1963:165) o conhecimento do desenvolvimento in
dividual e dos fatores psicológicos que atuam em cada uma das 
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etapas principais. Estas tem a sua importância reconhecida no 
sistema de classificaçfo Tupi através de suas categorias de ida
de .5 

Florestan Fernandes (1963 :263) refere-se a 
seis categorias, encontr:adas pelos cronistas entre os Tupinambá, 
sendo uma delas comum a ambos sexos. O Autor descobriu 
quatro categorias entre os Asuriní, cinco entre os Suruí e seis 
entre os Kaapor (vide apêndice 3). Os dois sistemas mais seme
lhantes são os dos Tupinambá e Kaapor, que podem ser obser
vados no quadro abaixo : 

Petain Ta?en men 
- l ano Ta?en 
até 7 K. mirim Kunumi 

7 - 15 Kunumi 
Kunumi-hu 

15 - 25 KAssu Sawa)e 
25 - 40 Awa 
40 ou + Thiyuae Tamui 

Os Tupinambá possuíam dois termos suple
mentares, Mendar-amo e Kugnammu-cupoare , para distinguir 
respectivamente o Awa e a Kugnan casados; enquanto os Kaapor 

(5) - Não temos evidências de que as categorias 
de idades, isto é, a divisão da população de acordo com a sua idade social 
(cf. Bernardi, 1952:316), atinja entre os Tupi a institucionalização dos 
grupos ou associações de idades, encontradas entre os seus vizinhos Jê, 
por exemplo. 

(6) -- Os números da coluna 1 são estimativos. 

possuem os termos Taeen mohu e kunarain, para distinguir o 
Sawa?e e a Hakehara solteiros. 

A classificação de um indivíduo dentro de 
uma destas categorias determinava as expectativas do grupo em 
relação a este e deste em relaçã'o ao grupo. Como veremos pos
teriormente , a linha divisória mais importante , é a que estabe
lece a separação entre os indivíduos iniciados e os nfo iniciados, 
ou seja, aqueles que pertencem plenamente a sociedade e aque
les que ainda nfo participam de todos os deveres e responsa
bilidade para com a sociedade. No caso dos Tupinambá é a 
distinçã'o entre o Kunumy-uaçu e o Awa. 

Nascimento - Nascimento e paternidade 
são ·dois fatos tfo interrelacionados entre os Tupi que se toma 
imperioso descrevê-los simultaneamente. Vimos no capítulo II 
que a concepção biológica do grupo atribue um papel mais 
importante ao pai do que a mãe, fato este que foi notado até 
pelos cronistas do século XVI: 

"Todos os seus filhos são reputados legítimos, 
acreditando-se que o principal fator da geração é o pai e não a mãe. Mo
tivo pelo qual, muitas vezes, os índios matam os filhos de seus prisio
neiros, quando do sexo masculino, uma vez que tais crianças originam 
de seus contrários". (Thevet , 1 ~4 : 257). 

" ... e se após essa horrível tragédia a rnulher· conce
dida ao prisioneiro engravida, os matadores do pai. alegando que o filho 
procede da semente inimiga, cometem o ato incrível de comê-lo logo ao 
nascer ou, se lhes apraz n1elhor. quando já taludinhos". (Lery, l~l , 
182). 

"Mas a graça é que. se algurnas desta cativa acei
ta de fugir e vai prenhe, depois de estar entre os seus posta em salvo, 
e chega a parir. o próprio avô. e ainda a inesma rnãe , 1natam a criatura 141 
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nascida e a comem, dizendo que o fazem ao filho de seu inimiao; porque 
a mãe foi somente um bolso em que se criou e aperfeiçoou tal semente, 
sem tomar nada dela" (Brandão, 1943, 291). 

ºOs filhos saem do lombo do pai" (Souza, 1938, 
370). 

Em nossa análise comparativa, entretanto, 
notamos no que se refere a este respeito algumas discrepfncias:: 
Wagley ( 1943) escreveu que segundo "a crença dos Tupirap~ 
todos os homens que tiveram relações sexuais com uma muJher, 
durante o período de gestação, são pais biológicos do filho de· 
la". Schaden (1962 : 88) informa que os Guarani admitem que 
as crianças masculinas proveem do pai, enquanto as femjninas 
sfo originárias da mãe . Mas o mesmo Autor põe em dúvida 
tal afirmação ao fazer a ressalva de um de seus informantes 
Mbüá que "insistiu na necessidade de o pai se resguardar tam· 
bém após o nascimento da filha". 

Wagley e Galvão sfo omissos com referência 
a concepçfo biológica dos Tenetehara, mas é bastante signifi· 
cativo o fato de afirmarem que nos casais desse grupo que sfo 
estéreis é sempre o homem que é considerado culpado. 

Os Suruí quando querem se referir a um 
período anterior ao de seu nascimento, usam da expressão "eu 
ainda estava na barriga de meu pai. F.sta informação foi também 
confirmada pelo x.amf Akuáwa·Asuriní, Einoaka"W<J?ee, ao 
afirmar que a criança antes de passar para a barriga da ml'e 
está na do pai. 

Por sua vez, os Kaapor, através de um mito, 
consideram preferível ter apenas um pai e nfo mais, como admi· 
tem os Tapirapé: 

tou : 
·'Tampi'sin chegou perto de u1n kunurni e pergun· 

1:: só este o seu pai? 

É sim . respondeu o 1nenino. 

Deixa eu ver, disse ele. Pegou, então, no umbigo 
do menino. e como estava mole puxou toda a tripa. O kunumi morreu. 

pai " .7 

Chamou outro e aconteceu a 1nes1na coisa. 
Um terceiro, porém, tinha o u1n bigo duro : 
- Este sim que é bom. disse Tampi'sin , só tem um 

Se retornamos, neste capítulo, ao conceito 
biológico de reprodução sexual é porque o seu conhecimento 
é in1portante para a descrição das três etapas em que se pode 
dividir o nascimento : o período que o antecede. o parto e o 
período que o segue . 

De um modo geral, o homem Tupi anseia 
pela notícia da concepção de seu filho. Esta só lhe é comunicada 
quando a mulher percebe as primeiras modificações em seu 
corpo (como o entumescimento dos seios ou o crescimento 
do ventre), porque não associa o início da gravidez com a in
terrupçfo do fluxo menstrual8

. Entretanto, o pai recebe a notí· 
eia com um misto de alegria e preocupações . A alegria é ex
pressa eJ!!re os Suruí por uma festa, organizada pelos pais, que 
oferecem aos demais uma bebida feita de mandioca, assaí e 
mel, que entretanto nfo pode ser consumida pelos anfitriões . 
As preocupações se traduzem pelo início de uma série de cui
dados mágico·religiosos. Wagley e Galvão ouviram de seus infor
n1antes que este é um período muito triste , principalmente, 

ern 1967. 
( 7 ) - Mito coletado pelo Auto r entre os Kaapor. 

(8) - É verdade que conhecem parcialmente o 
papel da nlenstruação, pois uma moça somente é considerada apta para 
ter relações sexuais. após o seu pri rneiro ciclo mcnst n1al. 143 
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por causa da Jonga continência sexuaJ que a gravidez e o nasci
mento impõen1 ao casaJ. Os contatos sexuais são interrornpidos, 
de um modo geral entre os Tupi, quando a mulher se toma 
"grande" e se estende, em alguns casos, até os primeiros passos 

do bebé . 

Porém não é somente a restrição na vida 
sexuaJ que toma difícil esse período, mas também uma série 
de outras proibições, sendo que a não observância pode acarretar 
sérios danos para a criança e os próprios pais . 

Entre os Tenetehara, os futuros pais são 
proibidos de ingerir certos alimentos, pois estes acarretam conse
qüênc1as desagradáveis para a criança Y , além de evitar longas 
viagens e trabalhos pesados como a derrubada de uma roça ou 
a construção de uma casa (Wagley e Galvão, 1971 ·75 ). Os Si
rionó 4ue temem o nascimento de gên1eos evitam . e11tão. o 
consumo de grãos duplos de milho (Holn1berg, 1960:70) ; proce-

(9) São os seguintes os alimentos proibido" e suas 

conseqüências sobre a criança (Wagley e Galvão. 196 1 72 1 

Ararl'I vern1elhll 

Arara pre ta 
Gavião 
J aca1nin 

On1;a 
Preguiç11 
. r am an duá-bandeira 
Tucano 
Mutu1n 

Jacu 
( ;ibóia 
J apu 
Maracajá 

Ariranha 

Lo u cura o u um bico que -.u bstitui v 

nariz. 
Loucura . 
Lo uc tua . 

Loucura 

Loucur1:1 
Lou<.:ura . 
Nas<.:e quase sern nariz 
Nasce co1n nariz grande . 
Nasce co1n nariz vermelho. 
Nasce corn cabelos brancos . 
Nasce co1n a cabe~a chata . 
N asL'e con1 dedos feios. 
Nasce l·o1n rnãos fral·as. 
Nl:lsl'C l·o n1 11 ~ n1ão~ para trá).. 

diJnento idêntico é encontrado entre os Kaapor 1 0 Para sua 
segurança alguns grupos estabeleceram un1a dieta ideal para 
este período. sendo este o caso dos Surui, Akuáwa-Asuriní e 
Kaapor, constituída de jabuti, mingaus e determinadas aves. 
Entre os Guarani, os cuidados mágicos. além das restrições ali
mentares (Schaden refere-se apenas a carne de bugio) estende-se 
a determinadas atividades masculinas, como armar laços ou amar
rar quaisquer coisas, pois haveria perigo de causar ferimentos 
na criança. Os cronistas são mais minuciosos no que se refere 
aos cuidados pós-parto do que nos anteriores, mas sabe.se que 
durante a gravidez o comportamento do pai Tupinambá era 
afetado · por numerosas proibições, "nenhum mdio, enquanto 
a sua mulher está grávida, poderá matar peixes ou caçar fêmea, 
pois acredita que o feto morrerá em conseqüência dele matar 
em tais condições qualquer ser em criação" (Knivet, citado por 
Fernandes, 1963 : 174 ). Entre os Kaapor. a caçada de onça é 
interditada para os homens que tem .. mulher buchuda". 

Florestan Fernandes sintetiza as informa
ções de Evreux, Knivet , l'hevet. Gabriel Soares, Gandavo, 
Card1m , Brandfo e Lery . e descreve desta forma o parto da 
mullier Tupinambâ : 

·'No dia do parto , ela sentava-se no chão e dizia : 
chemembuirare rakuritim ." eu já vou parir" Mas, até o mornento crí
tico. ninguén1 a ajudava. Ela ficava naquela posição rodeada por suas 
vizinhas . A notícia corria célere pelo grupo local. dizendo -se uns aos o u
tros · fulana vmembuirare. fulana "vai parir" Se o parto fosse difícil, 
cornpetia ao pai auxiliar a parturiente. Então, ele apertava o ventre da 
esposa. procurando facilitar a saída da criança. A 1não enc2uninhava-se 
para o tio , onde se lavava. O rccém-nasc.:ido era conduzido pelas compa
nheiras da mãe ao 1nes1no lugar e estas encarregavarn-se. ta1n be1n. de dar
lhe o primeir·o banho . De acordo co1n suas idéias so b.re a concepção. 

e 10) Desde a n1ais tenra idade, as jovens Urubú-
Kaapor são proibidas de comer frutas-duplas. a tin1 de evitar um parto 
de gêmeos. 
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estava1n seguros de que a mãe não corria nenhurn risco . Po r isso . o res
guardo da mãe tinha unl caráter estritamente fi siológico ( ... ) . A 1n ulher 
ficava deitada em uma rede de algodão velha . levantando-se após a ex
pulsão das páreas" 

Entre os l'enetehara , o parto realiza-se no 
interior da casa, sendo que a mulher se acocora sobre uma esteira 
estendida no chã'o . É geralmente auxiliada pela mfe ou uma 
mulher mais velha . A cnança logo que nasce e colocada sobre 
os joelhos aa mãe , a quem trazem água para lhe dar um oanno. 
A placenta é enterrada dentro da casa, pois não pode ser comida 
por nenhum animal , já que ísto acarretaria a n1orte da criança 
(Wagley e Galvão, 1961 : 76 ). 

A mulher ·rapirapé, também , tem a sua crian
ça dentro de casa, enquanto o futuro pai permanece deitado 
nun1a rede . A parturiente fica deitada em outra, com as pernas 
encolhidas. Ao seu lado colocam uma panela com água que ser
ve para lavar a mie e o recém-nascido. Este quando nasce é 
aparado por uma outra mulher que permanece e1n baíxo da re
de . A placenta é imediatamente enterrada (Baldus, 1970, 276). 

A mulher Guarani, às vezes, se retira para 
o mato a fim de dar a luz, ali permanecendo todo um dia . Quan
do o parto se dá no interior da casa. a placenta é nela enterrada . 
Entre os Kaiwá é f req üente que o marido atue como parceiro 1 1 

(Schaden, 1962: 86). 
Para os Sirionó, o parto é um acontecin1ento 

público, que se realiza no interior da casa, com uma grande 
assistência de mulheres e crianças. Tão logo o marido tenha 
notícia do início do trabalho, parte para a caça , a fim de procu
rar um non1e para a criança 1 2

. Logo após o nascimento , a mãe 

( 11) - Virgina D. Watson (1 ~4 ) afirma que nenhum 
homem assiste o parto , embora o pai tique por perto . 
. . ~ 12) O animal .a batido pelo pai nessa caça da 

ntual l:Ontere o nome a criança . 

desce da rede e ajoelha-se no chão, ao lado do recém-nascido 
, ' 

ate que a placenta seja expelida. O pai deve ser esperado para 
cortar o corda'o wnbelical. Após lavar a criança, a mãe deve 
e~terrar quaisquer vestígios do parto , pois ninguém pode ter 
contato com o seu sangue (Holmberg, 1950, 67). 

No interior da casa a mulher Akuáwa-Asu
riní permanece sozinha durante o parto. Após o nascimento, 
na rede, ela desce da mesma e senta-se num casco de jaboti, . 
onde corta o cordá'o umbelical com o auxílio de uma lâmina 
de taquara. A placenta é colocada em cima de um tronco. A 
criança é lavada pela avó paterna. Os Suruí, e provavelmente 
os Akuáwa-Asuriní, completavam este procedimento com a 
defumaçã'o da criança pelo pagé, agindo da mesma forma corno 
recebiam os forasteiros. 

Entre os Kaapor, quando se aproxima o 
momento do parto, o pai providencia a construção, dentro 
da casa, de um pequeno quarto, onde a mulher permanece só 
incumbindo-se de tod~ o trabalho. E esta mesmo quem corta 
o cordão umbelical que é enterrado junto com a placenta. O 
umbigo é guardado cuidadosamente para ser mostrado â criança 
quando grande .1 3 

Da comparação das descrições anteriormente 
descritas , podemos concluir que o costume de ter crianças no 
mato, encontrado entre outros índios, nã'o é generalizado entre 
os Tupi. Este é recebido no mundo, no interior da casa de seus 
pais e é no solo desta que vai ser guardada a matéria orgânica 
que lhe é associada. Veremos posteriormente que será o solo 

de uma outra casa que lhe servirá como último abrigo, encerrando 
assim o seu ciclo vital. 

(13) -Wagley e Galvão (1961:78) af'umam que os 
pais Tenetehara guardam o crodão umbelical de crianças do 5exo mas
culino como uma peça de boa sorte para a caça. 147 
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Vimos também que, na maioria das vezes, 
a mullier Tupi tem sozinha o ~u filho. Somente os dados Akuá
wa-Asuriní nos dão um indício de quem é a outra mulher que 
lhe ajuda em algumas das fases do parto: a avó paterna da crian
ça. E o papel do marido varia da passividade até o auxílio nos 
momentos críticos, como entre os Tupinambá. E, por fim, é 
bem provável que o ato de defumaçã'o da criança, pelo pagé 
Suruí, seja a primeira etapa de um ritual de integração do novo 
ser na sociedade . 

Porém, é após o nascimento da criança que 
·os cuidados se multiplicam. 

Os Tapirapé, que não tem. abstenções ali
mentares antes do parto, iniciam o resguardo, com a perma
nência dos pais na rede, .. até acabarem as perdas de sangue". 
E desde o nascimento do filho, durante dois anos, deixam de 
comer amendoi~ e bananas. Até que a criança atinja a idade 
de 6 anos, o pai abstém-se de alimentos arúmais, que nunca 
sã'o ingeridos pela mulher, tais como anta, veado galheiro, ema 
e jac~ré (Baldus, 1970 :276-277). Além disto evitam relações 
sexuais até que o recém-nascido esteja desmamado (Wagley e 
Galv.ro, 1948 :172). 

Logo após o nascimento da criança Tene
tehara, os pais devem observar um resguardo rigoroso . A mulher 
deve permanecer tanto quanto possível deitada na rede e o 
marido deve descansar, evitando fazer qualquer trabalho pe
sado. Alimentam-se então, de farinha de mandioca, pipoca, 
mÜho assado e pequenos peixes. A água deve ser ligeiramente 
aquecida, pois dizem que ela "esfria por dentro", causando 
distúrbios. A couvade se atenua com a queda do cordão umbe
lical devendo os pais continuarem evitando as relações sexuais 
(Wagley e Galwo, 1961 :77). 

Os pais Sirionó 
rosas interdições. Imediatamente 

são também sujeitos a rigo
após o nascimento, ficam 

proibidos de comer onça ou coati, pois a criança ficaria coberta 
de feridas; paca, o que determinaria a queda dos cabelos do 
recém-nascido. Além disto sã'o submetidos a escarificações nas 
pernas (Holmberg, 1950:69). 

Segundo Schaden, vigilias e abstenÇÕes de 
certos alimentos (tatu, paca, coati, jacu, porco, milho, mandioca 
cozida e carne de boi), constituem o resguardo obedecido pelos 
Guarani até a queda do cordao umbelical (1962:88). 

Jaboti, mingau de bacaba e certos peixes 
constituem os alimentos permitidos aos pais Akuáwa-Asuriní, 
durante a couvade. Entre os Kaapor, torna-se proibido o con
sumo de jaboti vermelho e aconselhado o do jaboti-branco. 
A farinha consurrúda nesse período deve ser preparada especial
mente e guardada com cuidado, porque se tocada por qualquer 
animal pode acarretar a morte da criança. Neste período, se 
os pais ingerirem batata doce, banana ou mamão, a criança 
tem vôrrútos. Mel com chibé provocam a morte da mesma. 
Cabeça de jabuti deixa .o pai surdo e o consumo de cará o enve
lhece mais depressa. O pai pode ficar cego se come ovo ou fí
gado de jabuti. O açúcar (de introdução recente) provoca mui
tas lombrigas na criança. Bacuri e açaí sao também alimentos 
proibidos. E, por fim, o papagaio provoca canseira na criança. 

Os exemplos citados mostram a ligaçã'o 
mágica que existe, principalmente, no período após o nasci
mento entre o pai e a criança. Esta ligação implica no fato de 
que o consumo de um alimento proibido, ou o exercício de 
uma atividade imprópria, acarreta males físicos que atingem 
ora a criança, ora o próprio pai. "Tudo pode acontecer a um 
homem que nfo cumpre o resguardo - disse-nos um Kaapor -
vê fantasmas e até o veado, no mato, vira gente para flechá-lo". 

Por isto, quando Mawiratá deu a luz a uma 
criança, outro homem além de seu marido ficaram de resguardo . 
A explicaçã'o encontrada foi a de que ambos tiveram relações 149 
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sexuais com a mulher, no período que antecedeu a gravidez. 
E como era impossível detenninar quem era o pai, o mais seguro 
era participar do resguardo, mesmo que isto tomasse público 
o adultério e provocasse a conseqüente ira do marido enganado. 

Pashá, outro homem Kaapor, quase em 
prantos, confessou ao Autor, poucos instantes antes de sua 
filhinha morrer de miningite, que tinha matado um queixada 
e perguntou: "tem remédio?''. 

A cultura Tupi nã'o conhece as verdadeiras 
causas da alta mortalidade infantil buscando as explicações ne
cessárias na infração de uma lei mágico-religiosa. Por isto, se 
uma criança morre, este fato deve-se a uma desobediência por 
parte do pai a um sistema de crença tribal. O acidente, portanto, 
tem o significado de uma tragédia dupla: a perda do pequeno 
ser e o sentimento de culpa que o pai carregará por um longo 
tempo . 

Acreditamos que o número de interdições, 
determinadas pela couvade, aumenta sempre ao invés .de dimi
nuir. Porque se um homem tem a consciência de não ter que
brado o seu resguardo e a criança morre da mesma forma, poderá 
considerar como causa o consumo de um alimento, até então 
não proibido ou a execução de uma atividade considerada como 
inofensiva. 

A responsabilidade do pai pela saúde da 
criança é muito grande. Compete a este tomar as providências 
para que essa possa crescer forte e bonita, capaz de ser útil a 
sua sociedade. Por isto, entre os Tupinambá, quando nascia um 
menino, o pai lhe fazia uma oferta cerimonial, que consistia 
em presenteá-lo com unhas de onças, para que o recém-nascido 
se transformasse mais tarde num grande caçador. Por isto, tam
bém, os pais Kaapor providenciam colares feitos de ossos de 
inutum, que se usados pelos meninos os transformam em há
beis caçadores. Além disso, os ossos de jibóia, acrescentados 

nesses adornos, garantem aos seus possuidores a força física 
necessária para o desempenho de certas atividades mascuJinas. 
Os mesmos ossos de jibóia nos enfeites de uma menina assegu
ram-lhe partos fáceis no futuro. 

Iniciação - homem Tupi somente adquire 
uma posição dentro da sociedade após ter sido submetido aos 
rituais de iniciação . ~ somente após estes que é integrado no 
mundo social deixando de pertencer a ordem natural. O difí
cil é estabelecer onde se situa a linha divisória entre os inicia
dos e os não iniciados. 

Entre os Suru í e os Akuáwa-Asurin í, a crian
ça recebia um nome de infância, quase sempre de significado 
jocoso, como por exemplo : 

Tiwakou - macaco 
Tirem é - lábios 
Tawei - barriga 
Püteina - girau 
Sawia - castanha 
Javé - sobrancelhas 

Estes nomes, entre os Suruí, perduram en
quanto os seus portadores permanecem na classe etária dos 
"iusaiehé". designação que se aplica a todas as crianças desde 
o momento do nascimento até os primeiros sinais da puberda
de. Nesta fase faz o tempo, então, de substituir este nome por 
outro que o transfira para a categoria dos '\isemutu etekatú ". 
F.sta segunda fase caracteriza-se por seu sentido de transição 1 4 

• 

O jovem deixa de ser uma criança completamente dependente 
dos cuidados dos mais velhos. mas ainda na-o é um adulto, embo-

(14) - Entie os Akuáwa-Asurlní parece não existh 
esta fase. permanecendo o nome de infância até a perfura~ do lábio 
Inferior. 151 
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ra se esforce para comportar-se como tal. e neste período que 
o jovem começa a fazer as suas primeiras excursões cmo caçador 
e a se preocupar com as tradições da tribo. 

Ao receber o seu segundo nome, o jovem é 
separado da categoria ''infantil,.. mas ainda não se submeteu 
aos rituais que o incorporarão ao grupo de adulto e, mais do 
que nisto, na própria comunidade 1 5

. Isto só ocorre na realiza
çfo do cerimonial de perfuração do lábio inferior, quando então 
pode usar o .. tembekuáa" (ornamento labial) e o .. kontima
háoa" (estojo peniano ). Deste momento em diante ele é social
mente um homem, passando a pertencer a categoria dos .. uce
mutú avaiuhôa" . Está assim apto para contrair o matrimónio, 
participar das atividades guerreiras e cerimoniais do grupo e, 
conforme o caso, tomar-se líder do mesmo. 

Com efeito, a realizaçfo destes atos faz 
parte da totalidade de um ritual de iniciação que apresenta 
os mesmos estágios classificados por Van Gennep (1909) : a 
separação, o período marginal e a integração. Desta forma, 
após o recebimento do seu segundo nome, o jovem é "separado" 
de uma categoria etária que está sob a tutela da sociedade, mas 
que nfo chega a pertencer a mesma, os ·~usaiehé", em que 
nfo existe uma distinção de sexo. Do momento de sua .. sepa
raçfo" até a realização do cerimonial de integração permanece 
numa situação marginal : foi separado de um mundo, no en
tanto não pertence ao outro. 

A integração se dá, apenas, após a perfura
ção do lábio, ato este realizado pelo chefe tribal , quando o 
menino tem cerca de 13 anos. O noviço é então incluído numa 
sociedade dividida em sexos e a expectativa do grupo é de que 

(15) - Uma mulher Akuáwa-Asuriní infonnou 
que somente começa a chamar seu filho como tal, após a perfuraçlo do 
lábio . 

demonstre estar apto para tal, portando-se bravamente. Em 
geral, tampam com dedos os orifícios auriculares "para diminuir 
a dor"16

. 

Entre os Tupinambá (Fernandes, 1963: 
269) o comportamento do jovem, neste ato, era minuciosamente 
analisado pelos adultos que buscavam inferir daí o seu compor
tamento posterior . A expectativa era de que o menino devia 
apresentar o lábio, com "satisfaçfo e decisão". Se chorasse, 
inferiam que seria um covarde, nfo prestando para nada; se 

suportasse a dor tiravam daí um bom augúrio ... "As cerimõnias 
de perfuração do lábio tinham inclusive, certa importância 
para o pai do menino. Pois ele, nessas ocasiões, ornamentava-se 
como nos dias das solenidades tribais mais significativas". 

&ta cerimônia entre os Tupinambá, ao 
contrário do que acontecia entre Suruí e Akuáwa-Asuriní, ocor
ria muito cedo, quando a criança tinha de 4 a 6 anoo de idade 
e constituiase numa fase apenas do ritual de iniciaçfo. Torna
va-se completa, quando o jovem atingia a categoria dos "Aua" 
e, principalmente , após a execuçfo de um prisioneiro. Para 
Fernandes (1963: 275) a execução ritual era a forma assumida 
pelos ritos de iniciação masculina na sociedade Tupinambá. 

Os Urubú-Kaapor atribuem o primeiro nome 
à criança, através de uma concorrida cerimônia, denominada 

' mu-hére que ocorre geralmente na primeira cajuada, após o seu 
nascimento. Nesta ocasião, o menino já tem o seu. lábio perfu
rado, o que foi feito logo após o seu nascimento por aquele que 
será o seu "ru-angá" ou pelo seu próprio pai. A criança é apre
sentada a comunidade pelo "ru-angá" e sua esposa (hi-angá), 
enquanto os pais verdadeiros permanecem na rede. A partir de 
então os pais e "padrinhos" passam a se denominar "tu-asa". 

(16( - Laraia (1967c) relata o caso de um ·•usemu
tu etekatu" que por medo da dor recusou ter o seu libio perfurado e 
permaneceu indefinidamente como um marginal. 153 
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Notamos entre os Kaapor uma preferência 
para escolher como .. tu-asa·· o esposo da irmf ou o irmfo da 
esposa. parecendo não existir nenhum impedimento de que 
outra pessoa possa ser convidada para exercer tal papel. 

Este ritual constitui o único ritual de nomi
naçfo. ainda existente entre os Kaapor. para os elementos do 
sexo masculino. Nio sabemos qual era o procedimento quando 
a antropofagia era praticada e talvez agissem como os Tupi
nambá. Mas hoje resta. apenas. o ritual de iniciação da jovem. 
quando de sua primeira menstruação . Quando o jovem deixa 
de ser classificado como ''kunumi-húº. ele simplesmente esconde 
a glande de seu penis, amarrando o prepúcio com um cordfo. 
e passa a ser considerado um adulto. 

Quando o rapaz Tenetehara era considerado 
fisicamente adulto. os membros do grupo cor:astruíam um peque
no abrigo com folhas de palmeiras jussaras. afastado da aldeia 
cerca de SO metros. Este abrigo servia-lhe de moradia durante 
dez dias, após o que procedia o ritual de iniciação. 

Na verdade. há muitos anos. o jovem estava 
preparando-se para esse ato. Aos seis anos, o seu lábio era perfu
rado e desde entfo animais considerados perigosos como alimento 
lhe eram proibidos (pato, mutum,jacu e arara). 

Durante a sua reclusão tinha o corpo pinta
do de preto com o suco de jenipapo. Permanecia constante
mente deitado em uma rede e em hipótese alguma podia deixar 
o seu abrigo. A m6e levava-lhe alimentos e cuidava de todas 
as suas necessidades. No último dia da reclusão, tripas de cotia 
eram cruzadas e estendidas sobre a porta do abrigo. Na manhã 
seguinte, o seu pai lhe chamava. Rompendo as tripas o jovem 
deixava o seu abrigo. Após um banho, tinha o pênis examinado 
pelo pai ou avõ. que lhe surravam com cipó se fosse constatados 
vestígios de masturbação . Era nessa ocasifo que recebia uma 
fibra de palmeira para amarrar o prepúcio e encobrir a glande. 

Sofria, a seguir, escarificações nos braços. pernas e peito, e 
especialmente urna que, partindo dos lábios alcançava as orelhas, 
sendo esta considerada como uma marca tribal (cf. Wagley e 
Galvão, 1961 : 87-89). 

No primeiro amanhecer após o seu nascimen
to, o menino Tapirapé tem o lábio e orelhas perfurados, mas o 
seu ritual de iniciação apenas começa quando atinge os doze 
anos, ocasião em que começar a usar o estojo peniano e a dor
mir na, "takana''. Escarificam-lhe os braços e pernas e durante 
dois anos, permanece numa situação intermediária. sendo proi
bido de consumir certos alimentos. Findo esse período é subme
tido a uma cerimôrua, quando todo enfeitado dança durante -24 horas, a fim de demonstrar resistência. Tem. então. o seu ca-
belo amarrado sobre a nuca, como os demais homens, e passa 
a ser considerado um adulto ( cf. Baldus. 1970: 288). 

Segundo Virginia Watson (1944:37), na 
cerimônia de iniciação, dos meninos Kaiwá realiza-se todos os 
cinco ou seis anos aproximadamente, e nessa ocasião iniciam-se 
os meninos da comunidade entre oito e treze anos. ( ... ) Após 
a cerimôrua dos "primeiros frutos'' , que em geral termina em 
fins de fevereiro ou princípio de março, os meninos a serem 
iniciados permanecem na grande casa comunal, que constitue 

~ 

o centro social e religioso da aldeia. Os seus pais enviam alimentos 
que Sfo cozinhados por alguma das jovens solteiras da aldeia 
dentro desta casa . Durante o dia, os meninos podem fazer o 
que lhes apraz, mas de noite recebem instrução e aprendem 
grande número de cantos. Isto se prolonga por vários meses, 
até a realização da cerimõnia final . Nesta ocasião, fura-se o 
lábio inferior aos meninos para colocar o tembetá . Somente 
os homens da aldeia podem assistir a cerimônia e participar 
dela. Antes da perfuração do lábio, dá-se aos meninos uma 
porção de chicha. que é bebida fermentada de milho. Na admi
nistração da bebida não pode tomar parte o pai de qualquer 155 
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um dos meninos que esteja sendo iniciados. Perfurado o lábio, 
senta-se cada noviço num banco de madeira feito pelo pai. En
tretanto, se o pai de um dos meninos, como às vezes é o caso, 
tem um filho pequeno ou a mulher grávida, nfo pode fai.er o 
banquinho porque seria perigoso para a vida do bebê ou do 
nascituro e além disso, o banco se quebraria facilmente por 
não se ter observado a restrição . Por isso, o homem pode pedir, 
em primeiro lugar, ao filho da irmf e, em segundo, ao filho 
do irma"o, que lhe faça o banco. No ano em que um homem tem 
um filho que está sendo iniciado necessita de grande quantida
de de milho. Se. por ventura, o pai tenha tido uma má colheita 
ou tenha falta de milho, recorrerá ao irmfo ou ao irmão da 
mulher, pedindo-lhe que o auxilie a fornecer a quantidade ne
cessária do gênero,. . 

Até entfo descrevemos os rituais de inicia
çfo dos jovens do sexo masculino, mas estas cerimónias são 
também importantes para os elementos femininos do grupo . 
~ verdade que na-o fomos capazes de saber da existência desse 
ritual para os jovens Suruí e Akuáwa-Asuriní, mas nfo temos 
dúvida que o surgimento da primeira menstruação deve determi
nar qualquer tipo de cuidado mágico-religioso e, até mesmo, 
todo um cerimonial como acontece entre os demais grupos 
Tupi. 

Ao aparecer o primeiro eflúvio menstrual, 
a menina Tupinambá era submetida a um doloroso ritual de 
puberdade. Após ter os seus cabelos cortados era deitada sobre 
uma pedra lisa, onde lhe retalhavam a pele das espáduas até as 
nádegas, fazendo uma cruz oblíqua ao longo das costas, provo
cando abundante derramamento de sangue . 

A seguir, começava o seu período de isola
mento: a iniciada permanecia durante três dias deitada em uma 
velha rede, no mais completo jejum. Os mesmos cuidados eram 

tomados nas duas menstruações seguintes. A partir de então 
estava apta para desempenhar o seu papel dentro da sociedade 
Tupinambá (cf. Fernandes, 1963: 271-273). 

O ritual de iniciação da moça Tenetehara 
era muito semelhante ao do rapaz : a partir do isolamento, pas
sava a residir no abrigo construído com foJhas de palmeira, 
logo após a sua primeira menstruação. O seu período de reclu
são é exatamente semelhante ao do jovem, diferenciando-se 
apenas na manhã em que deve deixar o abrigo. Não é chamada 
pelo pai, mas por um dos rapazes da aldeia. Ao romper as tripas 
de cotia, corre para o igarapé mais próximo, perseguida por 
todos os rapazes da aldeia. No igarapé, estes lhe dfo um banho 
e a conduzem em seguida para casa (cf. Wagley e Galvão, 1961 : 
88-89)1 7

. 

Ao terminar o primeiro ciclo menstrual da 
menina Tapirapé é pintada com jenipapo, enfeitada com nume
rosos colares e adornQS de tornozelos . A sua cabeleira é puxada 
para trás e pintada de urucu. Durante todo o tempo em que 
está sendo enfeitada permanece apaticamente sentada no solo. 
A seguir deita em uma rede , até a noite, quando o urucu é reti
rado de seus cabelos e, com um ar bastante sério, participa 
com as outras mulheres da dança do Kauí. No tempo do "milho 
grande" receberá a tatuagem que caracteriza a mulher adulta 
(Baldus, 1970: 289). 

A menina Kaiwá tem o seu cabelo raspado, 
logo após a primeira menstruação sendo colocada em um quarto, 
onde somente a sua mfe pode entrar. Este fato se repete no 
período seguinte e daí em diante cessam os cuidados (cf. Vlr
ginia Watson, 1944: 37). 

(17) - Nas páginas 1eguintes os dois autores, rela
tam as modificações ocorridas na atualidade nos ritos de iniciação Tene
tehara. 157 
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As informações de Schaden (1962:91-93) 
a respeito desse período são mais completas : após o corte do 
cabelo, a jovem mantém a sua cabeça coberta por um pano, 
a fim de evita~ ataques por parte dos maus espíritos. Lava fre
qüentemente a cabeça para evitar a cefalalgia. Consome durante 
o p~ríodo uma infusá"o de raiz de "yvyrá rapóguasú ••. Durante 
a noite o pai ou o irmfo mantém aceso um pequeno fogo, com 
a finalidade de espantar os esp fritos. Nas semanas intermediá
rias entre o primeiro e o segundo catamênio, a menina nao se 
afasta da proximidade de sua casa. Os mesmos cuidados são re
petidos no segundo período, entretanto a partir de entio a 
jovem passa a ser considerada uma adulta. 

Quando vem a sua primeira menstruação, 
a moça Kaapor deita em uma rede e evita de tocar o chão com 
os pés. A seguir todo o seu cabelo é cortado e numerosas formi
gas, presas entre as malhas de faixas de algodão, são colocadas 
em tomo de seus seios e cintura. O objetivo das picadas é tomar 
a jovem forte e saudável. Após o crescimento de seus cabelos, 
ela se ornamenta com pintura corporal e enfeites plumários 
transjormando-se, de fato, numa .. kunã' tain". 

Não temos informações sobre os rituais de 
informações entre os Munaurukú. Holrnberg, entretanto, des
creve um ritual que tomam aptas as jovens Sirionó para as rela
ções sexuais ou o matrimônio. Numa determinada ocasifo, os 
pais da moça, acompanhados de alguns parentes a conduzem 
para a floresta. onde lhe raspam os cabelos e durante três dias 
a submetem a banhos rituais. Findo esse período está livre para 
se tomar wna esposa. Entretanto, ao contrário dos demais gru
pos Tupi, a menina pode ser submetida a esse ritual, mesmo 
antes de ter a sua primeira menstruaçfo. Enquanto. por exemplo. 

entre os Kaapor as jovens impúberes que tem relações sexuais 
precoces podem ser punidas sobrenaturalmente 1 8

. 

Apesar das variações que podem ser notadas 
nas descrições acima, o ritual de iniciaçã"o apresenta diversas 
semelhanças, bastante importante, entre os Tupi. 

Tanto o rapaz como a moça quando atingem 
um período que é considerado crítico, pela comwiidade, são 
separados. Esta separação pode ser apenas simbólica, como 
ocorre entre os Suruí e A.kuáwa-Asuriní ou ser expressa através 
de um período de reclusão, durante o qual o iniciando é subme
tido a uma rigorosa dieta alimentar, além de outras precauçOes 
mágico-religiosas (a moça Kaapor contaminaria a comunidade 
se tocasse os pés no solo). 

A perfuração do lábio inferior e o início 
da utilização dos cordões ou estojos penianos correspondem, 
para os 1noços, às raspagens ou cortes de cabelos das jovens e 
aos banhos rituais que estas são submetidas. 

E ve~dade que ignoramos quase todos os 
aspectos simbólicos contidos em cada ato deste ritual. Nem o 
autor deste trabalho, nem os antropólogos aqui citados, foram 
suficientemente hábeis para conseguir todas as respostas. No 
entanto, podemos considerar como uma hipótese que a etapa 
da separação é seguida pela da integração. Quanto a isso pare
ce não extstir margem para dúvidas. O que pretendemos concluir, 

' porém, é que a integração consiste nos procedimentos que colo-
cam sobre o controle da sociedade a capacidade reprodutora 
dos jovens, daí o simbolismo de prender e esconder os penis 
dos rapazes. Quanto à menina, que com o início de seu perío
do menstrual toma-se apta para a matem idade, deve ser subme-

(18) - Durante a nossa permanência entre estes 
índios uma inenina morreu. provavelmente de tuberculose. A explicação 
encontrada pelos seus parentes é que esta ficara doente porque tivertt 
relações sexuais antes de ser de fato uma "kunã tain". 
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tida a severos rituais, pois a partir de então toma-se portadora 
de processos naturais, que fogem às leis sociais 1 9

• O derrama-

mento de seu sangue e os eventuais banhos cerimoniais, visam 
contrabalançar as emanações impuras do sangue menstrual. 
E esta a tentativa do grupo de colocar sobre os seus controles 
os seres que até então pertenciam a ordem da natureza. Real
mente, até serem integrados nas· sociedades, os meninos e me
ninas não são membros reais desta. E isto se explica porque o 
infanticídio, cometido pelas mães Tapirapé, na-o sao conside
rados crimes pela sua sociedade. Elas, por motivos religiosos, 
eliminam os elementos que ainda não pertencem a ordem social. 

Matrimónio - No capítulo anterior, anali
samos os aspectos f onnais do matrimónio Tu pi, enfatizando 
as regras de preferências ou proibiçoes . Neste capítulo, limitar
nos-emos a descrever as implicações do . matrimónio no desen
volvimento individual do homem Tupi. 

Como ocorre em todas as sociedades primi
tivas, o indivíduo logo após ter a sua maioridade social reconhe
cida pelo grupo, deve formar uma família, sob o risco de ser 

(19) - Da Matta (1967 :103) af1rma que, entre os 
Timbira, a .. gravidez, como a menstruação, são dois processos que podem 
ser chamados de naturais, em . oposição a processos sociais. Nestes, as 
regras são dadas pelo grupo e, evidentemente, podem ser modificadas. 
São processos que estão de algum modo sob o controle de alguma pute 
ou camada da sociedade. Os pdmeiros, porém, são processos impermeá
veis às regras criadas e mantidas pelo grupo. Eles possuem uma dinâmica 
e recorrência próprias, independentes das regras . _sociais. Deite ·modo, 
o que ocorre na maioria das sociedades humanas é que u mulheres', quando 
atravessam uma destas fases, ficam submetidas a estigmas simbólico-so
ciais, que marcam a emergência nelas de processos incontroláveis pelo 
grupo". Acreditamos que estas afirmações são válidas também para o 
caso Tupi 

considerado um anormal2 0
. Inexiste a adrnissao do celibato 

voluntário. Ao elaborarmos nossas genealogias entre os Kaapor, 
constatamos a existência de vários homens solteiros. A expli
cação que encontramos era que "nã'o prestavam, nã'o sabiam 
caçar, nenhuma nlulher queria casar com eles". Mas, talvez 
esses indivíduos foram assim definidos, ''a posteriorin já que 
não encontraram esposas, tarefa esta que nem sempr-e fácil, 
devido as restrições de sua organização social. Tairon, um me
nino Kaapor, causava preocupações aos seus parentes porque 
nenhuma das meninas da aldeia podia ser sua esposa, isto por
que era .. pai classificatório" de algumas delas e "avô" de duas 
outras. O seu recurso era o de emigrar em busca de cônjuge. 

Da leitura do capítulo anterior, o leitor 
poderá imaginar que o destino matrimonial do homem Tupi 
está irremediavelmente traçado desde o nascimento e que a 
este resta apenas cumprir as deliberações paternas. Isto é apenas 
parcialmente verdadeiro. 

De) fato, um rapaz e uma menina podem ser 
considerados noivos, desde a mais tenra idade. Esta deliberação 
é tomada pelos pais, visando a concretização de uma aliança 
ou a culminação de uma troca matrimonial iniciada numa gera
ção anterior ou ainda porque as crianças estão dentro das cate
gorias consideradas .. boas" para o matrimônio. Pode ocorrer, 
também o noivado entre um homem adulto e uma menina im
púbere2 1 • Os moti1f'.OS determinantes, neste caso, são os mes-

(20) - Na melhor das hipóteses. o homem jovem 
sem esposa torna-se alvo de chacotas. Kaím era um jovem viúvo Kaapor, 
que sofria freqüentes pilhérias a respeito de seu estado. Uma delas consis
tia em sugerir que tivesse relações com a mulher mais velha da aldeia, 
A ?i, cega e entrevada. 

(21) - Não devemos confundir o noivado de um 
homem adulto com uma criança, com o "matrimônio prematuro", isto é, 
o casamento de uma menina com um adulto. Neste caso, esta desempe-
nha todos os papéis de uma esposa, salvo o intercurso sexual, que somente 161 
ocorre após súa primeira menstruação. 
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mos descritos acima. Mas, é necessário salientar que os noivados 
nem sempre se transformam em casamentos. 

Na nossa primeira estadia entre os Suruí, 

anotamos os seguintes noivados: 

Noivos 
Kuarikuara (35 anos) 
Mikuá (40 anos) 
Mihó (25 anos) 
Arikaxu ( 15 anos) 
Uasai ( 40 anos) 
Amaxu (18 anos) 

Noivas 
Sawía (8 anos) 
Terueira (10 anos) 
Muruá (8 anos) 
lpureia (6 anos) 
Muretama (3 anos) 
Tuapihi (8 anos) 

Cinco anos depois, quando regressamos aos 
Suruí, constatamos que todos os noivados tinham se desfeito. 
Sawia, como Kuarikuara. estavam mortos ~ Teruheira casara-se 
com Tiwakou ~ Muruá com Koimoá ~ lpureia foi preterida por 
Tumatinga · Uasaí casou-se com Muruá e Amaxu com Aliheira. 
Estes fato~ demonstram que , apesar da aparente rigidez do 

sistema os noivos podem exercer o seu direito de escolha antes 
. - . 2 l 

da concretização do matnmon10 - _ 
Wawai , mulher Suruí, contou que devia 

se casar com Koimoá. Entretanto, nas vésperas do casamento, 
este começou a se lamuriar, dizendo que na-o queria Wawai 
como esposa. Esta ficou muito zangada e notou que Soar~ 
assistia a cena rindo muito. Ela olhou para ele e começou a nr 

(22) - Entre os Tupinambá, a situação parecia ser 
outra. Thevet afirmou que "as moças que rejeitassem o tio materno, por 
exemplo, escolhendo livremente o seu marido. caiam no desagrado da 
comunidade. Tomavam-ie conhecidas como dissolutas e não obtinham 
0 reconhecimento formal de suas uniões. Por isto, os seus parentes promo
viam novas ligações entre elas e os viajantes (cf. Fernandes, 1963 : 218). 

também e disse: ''você agora é meu". Musenai, o chefe, achou 
que ficava bem e assim Wa""1i tomou-se esposa de Soaraa. Pos
teriormente, perguntamos a Koimoá o porque de sua recusa 

· e nos explicou que, então, gostava de Suê, com quem realmente 
se casou23

. 

Em 1961, necessitando de mais mulheres 
casadas para o plantio da mandioca, Kuarikuara quis que Amaxu, 
de dezoito anos casasse com A wa, uma velha viúva (irmã' da 
mg'e da mcte de Amaxu. Am{l)..1' nada disse até a véspera do 
casamento, quando irrompeu em prantos, gritando que nfo ca
saria com Awa. Foi até agredido pela filha da viúva, mas nfo 
se casou e mais tarde nos explicou "A wa não presta, é muito 
velha". 

O próprio cerimonial do casamento, entre 
os Suruí, expressa a açao consciente dos participantes: o noivo, 
com sua rede nas costas, aproxima-se do grupo, onde estã'o 
todas as mulheres da aldeia, e chama a sua noiva. Caminham 
juntos para diante do mourobixawa, que pronuncia o nome 
do noivo. Este, voltando-se para a jovem, diz: "icê taukana 
emerikó" (você é minha mulher); ela responde: " icê taukana 
imena '' (você é meu marido). A seguir o noivo oferece a noiva 
mel e jabuti. 

Poucas informações foram obtidas a respeito 
da cerimónia matrimonial entre os Tapirapé e Akuáwa-Asuriní. 
Entre estes últimos, o ritual parece estar limitado entre a ida 
do noivo e da noiva (esta acompanhada de seus pais) para uma 
permanência de alguns dias dentro da mata. Quando regressam, 
o casal passa a morar com o pai do noivo. 

Entre os Kaapor "os casamentos, ocasio
nalmente, dão motivo a festas. A noiva ornada com toda a ri
queza plumária da fam11ia é levada ao rapaz que a aguarda igual-

(23) -Após a morte de Suê, Koimoá permanece 
bastante tempo viúvo, casando-se depois com Muruá. 163 
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mente paramentado. Sentados numa rede , ouvem dos pais inci
tações, à mulher para que seja trabalhadeira e fiel, ao homem 
para que se faça um bom caçador e a ambos para que tenham 
muitos filhos (Ribeiro e Ribeiro, 1957: 68). 

Fernandes (1963 :234-5) informa que as 
notícias sobre as cerimônias matrimoniais entre os Tupinambá 
são "relativamente desencontradas". Thevet, Lery, Gabriel 
Soares, Abbeville, afirmam bastar apenas a aprovação dos pais 
para que os dois indivíduos se considerassem casados. Outros 
mencionavam a realização de algum ritual , como informa o 
autor anônimo de "De algumas coisas mais notáveis do Brasil": 
faziam grandes festas de vinho, cantavam e bailavam. "Aca
bado o vinho o pai da moça amarrava uma rede grande em que 
podem dormir duas pessoas ... '' "E assim aquela primeira noite 

dormem aí marido e mulher e de noite vem o pai dela e corta 
o esteio dizendo que corta para que seus filhos ncro nasçam 
com rabos". 

Entre os Tenetehara é bastante que o noivo 
transporte para a casa do sogro todos os seus pertences, para 
que o matrimônio se efetive (cf. Wagley e Galvão, 1961 :96)24

• 

Segundo Holmberg (o .c.:82), o casamento entre os Sirionó 
não implica em nenhuma cerimônia ou festa : ''O rito matrimo
nial consiste meramente na notificação dos sogros da decisão 
do casamento e da remoção da rede do noivo de seu lugar habi
tual (próximo à de seus pais) para uma posição próxima aos 

(2-4) - Também entre os Tenetehara, os jovens 
participam da escolha matrimonial: "contam-se história de rapazes que, 
para dar entender suas intenções às eleitas, dão volta à casa em que elas 
residem, assobiando canções Tenetehara ... Por outro lado, para demons
trar que os desejos das moças são levados em consideração, contaram 
que muitos pais consultam as filhas sobre a escolha do marido. Isto não 
impede que muitas vezes se oponham inteiramente ao desejo das jovens, 
quando pretendam assegurar um bom trabalhador como genro .. (cf. Wa· 
gley e Galvão, 1961: 96-97). 

pais da esposa". Procedimento semelhante ocorre entre os Mun
durukú. Se o noivo é originário de outra aldeia, muda-se para 

a da noiva trazendo todos os seus pertences e instalando-se na 
casa dos homens. Se é da mesma aldeia continua residindo co
mo antes. Em ambos os casos, suas intenções devem ser demons
tradas presenteando a noiva e a mãe desta, com alimentos. Mur
phy (1960:85) salienta que a alimentação da esposa é o ~to 
simbólico central do matrimônio. E lembra que tanto a mito
logia co1no a vida real relatam casos de jovens que demonstra
ram o seu interesse no término do casamento, recusando obter 
provisões para as esposas. 

Nas descrições de Watson e de Schaden 
sobre o matrimônio Guarani, notamos a dificuldade em recons
truir os eventos de uma ordem tradicional em grupos tribais 
tão afetados pelo processo de aculturação. Entretanto, pelo 
n1enos entre os Mbüá a iniciativa da busca do cônjuge pertence 
ao rapaz , que depois de se entender com a jovem, procura o 
pai desta. Inicia-se, então, uma espécie de matrimônio de prova, 
levando a companheira para a casa paterna, onde passam a morar 
juntos. O matrimônio se concretiza com o nascimento do pri
meiro filho. 

A fidelidade conj~gal é uma expectativa 
encontrada entre os Tupi, mas os adultérios são bastante fre
qüentes. Contudo, dificilmente a infidelidade é a causa principal 
do divórcio. O marido enganado, geralmente, limita-se a espancar 
a esposa infiel toma qualquer atitude contra o amante desta2 5

• 

O divórcio ocorre, como entre os Mundurukú, quando a mulher 
passa a ser considerada como promíscua. 

(25) - O divórcio existe e ambas as partes podem 
tomar a iniciativa de desfazer o matrimônio. Ocorre porque um dos côn· 
juges resolveu abandonar o outro para viver com uma terceira pessoa ou 
porque a mulher passa a considerar o marido como um vadio e, ainda, 
para usar um lugar comum, por incompatibilidade de gênios. 165 



166 

Os ·Akuáwa-Asuriní constituem uma exce

çfo, pois a reação masculina diante do adultério costuma ser mais 

violenta. Durante a nossa permanência na aldeia, um índio 
tentou estrangular a esposa, alegando que ela o traía. Saysopoia 

matou o seu ftlho quando este nasceu, porque temia que seu 

marido ~ achasse parecido com o homem, com o qual teve 

relações extra-conjugais. 
Para prevenir o adultério, o homem Kaapor 

acompanha a sua esposa ao banho pois é na beira dos igarapés 

que ocorrem as aventuras extra-conjugais. Uma mulher que 

vai banhar-se sozinha pode ser assaltada sexualmente por qual

quer homem. 
No que se refere a poligínia é incontestável 

a sua ocorrência entre os Tupinambá, onde era considerada 
como símbolo de prestígio social. Atualmente, com exceção 
dos Tapirapé que negam esta possibilidade, a poliginia continua 
sendo verificada entre os Tupi. A sua freqüência entretanto 
diminuiu consideravelmente, em decorrência de problemas 
demográficos. 

O decréscimo populacional, nas trágicas 
proporções que tem afetado os nossos grupos tribais, quase 
sempre tem deter1ninado mudanças na ordem social. Nenhuma 
delas foi tão drástica, no que se refere as regras matrimoniais, 
como a que ocorreu entre os Suru í e que foi motiv_o de uma 
nossa comunicação à VI Reunião Brasileira de Antropologia 
(cf. 1.araia, 1963), na qual mostramos como os Suruí colocaram 
de lado os seus ideais poligínicos e foram forçados a adotar um 
tipo de "arranjo poliândrico", capaz de satisfazer as necessidades 

sexuais dos homens solteiros e viúvos, evitando a possibilidade 
da ocorrência de graves conflitos. 

Através desse mecanismo social permitem-se 
às mulheres casadas aceitarem um ··amutehea" com quem man· 
tem relações sexuais d~ante a auséncia do marido . Tais arranjos, 
contudo, nfo sfo considerados como uma solução ideal, visto 
que estfo em contradições com vários elementos da sociedade 
Suruí, entre os quais podemos apontar a regra de descendência, 
a concepçfo de paternidade e, por fim, os anseios de exclusi· 
vidade que o homem Tupi deseja da esposa. 

Morte - Para compreender o que pensam 
os Tupi torna-se necessário conhecer a sua concepçfo do mundo 
sobrenatural (vide capítulo VI), por isto nos limitaremos, no 
momento, a relatar apenas alguns aspectos que se relacionam 
com o término da existência do indivíduo, considerando prin
cipalmente o ºperíodo lúgubre", a que se refere Hertz (1970:1), 
que inicia-se para os parentes, determinando-lhe deveres espe
ciais, através da execução dos quais expressem a sua dor. 

A p~ocupaçfo dos Tupi em explicar a causa 
de cada morte toma difícil admitir que concorde1n que a morte 
é o fim irremediável de cada homem 2 6 

. As suas explicações 
a apontam como o resultado de uma infraçfo mágico-religiosa, 
ou seja, a conseq üência de um ato que desagradou a qualquer 
agente sobrenatural. São freqüentes os relatos onde esta é re
lacionada com wna puniçfo e ng-o como resultante de uma 
causa natural. E de fato, nfo existem causas naturais para a 
morte: se wna criança morre de verminose, se um jovem é es
magado por uma árvore derrubada pelo vento, ou se um velho 
falece durante o sono; deve-se encontrar ••a posteriori" o ver
dadeiro causador do evento: os vermes mataram a criança porque 
seu pai ng"o cumpriu eficazmente o preconceito da couvade; 
a árvore vitimou o rapaz porque este, meses atrás, manteve 

(26) - As migrações Tupi-Guaranl em busca da 
"terra sem males" indicam a esperança de vencer a morte, mesmo neste 
mundo. 167 
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relações sexuais incestuosas; o velho nfo mais despertou porque 
alguém lhe dirigiu uma bruxaria. 

Assim, na maioria dos casos, os Tupi acabam 
atribuindo ao próprio morto a responsabilidade pelo seu fale
cimento. A sua culpa consistiu no não cwnprimento de algun1 
preconceito ou na violaçfo de algum tabu. Ocorre, porém, que 
muitas vezes a família do morto recusa-se a admitir que ele 
cometeu algum erro. Procuram, então, atribuir a responsabili
dade pelo acontecimento a alguém que deliberadamente procu
rou fazer-lhe mal, utilizando~e da magia negra. Acusações deste 
tipo são bastante comuns entre os Tapirapé, onde com alguma 
freqüência os parentes do morto matavam algum xamf, suspeito 
de ter sido o autor da feitiçaria fatal . 

A morte, como veremos posteriormente, 
é o limiar de uma nova existência - "a passagem da sociedade 
visível dos vivos à sociedade invisí~el dos ancestrais" (Hertz, 
1970:83) -, a única possibilidade de acesso a uma outra ordem 
social, construída graças a imaginação e a fé dos Tupi. Mas o 
ingresso do morto no mundo de seus antepassados depende, 
principalmente, do esforço de seus descendentes. Uma das gran
des preocupações dos parentes é a preservação do cadáver, atra
vés de medidas protetoras capazes de impedir que sofra qual
quer profanaçfo, pois qualquer tipo de ofensa pode ser de tal 
gravidade que interrompa definitivamente a sua existência so
brenatural. Compete, pois, aos indígenas vivos a responsabili
dade por uma série de cuidados necessários para assegurar a 
tranqüilidade do defunto. São esses cuidados que permitem 
que compreendamos melhor os rituais funerários e principal
mente os procedimentos para proteger a sepultura. 

Para Florestan Fernandes (1%3:193) "os 
rituais funerários dos Tupinambá possuiam uma finalidade bem 
clara: restabelecer o equilíbrio do sistema de relações sociais 

por n1eio da exclusão do membro falecido e da atribuição de 
um novo status ao morto, na sociedade dos ancestrais". Esta 
preocupação, de separar o morto dos vivos é decorrente da cren
ça, bastante comum entre diversas sociedades humanas e parti
lhadas pelos Tupi, na resistência da alma em separar-se de seu 
corpo. Acredita-se que a pennanencia prolongada da alma no 
mundo dos vivos pode causar uma séria perturbaça-o da ordem 
natural. 

Da leitura das descrições dos rituais funerários 
Tupinambá, Tapirapé, Guarani, Sirionó e Tenehara e dos nossos 
dados relativos a Suruí, Akuáwa-Asuriní e Kaapor, procuramos 
estabelecer os pontos comuns do ritual funerário Tupi: 

Quando um homen1 está morrendo. os seus 
parentes cercam sua rede e iniciam as lamentações rituais. Entre 
os Sirionó, se era um caçador, os homens perguntam: "Avô, 
aonde nós vamos encontrar antas?" Quando é possível, este 
responde: "Após minha morte , vão a tal lugar quando o sol 
está levantando e encontrarão antas". Contudo o pranto usual
mente resumia-se em gritos desesperados, entremeados de la
mentações compassadas. 

Logo após a morte, quando esta ocorre 
na rede, o cadáver é estendido sobre uma esteira de palha (Su
ruí, Ak~wa-Asuriní, Sirionó) ou permanecem na rede (Kaapor, 
Tapirapé, Guarani, e provavelmente Tupinambá). O morto 
é logo ornamentado pelos seus parentes: os Suruí o pintam com 
urucú e amarram seu cabelo formando um tufo, os Tapirapé 
pintam com urucu os cabelos e os pés do morto, sendo a face 
enegrecida com a tintura de jenipapo. Os Kaapor tingem com 
carvfo o rosto do morto, de forma a livrar-lhe de encontrar 
com Anfn (um mau espírito). Enrolado na esteira de palha ou 
em sua própria rede, conforme o caso, o morto é enterrado 
sempre estendido. A orientaçfo de seu corpo varia com o grupo: 
cabeça voltada para o poente (Suruí e Akuáwa-Asuriní), cabeça 169 



170 

em direçfo nascente (Kaapor e Tapirapé), sem orientação defi
nida (Sirionó). Em quase todos os casos, existe uma preocupa
çfo em isolar-se o morto do contato direto com a terra e assim 
os Kaapor colocam paus sobre a rede e sobre estes lançam a 
terra. 

Grande parte dos objetos pertencentes ao 
morto sfo enterrados juntamente. Os Akuáwa-Asuriní e os 
Suruí jogam no mato os objetos que deixaram de ser enterrados, 
pois a utilizaçfo destes pode causar doenças e mesmo a morte 
para os novos usuários. A mesma crença é encontrada entre os 
Tapirapé : se por acaso algum Tupinambá retinha um objeto per
tencente ao morto, todo o grupo se reunia, indo enterrar o 
dito objeto, junto ao túmulo (cf. Fernandes, 1963:143)27

: 

E entre os Guarani somente algum velho arrisca a ficar com al
gum objeto do morto, ''porque de qualquer jeito terá de mor
rer dentro de um curto prazo" (cf. Schaden, 1962: 137). 

Os Kaapor constroem em cima da sepultura 
um pequeno abrigo , dentro do qual depositam uma cuia de fa
rinha, o arco do morto e, na primeira noite, acendem uma peque
na fogueira . F.sta pequena fogueira é constatada entre os Sirionó 
e os Guarani, estes dizem que assim o fazem para que a alma 
do morto possa encontrar o caminho certo (idem, 136). É bem 
provável que os Tupinambá também procediam desta forma, 
pois segundo Evreux, recomendavam aos mortos que durante 
a sua última viagem procedesse com cuidado e que conservasse 
o fogo aceso. 

O intervalo entre a morte e o sepultamento 
varia com o grupo, m~ quase se~pre o cadáver é enterrado no 
dia seguinte. Os Tapirapé permanecem junto a rede do morto, 

(27) - Holmberg (1950 :21), referindo-se a trans
missão da propriedade, infonna que quando uma pessoa morre muitas 
das coisas com 11 quais tem contato são enterradas com ela ou jogadas 
fora . 

sendo que os homens dançam ao seu redor, marcando o compas
so com os pés, sem sair do lugar, enquanto as mulheres acoco
radas, com ares fatigados, marcam o compasso com as mã'os. 
Segundo Baldus, "os e as lamuriantes se revezam quando can
sam, e assim a lamentação continua durante o dia até depois 
da meia noite, recomeçando na manbf' seguinte e indo até o 
enterro". Por outro lado, os Kaapor colocam a rede do morto, 
suspensa bem alto dentro da casa, deixando-o sozinho durante 
a noite. Pimenta, um Kaapor que conhece bem os costumes 
dos civilizados, acreditava que a falta do velório era responsá
vel pelo grande número de "visagens'' que atormentam estes 
índios. 

Com exceção dos Kaapor que enterram 
os seus mortos nas capoeiras e dos Guarani, que presentemente 
possuem cemitérios, os Tupi costumam cavar a sepultura dentro 
da casa, embaixo mesmo do lugar onde o morto dormia. Este 
costume praticado pelos Suruí e Akuáwa-Asuriní, era segundo 
Baldus (o .e .: 157) comum aos Tupinambá, Tembé , Juruna, 
Apiaká, Mundurukú, Kawahib-Parintintin, Kainguá, Guarani, 
Chlriguano, Kokama e Arikene. Tal procedimento certamente 
baseia-se na crença de que se alguém abrisse a cova e o crânio 
fosse esmagado isto significaria a morte eterna. Daí a obrigação 
dos parentes de zelarem pelo túmulo. 

As maneiras de expressar a dor podem va
riar desde o desespero frenético dos Tupinambá (cujos parentes 
atiravam-se sobre o cadáver e os que não podiam deitar-se com 
o morto, "se deitavam pelo chão dando grandes baques, que 
parece milagre não acabarem . com o mesmo morto, e destes 
baques e choros ficam tão cortados que às vezes morrem" -
Cardim, 15 5-156) a atitude singular dos Kaapor. Estes não se 
contentam em pintar os seus rostos com carvão, cortar os cabe
los e deixar de comer certos alimentos, mas buscam uma estranha 
compensação em levar a morte e a destruição às tribos vizinhas. 171 
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Por fun, os vivos devem recordar sempre 
dos seus antepassados, pois do culto aos ancestrais depende efe
tivamente a vida extra-terrena. Assim, podemos afirmar, que o 
homem Tupi teme duas mortes : a física , quando parte para 
uma longa separação dos seus familiares e a social, quando morre 
de fato , porque o seu nome caiu para sempre no esquecimento, 
deixando de ter um lugar na memória tribal. 

-

CAPliULO IV 
ORGANIZAÇÃO ECONÓMICA 

• 



No primeiro capítulo mostramos que os 
Tu pi dependem da floresta tropical como seu meio ambiente . 
Nos dois capítulos seguintes, procuramos dar uma idéia de sua 
organizaçã'o social . Podemos, agora, buscar responder mais uma 
questa-o : como é que se organizam economicamente? 

Por organização econômica compreendemos 
uma parte da estrutura social constituída das relações entre 
pessoas e grupos, expressas em diferentes maneiras (através 
de conceitos de valor, símbolos, regras de conduta etc ;) bus
cando satisfazer as necessidades biológicas e sociais 1

• Assim 
sendo, como acentuou LeClair (1962:1181), nfo pode ser dis
sociada da compreensão da vida social, como um todo, prin-

(1) - Esta definição baseia-se fundamentalmente em 
Firth (1951 :124) considerando, porém, os argumentos de LeOair em ~po- · 
sição a Dalton (1961) e Polanyi (1953). 
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cipalmente porque se refere. de certa forma, a todos os dese
jos humanos e nfo somente aos materiais, conforme costuma 
ser definidà. 

1. A organização da produção: As principais 
atividades produtivas são a agricultura, coleta, caça, pesca e a 
confecção de artefatos. 

_ A agricultura consiste na principal ativida-
de econômica dos Tupi2 representando um a grande floresta 
um fator importante do êxito da adaptação cultural destes 
índios. Significa também o resultado de uma soma de conhe
cimentos fundamentais, que se tomaram parte de seu acervo 
cultural. Frickel ( 1959 :7) nos conta do cuidado dos Mundu
rukú para a escolha do tipo de solo adequado a cada planta. 
Além disto como a lavoura é uma atividade determinada por 
variações sazonais, os Tupi adquiriram uma grande soma de 
conhecimentos no campo da astronomia, principalmente no que 
se refere aos ciclos do tempo. Para os Kaapor, por exemplo, o 
ano está dividido em pelo menos três fases : "Kururuwahi" , 
que representa a época da desova dos sapos cururu (cerca de 
setembro) e que precede os dias forten1ente quentes do "Man
guawarahi " . Esta fase é o prenúncio da estaçao chuvosa, ''A
maniara"3 

Mas, como não dominam todos os conhe
cimentos científicos relativos a agricultura, acreditam que seu 
êxito somente é possível com a tomada de certos cuidados 

(2) - Esta afirmação não é válida para os Sirionó, 
para os quais a agricultura é uma atividade subsidiária numa economia 
orientada para a caça e a pesca (Holmberg, 1960 : 28). 

(3) - ManguawarahJ é considerado um mau perío
do para a caça. Tikupá, um de nossos informantes, comentou que é "quan
do a mata fica enjoada para andar. As folhas secas fazem muita zoada. 
A caça escuta e vai embora". Infelizmente não conseguimos obter denomi
nações de outras fases. 

mágico-religiosos. Assim, os Tenetehara na-o plantavam o mi
lho, sem realizar antes um cerimonial , durante o qual os xama's 
buscavam a proteção sobrenatural para proteger as colheitas 
das intempéries (Wagley e Galvão, 1961 :50). Entre os Suruí 
e Akuáwa-Asuriní, o plantio da mandioca só tinha início depois 
da realizaçã"o da grande cerimônia denominada .Asona-rehe 
oporahaí. 

Infelizmente, os outros trabalhos referentes 
aos Tupi são omissos em relação a estes tipos de cerimoniais; 
mas todos, com apenas uma exceção (Tenetehara) fazem men
ção a um tipo de cuidado mágico-religioso, que estabelece quem 
deve plantar determinado tipo de planta . 

Entre os Mundurukú, só o ho1nem planta e 
cultiva melancia, jerimun, amendoim, mamão, fava e feijão . 
O homem abre a cova, mas son1ente a mulher coloca os talos 
ou sementes de maniva, cará, cana, milho etc. (Frickel, 1959 : 
2 1). Informação que é confirmada por Murphy (1960:64): " O 
homem prepara o buraco para o plantio do talo da mandioca, 

enquanto a mulher reúne e corta as hastes e coloca os pedaços 
nos buracos". O mesmo procedimento ocorre entre os Mawé 
( Leacock, 1964:11) e junto aos Kaiwá e Tupari, no que se refere 
ao 1nilho (Watson, 1952:72) (Caspar, 1953 :208). Este costume 
já era encontrado entre os Tupinambá: "os machos costumam a 
roçar os matos, e os queimam e alimpam a terra deles; e as femeas 
plantam o alimento e o alimpam" (Gabriel Soares de Sousa , 
1938 :377). Entre os Tapirapé, existe uma pequena variação : 
os homens plantam a mandioca e "as mulheres participam unica
mente da semeadura do milho, amendoim e algodão, isto é, 
ambos os sexos semeiam estes vegetais e fazem a sua colheita" 
(Baldus, 1970: 182). 

A importância atribuída a este tipo de divi
sa:o social do trabalho pode ser exemplificada com os dados 
Suruí. Em 1961, o grupo possuía apenas 7 mulheres: Awa, 177 
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Murua, Tahá, Wawai, Aliheira, Kitia e Uasakuái . As duas pn
meiras eram viúvas, a última embora já vivesse com o seu marido, 
ainda na-o mantinha relações sexuais, por ser impúbere e as 
demais estavam normalmente casadas. A conseqüência para o 
sistema de produçã'o de um número reduzido de mulheres, de
riva do fato de que entre estes índios só as mulheres devidamente 
casadas e em idade de procriação , podem ter roça de mandioca . 
Aos homens cabe o plantio do cará, batata-doce, banana, pi
menta e algodão. No entanto, para um grupo em que a ênfase 
alimentar recai sobre a mandioca, a escassez de mulheres consti
tue um problema duplo. 

Nesta época, havia falta de mandioca, porque 
somente três mulheres possuíam roças velhas (manakwera): 
Wawai, Tahá e Murua . Esta última, plantara quando o seu mari
do, Norói, ainda era vivo. 

Os 40 mil metros quadrados da roça nova, 
resultante da derrubada promovida naquele ano foram divididos 
em três lotes de cerca de 1 O mil metros quadrados e dois de 
5 mil. Os dois menores foram entregues a Tahá e Wawai, já que 
estas possuíam outras roças. Dois dos três lotes maiores foram 
atribuídos, respectivamente, a Alihera e Kitia . O terceiro lote 
ficou vago porque era destinado a Awa, que deveria casar com 
Amaxu, o que na'o ocorreu como vimos no capítulo anterior. 

Entretanto , a atribuição da propriedade da 
roça às mulheres, é muito relativa . A posse de toda a terra tribal 
e , conseqüentemente , de todas as roças é nominalmente atri
buída ao Mourobixawa (chefe). Cabe a este liderar o trabalho 
masculino na roça, sendo quem escolhe o local para fazer a 
derrubada, levando em consideração o tipo do solo e a distân
cia da aldeia ; determinando também a época da queimada. 

Na ocasia-o do plantio, este divide a roça em partes que são 
entregues aos diversos casais4 

• 

O marido geralmente se intitula dono da 
roça, porém a mulher é quem detém a propriedade da mandioca. 
Provavelmente esta será quem usufruirá da roça, após o divór
cio, da mesma forma que quando o marido morre a viúva conti
nua como proprietária. 

A produção agrícola representa o fruto de 
um trabalho coletivo : todos os homens casados, e ocasional
mente os solteiros, participam de grande parte do trabalho. 
Este se inicia em abril ou maio, com a broca , ato de cortar o 
mato miúdo, preparando o terreno para a derrubada das árvo
res. A broca conta com a participação de homens, mulheres 
e crianças, que se iniciam no aprendizado agrícola. A derrubada 
é uma atividade exclusivamente masculina. Divide-se em duas 
fases: uma em que se derrubam as árvores maiores, de forma 
que em sua queda arrastem as menores, e uma segunda, em 
que se derrubatn as demais. O ideal é que a queimada se proces-

1 
se em setembro, quando a mata derrubada estiver bem seca 
e queimando com facilidade , apesar do perigo de un1a chuva 
prematura vir a prejudicar essa tarefa . Antes de atear fogo à 
mata é necessário o preparo de aceiros, ou seja, uma faixa de 
mato cortado, a fim de impedir que o fogo se propague para 
as casas ou roças já estabelecidas. Segue-se a coivara, consistin
do em armar novas fogueiras para queimar os troncos e as ra
magens que nao foram completamente destruídos pelo fogo . 
É o arremate final do preparo da terra. Só , então, na época do 

(-4) - Em 1961, a situação de Kuarikuara, o moro
bixawa, era bastante peculiar. Dwante meses trabalhara na derrubada 
da roça porém, na época do plantio nenhuma parcela desta roça, nomi
nalmente toda sua, estava-lhe reservada simplesmente porque era viúvo. 179 
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plantio, é que o trabalho agrícola deixa de ser um ato coletivo, 
para se transformar numa atividade pertinente ao casal. 

De um modo geral, nos referimos ao plantio 
da mandioca, porque é a principal atividade agrícola dos Tupi5

. 

· A coleta toma-se importante de janeiro a 
abril, quando wna diversidade de frutos, são oferecidos pela 
mata. Livre das atividades agrícolas, a espera do período da 
colheita, os indígenas utilizam esse tempo para as suas andanças, 
cujas finalidades variam de acordo com o grupo : visitas éls outras 
aldeias, caçadas, pescarias, coletas e, em tempos passados, as 
expedições guerreiras . 

Freqüentemente a coleta é realizada como 
atividade subsidiária6 : um grupo de parentes (homens, mulheres 
e crianças) interna-se na mata a procura de mel. Durante alguns 
dias caminham a procura desse alimento, coletando o que for 
possível, principalmente jabutis 7 • Não raro abatem alguma 
caça. Durante a noite dormem em pequenos abrigos. De certa 
forma, a finalidade dessas expedições é de provocar um certo 
desafogo na economia da aldeia. Durante a nossa estada entre 

(5) - Existem outras , como por exemplo, o plan
tio das bananas que, entre os Suruí, apresenta as seguintes características: 
é uma tarefa exclusivamente masculina, homens solteiros tem também 
as suas plantações e estas são transmitidas de pai para filho. 

(6) - "A coleta de frutos e vegetais selvagens é e 
foi a atividade econômica menos importante na busca da subãstência, 
na vida econômica Mundurukú; é incidentalmente xealizada junto com 
a caça, a pesca, ou viagem para as roças" (Murphy, 1960:59). Embora 
esta afirmação possa ser extrapolada a praticamente todos os Tupi, nio 
pode ser estendida aos Sirionó, pois devido as suas características nôma
des, tem na coleta uma importante atividade econômica (Hobnberg, 1960: 
27). 

(7) - Dificilmente os índios admitem que o apr~ 
sarnento do jabuti é uma atividade de caça. 

os Kaapor , elas foram muito costumeiras, existindo até um cer
to revezamento: quando un1 grupo chegava outro saía. Somente 
numa ocasião, dois grupos saíram simultaneamente, mas toma
ram rumos diferentes. 

Quando os caminhantes retomam anunciam a 
sua chegada com gritos agudos. É costume trazer algum presente 
para os que ficaram: uma cabaça com mel, um pedaço de carne 
moqueada, um jaboti etc. Muitas vezes, os que permanecem 
na aldeia encomendan1 algo que necessitam , que pode ser desde 
uma planta medicinal até a madeira especial necessária para a 
confecção do arco. 

Ao contrário das expedições de caças, as 
de coleta tomam um aspecto lúdico, em que as mulheres e crian
ças participam animadamente e para a qual se preparam com 
entusiasmo. E uma ocasião para a mudança de ambiente, uma 
quebra na rotina diária, uma alteração na dieta alimentar, enfim , 
porque nfo dizer, uma espécie de férias. 

Os c.an1inhan tes divertem-se na coleta dos 
frutos como o bacuri, caju, genipapo, cacau, castanha, cocos, 
cupuassú etc. Não faltará , entre os homens, alguém que note 
junto a uma dessas árvores o rastro de algum animal , que duran
te a noite vem comer as frutas caídas. Aproveita entfo para 
ficar ''à espera" e aumentar assim o rendimento da jornada. 

A pesca, com exceção para os Tapirapé 
(Baldus, 1970: 178) e aos antigos Tupinambá, nfo constitue
se numa atividade de grande importância para os Tupi8

. Entre 
os Kaiwá, Watson (1952:71) afirma que foram muito poucas 
as pescarias em contraste com o número de caçadas, durante a 

(8) - Tal afirmação não se aplica aos grupos Tupi 
(Aweti e Kamayurá) que foram absorvidos pelo sistema de intercâmbio 
cultural xinguano. Neste caso, a pescaria constitue numa das mais im
portantes atividades econômicas, só superada pela agricultura. 181 
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sua permanência no campo. O mesmo ocorre com os Tenete
hara: .. a pesca é praticada em menor escala e, relativamente 
à caça, é menos importante como atividade de subsistência', 
(Wagley e Galvão, 1961 :68). Em relação aos Mundurukú, Mur
phy (1960:55) acentua também que a pescaria é de menor 
importância que a caça para as aldeias localizadas na savana; 
mas os Mundurukú que se mudaram para as margens dos gran· 
des rios tem na pesca a sua principal fonte de proteína. 

O mesmo nã'o podemos dizer dos Asuriní, 
que atraídos para um Posto de Pacificaç.ão, situado na margem 
esquerda do Tocantins, não tinham ainda assimilado as técni
cas de pesca nwna grande e profunda massa de água. Os peixes 
que consumiam eram pescados pelo Encarregado do Posto. 

Por outro lado, durante a nossa permanên
cia entre os Suruí, na-o temos registro de pescaria. E verdade 
que a estação seca tinha diminuído os igarapés, mas restavam 
ainda alguns poções e, não muito distante , existiam ribeirões 
mais caudalosos. 

Os Sirionó que somente pescam com arco 
e flecha, tem esta atividade limitada aos períodos de seca (de 
julho a outubro, quando os rios e lagos são rasos e tem águas 
claras - Holmberg, o .c.:27). Para os Mawé, também, é no perío
do da seca em que as pescarias se tornam viáveis, seja com a 
utilização de arcos e flechas ou com o uso de venenos (Lea
cock, 1964:15). 

Entre os Kaapor, as pescarias com timbó 
são bastante freqüentes na estação seca e com a chegada das 
chuvas, tornam-se praticamente inexistentes, porquanto o uso 
do veneno toma-se impraticável , ocorrendo o mesmo com a 
pesca com arco e flechas bastante difícil devido o volume de 
água, salvo na ocasião das piracemas, quando os grandes peixes 
podem ser alvejados. 

Mas, por maior que seja a sua importância, 
e pela poaibilidade que proporciona de obtenção de um supri
mento de recursos proteicos, a pescaria não se iguala com a 
caça, nem como fonte de inspiraçf o para os mitos, nem como 
fonte de prestígio para os melhores pescadores. Num grmde 
repertório de mitos -coletados entre os Tupi, existem poucas 
menções referentes a pesca. E, por outro lado, é uma atividade 
que pode ser plenamente partilhada com as mulheres e as crian
ças, o que nã'o ocorre com a caça. 

A caça é de grande importância entre todos 
os Tupi, sendo que para os Sirionó é a atividade por excelência. 
"Nada se compara com a alegria que sucede a uma boa caçada 
ou com o descontentamento que segue a wna caçada infelizn 
(Holmberg, o.c.:23). Esta afirmação pode ser generali7.ada para 
os demais. Qualquer que seja, porém, o seu grupo tribal, o homem 
Tupi, como todos os caçadores, para o êxito deste empreendi
mento depende da soma de conhecimentos que possue a respei
to da mata e seus habitantes; da habilidade necemria ao bom 
desempenho da caça; e, principalmente, de uma grande dose 
de sorte. 

É importante que o caçador partilhe de uma 
grande parte do conhecimento que o grupo dispõe sobre a flo
resta e os animais. E de fato, os nossos informantes (Suruí, 
Akuáwa-Asuriní e Kaapor) são capazes de identificar os sons 
produzidos pelos animais, quer sejam aves ou mamíferos. E, 
mais do que isto, são capazes de imitar esses sons, numa tenta
tiva de atrair suas presas. Podem seguir um animal, dentro da 
floresta, acompanhando os seus rastros. Conhecem, enfun, 
muitos dos hábitos dos habitantes da mata: como prefere dormir 
cada animal, as aguadas que freqüentam e, principalmente, ~ 
seus alimentos prediletos. Um índio Suruí, por exemplo, armou 
uma tocaia junto a um pé de jatobá. porque tinha identificado 
rastros que indicavam que o lugar era freqüentado por uma 
anta, o que se confirmou. 

&83 
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Os seus conhecimentos sobre os animais 
de nossa floresta podem ser exemplificados pelo fato de que em 
um total de 386 ilustrações, existentes no livro de Von Ihering, 
A VIDA DE NOSSOS ANIMAIS, os Kaapor identificaram 204 
(vide tabela 1). Entre os que não foram reconhecidos incluem
se principalmente moluscos, crustáceos, aracnóides e insetos. 
Sendo que entre estes últimos, ~uito contribuiu para o não re
conhecimento a imprecisao dos desenhos e a falta de cores9

. 

TABELA t 1º 
-

N(nnero de Identificados Porcentual de 
ilustrações conhecirnento 

50 Ma1níferos 41 82,0% 
65 Aves 45 69,2% 
26 Répteis 20 76,9% 
10 Anfíbios 7 70,0% 
31 Peixes 21 67,7% 
26 Moluscos 1 3,8% 
16 Crustáceos 4 25,0% 
25 Aracnoides 9 33,0% 
5 Chilopodes 3 60,0% 

132 Insetos 53 40,1% 
386 TOTAL 204 52,8% 

(9) - Com referência ao conhecimento referente 
aos insetos temos dois dados contraditórios: enquanto um jovem Silruí 
b.rincava descuidadamente com uma jequitiranaboia, atemorizando os 
brasileiros que acreditam ser este inseto altamente venenoso; um homem 
Kaapor nos afumou que a aranha carangueijeira é capaz de lançar espi
nhos peçonhentos a uma grande distância. 

(10) - É preciso lembrar que grande parte dos 
animais citados no referido livro não existem na região dos Kaapor. 

Para o caçador. nfo basta conhecer os ani
mais. É necessário, principalmente. conhecer a floresta, a fim 
de evitar o risco de um extraviamento que o poderá levar a 
um local desconhecido ou a um território inimigo. É preciso 
que a floresta deixe de parecer uma grande e amorfa massa 
verde. E importante que cada árvore seja classificada, receba 
um nome, tome-se enfim num ponto de referência. 

Infelizmente, os nossos desconhecimentos de 
botânica, contribuíram para que fôssemos incapazes de demons
trar como os Tu pi conhecem a floresta . Em nossos registros 
existem uma diversidade de nomes vegetais, comestíveis ou 
não, que não conseguimos identificar. 

Ter a habilidade necessária para o desempe
nho da caça é uma preocupação que os pais transmitem aos 
filhos, desde a mais tenra idade. No dia do nascimento, entre 
os Tupinambá, competia ao pai fazer uma oferta cerimonial, 
consistindo em presentear o recém-nascido com unhas de onças 
e garras de um "pássaro do tamanho de uma águia". O obje
tivo deste oferecimento era de fazer com que o menino se tor
nasse um bom caçador. 

Cuidados mágicos, como o dos Tupinambá, 
são encontrados também entre os Kaapor. Os meninos usam 
colares com ossos de mutum, a fim de se tornarem bons caça
dores. Ossos de jibóia acrescentados nestes colares, garantem-lhes 
a força física necessária para o desempenho desta e de outras 
tarefas. 

Além destes preparativos mágicos é impor
tante que o menino Tupi enfrente um longo período de apren
dizado, que consiste em observação e exercícios. Desde muito 
cedo, a criança costuma observar o seu pai nos preparativos 
para a caça e, principalmente, na confecção dos artefatos ne
cessários. Antes de tudo, o bom caçador deve ser capaz de pro
duzir armas eficientes (arco e flecha) capazes de atingir o alvo 185 
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com perfeiçfo e produzir ferimentos letais. E, obviamente, 

deve saber utilizá-las. 
Muito antes de ser capaz de confeccionar o 

seu arco, o cunumi já é um razoável atirador. Isto se consegue 
através de longos exercícios diários, junto com os demais meni
nos da aldeia. Durante meses a fio treina em alvos fixos e, pos
teriormente, os calangos e os pássaros sofrem uma intensa per
seguição por parte dos novos arqueiros. 

Quando o menino atinge uma idade que o 

possibilita acompanhar os adultos em sua caminhada começa 
realmente o seu aprendizado na floresta . Participa efetivamente 
da caçada, e, â noite, toma parte na conversa dos caçadores. 
Estes narram minuciosamente aos demais cada fato ocorrido. 
Nestas conversas, toma conhecimento do que foi feito de certo 

ou errado. 

Mais tarde, ainda muito jovem, começará 

a participar de caçadas, juntamente com elementos de sua idade . 
Nesta época, este e seus companheiros deverão estar aptos para 
enfrentar, sem ajuda dos adultos , as dificuldades da empreita
da . É necessário que tenha atingido o desenvolvimento físico 
necessário para suportar tão extenuante tarefa , que pode repre
sentar uma caminhada de meio dia, através da vegetação mais 
densa, até que se divise o animal e comece a perseguição. Se 

a caçada for proveitosa, voltará para a aldeia carregando um 
animal que pode atingir até trinta ou quarenta quilos; com o 
corpo arranhado pelos espinhos e coberto de carrapatos e pio
lhos que começam a abandonar o cadáver de seu antigo hospe
deiro. Se os resultados forem negativos, voltará triste e cansa
do, refletindo sobre o fato de que conhecimento e habilidade 
nem sempre são suficientes para a obtenção do êxito. 

O fracasso repetido na caça e a frustraçã"o 
de voltar de ma-os vazias, apesar de ter empregado toda a sua 
habilidade e capacidade física no empreendimento, faz com 

que o Tupi. como os demais seres humanos. busque um tipo de 
explicação para o seu insucesso. Esta é expressa atrav~ de wna 
palavra Tupi. já integrada no vocabulário nacional, "panema" 
significando azar ou má sorte. Esta pode atingir o caçador atra
vés de uma ofensa. voluntária ou nf'o, contra certos agentes 

sobrenaturais. 

"José Veríssimo contou-nos que há muito 
tempo estava panema e nenhwn animal conseguia trazer de suas 
caçadas. Atribuía a pane ma ao fato de certo dia ter lavado as 
ma-os. suj~ de sangue de um caitetu, nas águas do igarapé. -
··vwan. dono da água. ficou bravo .. (Wagley e Galvão, 1961: 
67). 

Entre os Kaapor. qualquer contato com uma 
mulher menstruada. ou algo tocado por esta, pode levar o ho
mem a ficar .. panema" Esta crença é extenSiva a todos os Tupi 
sendo encontrada. também. entre os brasileiros do baixo Ama
zonas1 1 

Para evitar tais malefícios, os nossos índios 
instituíram uma série de prevenções mágicas. Os Kaapor guar
dam dentro de casa os crânios dos animais abatidos, como uma 
medida considerada boa para a atração de outros animais. Pro
cedimento idêntico é encontrado entre os Sirionó, que guar
dam ossos e penas de animais abatidos para "influenciar a volta 
do mesmo animal" (Holmberg, 1960:90). Estes mesmos índios 

(11) ·· Com respeito a .. panema" é interessante 
a comulta aos trabalhos de Eduardo Galvão : "Panema. Uma cren~ do 
caboclo amazônico". in Revista do Museu Paulista, n.s., vol. V; .. Vida 
religiosa do caboclo da Amazônia". Boletim do Museu Nacional, Série 
Antropologia n9 15 ; e SANTOS E VISAGENS, Companhia Editora Na
cional. São Paulo, 1955 . É importante também a leitura da análise do 
"panema" por Roberto Da Matta: ºLa Panema - Un essai d'analyse 
structurale". in l'Homme, vol. Vil, Cahier 3, 196 7. 187 
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acreditam que se o caçador comer da carne do animal, por 
ele morto, n•o mais conseguirá êxito nas caçadas (idem, 33). 

Os Tenetehara, por sua vez, usam de um 
pedaço do cordão umbelical do filho como ''talismr' contra 
o "panema" (Wagley e Galvão, o.e.: 68). 

A importância da obtenção de garantias 
sobrenaturais para o êxito da caçada é bem exemplificada pelos 
Mundurukú. F.stes acreditam que existe um espírito-mã'e para 
todos os animais e diversas das mais importantes espécies tem 
seus espíritos-ma-e particulares. F.stes seres sobrenaturais vin
gavam a ofensa de alguém matar um animal e deixar a sua car
caça apodrecendo 12

• A boa graça destes espíritos podia ser 
obtida, como wna maneira de tomar mais fácil a sua caça, atra
vés de dois rituais. Araiarai e Daje~papip, oficiados por nu
merosos xamã'S (Murphy, 1960: 132). 

A crença em seres sobrenaturais, que pro
tegem a caça e punem os maus caçadores, não é exclusiva dos 
Munduruku e estende-se aos demais Tupi: "Os Tenetehara acre
ditam em Marana-ywa, "o dono da mata", que pune aqueles 
que matam caças além do que possam consumir (idem:lSO). 
Curupira (ou Kurupir como é conhecido pelos Kaapor) é um 
ser sobrenatural cuja crença é encontrada entre os Tupinambá. 
Entretanto, entre estes o papel de protetor dos animais na-o é 
bem definido (Metraux, 1950:126), como entre os Kaapor 
que acreditam que a prática da caça, num período proibido 
como o da couvade, pode levar o homem a ter um desagradável 
encontro com Kurupir. 

(12) - Um chefe Kaapor surpreendido por uma 
vara de queixadas somente conseguiu subir em wna árvore após ter sido 
ferido pelos animais. Descarregou, então, o seu rifle contra o bando ma· 
tando alguns. Embora a queixada se constitua numa das carnes predile
tâs dos Kaapor, o índio deixou que as peças abatidas apodrecessem na 
mata. como uma forma de vingança. 

Por fim, toda a preocupação do homem Tu
pi em se tomar um bom caçador utilizando-se de recursos pró
prios e técnicas para o controle do sobrenatural, pode ser ex
pressa através da explicação que Xapó, índio Kaapor, nos for
neceu a respeito da existência de vários homens solteiros nas 
genealogias que coletamos: "Eram homens ruins que as mu
lheres nfo queriam porque na-o sabiam caçar". 

Com referência às atividades produtivas, 
resta-nos falar da confecção de artefatos. Entretanto, na-o pre
tendemos nos deter na descrição de técnicas e de objetos que 

0 leitor interessado poderá encontrar em outros trabalhos 1 3 
. 

Primeiramente nos limitaremos em fazer 
uma referência a divisão sexual para este tipo de atividade. 
Cabe, por exemplo, aos homens a confecção de arcos, flechas, 
tacapes, adornos plumários, instrumentos musicais, cestarias, 

abanos de fogo, estojo peniano, máscaras, tembekwá (adorno 
labial), raladores, pilões, bancos, canoas e remos. Compete 
às mulheres a fiação do algodão, a tecelagem da rede de dor
mir, das tipóias e adornos de braços e pernas e principalmente 
a confecçfo da cerámica. 

Nos referiremos, também, à cerâmica por 
ser wna das característica mais marcante dos Tupi, embora a 
sua prática venha desaparecendo rapidamente com o contato 
civilizado diante da facilidade de obtenção de vasilhas de alu-, ' 

mínio ou material plástico. Entre os Suruí, por exemplo, n!o 
mais existe a preocupação na confecção de tais objetos. Apenas 
à uma mulher, Murua, era atribuído o conhecimento desta 
técnica. Entre os Akuáwa-Asuriní acontece a mesma coisa. 
Desse modo Noroaí, uma jovem mulher fez a nosso pedido 
uma demonstração de como se fabricavam as panelas de barro. 

(13) - Entre eles: Ribeiro e Ri~iro, 1957, Berta 
Ribeiro, 1957, etc. 189 
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Amassou. em primeiro lugar. o barro em forma de tubos e depois 
os enrolou em espiral até atingir o formato desejado . O cozi
mento foi feito colocando o objeto no centro do fogo. Mas, 
segundo Noroa1. esta prática foi abandonada porque nã'o existe 
barro adequado na proximidade do Posto de Atraçfo Trocará . 
Os Tapirapé . por sua vez, alegavam como motivo do desapare
cimento da cerámica o medo dos Kayapó. Pois o ·•barro apro
priado só se encontrava a uma distáncia de dois dias de mar
cha ao norte. na direçfo portanto. daqueles temidos vizinhos .. •• 
( Baldus. 1970 237) Segundo Murphy C 1960:66). a arte da 
cerâmica está desaparecendo entre os Mundurukú. substituí
da pelo ust1 de artigos manufaturados O mesmo pode ser afir
mado en1 relação aos Ka1wa e f enetehara 

.\ ~erámica porém . sobrev1ve entre os Si
no nó . embora pobremente desenvolvida e em quantidade redu
zida . po1~ raramente uma famtlia possui mais de um pote (Holm
berg. 1960 · 12) Sobrevive . por enquanto. entre os Juruna que 
continuan1 fabricando objetos de vários formatos . havendo 
inclusive representação zoomorfa. Embora a técnica seja conhe
cida de ambos os sexos. as mulheres é que s~o as fabricantes . 
O homem auxilia na coleta do material necessário (E. Oliveira 
e Galvfo. 1969 ). É encontrada ainda entre os Kaapor. que con
feccionam grandes potes para o depósito de cauim e de água. 
Raramente fabricam panelas que esta-o sendo substituídas pelas 
de fe rro ou alumínio. Mas. continuam fazendo os seus grandes 
fornos . utilizados no preparo da farinha. Ao contrário de outros 
grupos. a cerámica é uma tarefa pertinente a ambos os sexos 
entre os Kaapor . Os potes são fabricados indistintamente por 
homens e mulheres e o forno é construído conjuntamente . 
Devido a sua grande superfície. estes quebram-se com facili
dade no ato do cozimento do barro. Para evitar que isto ocorra, 
tomam uma série de precauções mágicas · o casal fabricante 
nfo pode ter relações sexuais . enquanto durar todo o trabalho : 

o cozimento só pode ser feio â noite, fora da aldeia, exigindo-se 
que no dia anterior, o casal permaneça em jejum; somente no 
amanhecer seguinte poderão voltar a se alimentarem o que 
fazem unicamente com chibé . Qualquer malogro ocorrido na 
f abricaçã'o do forno é atribuído a uma quebra dessas imposi
ções. 

De um modo geral, podemos concluir que a 
técnica da cerániica está desaparecendo rapidamente entre os 
Tupi. Fabricantes de artefatos com finalidades rigidamente uti
litárias, com pouca preocupação de ordem estética, sentem 
que o trabalho dispendido não é compensador diante da fragi
lidade do objeto fabricado, incapaz de concorrer com a longa 
duraçfo dos artigos manufaturados que são obtidos com rela
tiva facilidade . 

2. A distribuição da produção: Em qualquer 
sistema social, o estudo da distribuição dos bens económicos 
deve levar em consideração o fato de que estes são inevitavel
mente esca~os. Nem mesmo as sociedades primitivas constituem 

exceção do postulado a que se refere LeClair (o.c .: 1185): os 
homens tem sempre as suas aspirações acima de suas próp~as 
capacidades. Portanto, por menor que nos pareçam os anseios 
dos Tupi, eles exprimem a sua incapacidade de atendê-los atra
vés do mito de Toroa : 

"Certa vez , um rato entrou na vagina de uma mulher. 
Nasceu então um menino, que de manhã é peque
no, cresce até ficar gxande durante o dia e dimi
nui a medida que anoitece. Quando vai pescar, 
Toroa entra no rio, separa as águas e colhe os pei
xes que ficam no seco. E da areia ele faz fari-
h ,,14 n a... . 

(14) -Trecho de um mito coletado entre os Akuá
wa-Asuriní, em 1962. 191 
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Segundo uma outra narrativa, Toroa fez 
com que os restos da caça já consumida, se transformasse nova
mente em um animal vivo, provocando de sua avó o comentá
rio, que seria endossado por ·qualquer Akuáwa-Asuriní: "Aí 
está, assim é que eu queria fazer". 

Mas enquanto invejam as soluções mágicas 
dos seres míticos, os Tupi tem que recorrer aos próprios meios 
para o atendimento de suas necessidades. Os seus problemas 

alimentares sa-o agravados pelo fato de possuirem pouca técnica 
de estocagem, estando por isto sujeitos a períodos de fartura 
e de penúria 1 5 

. 

Desta forma, o processo de distribuiçã'o dos 
bens alimentícios deve ocorrer imediatamente após a sua ob
tenção~ principalmente os produtos da caça, pesca e coleta 
que são distribuídos logo que chegam a aldeia . 

Para entender como se processa esta dis
tribuição, temos que definir as unidades de produto e de con
sumo 1 6 dentro do contexto social Tupi. Ao contrário do que 
ocorre em muitas sociedades, estas duas unidades se confundem , 
porque pretendemos demonstrar que na maioria das vezes, 
ambas abrangem toda a aldeia. 

Como vimos no item anterior, é verdade 
que a fam11ia pode constituir uma unidade de produção, quando 
toma a seu encargo uma roça de mandioca, por exemplo, o 
mesmo podendo ocorrer com apenas um indivíduo quando 
age como um caçador solitário. Porém , na delimitação da uni-

(15) - A principal técnica de estocagem refere-se 
.ª farinha de mandioca que pode ser guardada por um longo período. 

( 16) - Definimos por unidade de produção qual
quer indivíduo ou grupo de indivíduos engajado nu1na determinada ativi
dade produtiva. Por unidade de consumo entendemos o indivíduo ou 
grupo de indivíduos que participa dos resultados da unidade de produção , 
e1nbom nem sempre tenha participado desta (cf. LeOair, 1962: 1191). 

dade de consumo verificamos que somente em circunstâncias 
especiais esta é igual à fam11ia ou ao caçador. &te caso ocorre 
apenas quando estes estão distante do grupo, numa expediçfo 
de caça, coleta ou mesmo durante uma viagem. O normal é 
que se podemos considerar, eventuahnente, a unidade de pro
dução menor do que a aldeia, nfo podemos fazer o mesmo 
para a unidade de consumo. Em outras palavras, a aldeia e a 
unidade de consumo tem as mesmas dimensões. 

Talvez esta afirmação não seja verdadeira 
para os Guarani, que em função de um acelerado processo de 
desorganização social, limitam a distribuição apenas dos produtos 
que são resultantes de atividades comunais. Assim é que depois 
das caçadas coletivas de porcos do mato, distribuem a carne 
obtida, igualmente, para todas as fam11ias extensas indepen
dente da participação de seus membros na caçada. Tal procedi
mento não se repete nas atividades individuais, onde prevale
cem os interesses de cada um (cf. Schaden , 1962: 54-56). 

Em contrapartida, podemos dizer q~~ a 
caça é partilhada por todos os membros da aldeia nos demais 
grupos. O caçador distribui as partes de sua presa, iniciahnen
te entre os parentes mais próximos, aos quais procura assegurar 
um pedaço reputado como melhor. Em seguida entrega a cada 
casa da aldeia um pedaço de carne, mesmo que seja pequeno. 
Os Kaapor quando procedem esta distribuiçfo agem de uma 
maneira bastante formal : o caçador aproxima-se de uma casa 
e chama o seu morador principal. Enquanto espera, permanece 
do lado de fora, mesmo que esteja chovendo, e ali mesmo entre
ga ao morador o seu quinhão. Tal procedimento garante que 
nos dias seguintes, o doador transforme-se em receptor. 

Por isso, o homem Tupi nfo necessita se 
dedicar demasiadamente a uma tarefa tão árdua . Num grupo 
local Kaapor, que contava com um total de 21 caçadores, obser- 193 
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vamos que cada um deles dispendia em média sete dias, de cada 
mês, para as atividades de caça. Mesmo nas épocas de fartura, 
quando diversos caçadores retomam com as mfos cheias, nfo 
alteram esta conduta. Procedem-se, então, verdadeiras trocas 
de coisas iguais. Não resta dúvida que tais gestos destinam a 
reforçar a solidariedade do grupo e tornam-se mais significativas 
nos períodos de escassez, quando "dividem, entre vinte ou o 
dobro de pessoas, um pequeno peixe socado em tanta farinha 
que em cada porção mal se percebe um longíquo sabor" ( cf. 
Ribeiro, 1954: 141)1 7

• 

Entre os Sirionó esta Jistribwção é asse
gurada, ainda mais, pela crença que o caçador nfo terá mais 
êxitos em suas atividades se comer da carne do animal, por 
ele morto. 

Neste sentido, o mesmo se pode dizer com 
respeito aos demais alimentos. Nos períodos de abundância, 
os Tenetehara costumam freqüentar livremente as roças dos 
parentes, arrancando os produtos vegetais que necessitam 1 8 . 

Os líderes das fam1lias extensas organizam também grandes 
roças que são utilizadas em comum, embora apontadas como 
propriedades dos mesmos. Entretanto, os produtos de todas 
as roças, (como os da caça e da pesca), após a sua colheita, 

. 
(17) - Este procedimento nos faz lembrar uma 

descrição de Evreux, a respâto dos Tupinambá: "um dia na aldeia de 
Januaram só tinham farinha para comer. Apareceu um rapaz trazendo 
uma perdiz morta há pouco ; sua mãe depenou-a ao fogo, cozinhou-a, 
deitou-a num pilão, reduziu-a a pó, e juntando-lhe folhas de mandioca, 
cujo gosto 6 semelhante ao da chicória selvagem, fez ferver tudo, e depois 
de bem picado ou cortado em pedaços, desta mistura fez pequenos bolos, 
do tamanho de uma bala; e mandou distribuí-los pela aldeia para cada 
choupana (cit. por Fernandes, 1963 : 95). 

(18) - A restrição desta liberdade somente nos 
períodos de fartura, parece-nos uma conseqüência do contato. 

pertencem à mulher. que é de fato a proprietária da casa 1 ~ 

(cf. Wagley e Galvão, 1961: 54-61 ). 
Também o homem Tupinambá entregava 

à mulher o produto de suas atividades. Quando menino, entre
gava a caça ou a pesca ã sua mfe, "que coze a dádiva e a repar
te com os outros" (Staden, 1942:171). Quando adulto entre
gava â sua esposa. No caso do matrimônio poligínico, a mulher 
que recebia a oferenda era aquela com quem o homem deitava 
naquela noite . As demais preparavam os alimentos que de qual
quer maneira ficavam a disposiçfo dos membros do grupo e de 
seus visitantes ... A pior injúria que se podia fazer a um Tupinam
bá consistia em considerá-lo ou em designá-lo aos outros como 
avarento·· ( Cardim, citado por Fernandes, 1963 : 141 ). 

Normalmente. embora cada casa tenha a sua 
provisão de alimentos, esta fica ao alcance de qualquer visitante. 
E quando os seus moradores. por qualquer motivo, esgotam 
os seus mantimentos, efetuam visitas ã outras unidades residen-, 
ciais, onde podem saciar sua fome . 

Entre os Mundurukú, qualquer alimento 
que chegue a aldeia é distribuído pelos membros da extensa 
famtlia, sendo o excesso existente partilhado pelos moradores 
das outras casas. Estes índios consideram como altamente repro
vável negar alimentos, quando solicitados por outros membros 
do grupo. Sahlins (1970:123) explica procedimentos semelhan
tes, observando que "em uma comunidade de parentesco, uma 
famfüa não se pode dar ao luxo de um auto-interesse doméstico 
quando os parentes vizinhos não tem o que comer. Se o modo 
de produçfo familiar gera forças econômicas centrípetas, o 

( 19) - Embora as casas sejam referidas pelo nome 
do habitante mais importante, ela é a propriedade da mulher. Em caso 
de divórcio é o homem quem deixa a casa. 195 
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parentesco gera forças centrípefugas, trazendo os bens dos 
grupos domésticos para a distribuiçfo de auxüios aos despossuí-

dos''. 
Quando chega o período de penúria, famí

lias inteiras deixam a aldeia, e entranhando-se na floresta em 
expedições de coletas, ali permanecendo por volta de dez dias. 
Durante a nossa estada entre os Suruí e os Kaapor estas incur
sões foram constantes . Uma vez ou outra, enviam mensageiros 
à aldeia, como portadores de algum tipo de provisão. Sem dú
vida, a finalidade desses acampamentos é de aliviar a situação 
econômica da aldeia, pois uma parte considerável de seus mem
bros se exclui voluntariamente da partilha dos recursos que o 
grupo local então dispõe. 

Segundo Jean de Lery, era nesses períodos 
que os Tupinambá "mostravam sua caridade natural presentean
do-se diariamente uns aos outros com veações, peixes, frutas 
e outros bens do país, e prezam de tal forma essa virtude que 
morreriam de vergonha se vissem o vizinho sofrer falta do que 
possuem" ( cf. Fernandes, 1963: 141 ) . 

Judith Shapiro ( 1968) nos mostra quais 
são os mecanismos que a sociedade Tapirapé utiliza para regular 
a distribuição dos alimentos. Estes são, por exemplo, as caçadas 
coletivas, com o objetivo de permitir a realização dos repastos 

comWlais, as ocasiões cerimoniais que implicam em consumo 
de alimentos ou, de uma maneira indireta, o sistema de tabus 
alimentares, já as restrições que este determina para alguns, 
torna o alimento disponível para outros. 

Finalmente, a instituição da chefia é suma
mente importante no que se refere a distribuição dos alimentos. 
Uma das funções dos chefes é a de liderar as atividades produti
vas, estin1ulando para isto a criação de um excedente material, 
buscando suprir aqueles elementos que se encontram em difi· 
culdades. A preocupaçao de Kuarikuara, chefe Suruí, era de 

dispor de mais alimentos do que os demais, porque ao seu encar
go estavam os órffos do grupo. Tal fato, explica porque Tatatian 
que pretendia liderar os Akuáwa-Asuriní, adotou diversos órffos. 
E ainda, porque Iawaruhu, ao distribuir os presentes que levamos 

para os Kaapor, acabou ficando com o menor quinhã'o. Se agisse 
diferentemente, seria considerado um "mau capitão". 

3. A propriedade: O conceito de proprie
dade, praticamente anulado no que se refere aos alimentos pe
las fortes regras de solidariedade, existe com relação a terra e 
mais exatamente a posse dos objetos. A terra geralmente é consi
derada como propriedade do grupo, como citamos, porém tor
na-se uma propriedade do indivíduo durante o tempo que este 
ocupa efetivamente, ocupando-a com uma roça. Mas, tão logo 
esta roça seja abandonada e transforme-se en1 capoeira, outro 
índio qualquer pode utilizá-la. Embora não sejam capazes de 
detenninar os limites de cada grupo local, os Mundurukú, quando 
perseguem uma caça, próximo a uma outra aldeia, notificam o 
fato aos homens desta' outra unidade, juntamente com o convi
te para participar da caça ou , então, de repasto. 

Mas é com relação aos objetos que o con
ceito de propriedade toma-se mais acentuado. Tal fato foi cons
tatado pelas fontes seiscentistas. A ligação do objeto com o 
indivíduo toma-se bastante evidente quando observamos os 
rituais fWlerários. Todos os objetos que pertenciam ao morto 
eram enterrados com este e aqueles que possuíam um dado 
objeto, pertencente ao morto, evitavam retê-los, devolvendo-os 
publicamente . Igualmente acontecia aos que tinham presenteado 
ao ·morto que apropriavam-se novamente do objeto "porque 
quando um morre perde todo o direito do que lhe tinham dado" 
(informações de Cardim, Gabriel Soares, Thevet, Lery , Evreux 
e Abbeville , citadas por Fernandes, 1963: 144 ). Tais cuidados com 
os objetos podem ser compreendidos pela relutância que os 

• 
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Tupari tem em dar alguns dos seus, porque conforme explicaram 
(Caspar, 1953 :210) parte do seu .. talento'' entra nos mesmos 
e nã'o pode ser levado para longe. Por isto quando fazem alguma 
dádiva executam gesticulações mágicas sobre o objeto, "'co

mendo de volta o alento". 
Como constataram Darcy e Berta Ribeiro 

( 1957), a rique:za dos Kaapor é a sua arte plumária. Com efeito, 
verificamos em 1967 o valor que ainda atribuem as penas, que 
constituem a matéria-prima de seus adornos e estes são "verda
deiras jóias de penas", como afirmou Raimundo Lopes (1934). 
Os Urubu ainda dispensam grande parte de seu tempo na caça 
de pássaros, visando retirar suas penas e plumas, que são guar
dadas em caixas bem fechadas para evitar que se estraguem. 
Daí. são freqüentemente retiradas quando o proprietário deseja 
fabricar algum enfeite. efetuar trocas ou presentear alguém. 
No entanto , na maioria das vezes, são retiradas para serem obser
vadas pelo próprio dono, que o faz com orgulho, confinnando 
o trecho de Staden : "seus tesouros são penas . Quem as tem 

muitas, é rico ... " ( 1942 : 172). 
Entre as propriedades individuais podemos 

incluir os animais domésticos. Os Suruí antes de 1960, possuíam 
apenas aves, como araras, papagaios e periquitos. Neste ano, 
quando o velho morobixawa morreu, suas aves foram mortas 
e enterradas com ele, a exemplo dos seus objetos. Foi nessa 
época, também, que os cfes e galinhas foram introduzidos pelos 
brancos. Estes animais receberam, de início. um tratamento 
de xerimbabo (animais de estimação) : Tipepeuia. viúva do moro
bixawa, carregou durante vários quilômetros um cachorro 
ferido em uma caçada. Quando o cão morreu foi enterrado' . ' 
pmtado de urucum e com o pelo da cabeça amarrado em forma 
d~ tufo, como se fosse um homem . Em 1966, dois jumentos e 
diversos porcos foram acrescentados aos seus animais domésticos. 

Por sua vez. en1 1967, os Kaapor tinham 
cães, araras, periquitos, papagaios, jacumins, alé1n de galinhas, 
patos e até mesmo um gato , sendo este último considerado 
con10 curiosidade . En1 caso de necessidade, consumiam galinhas 

ou patos. 
Baldus (1971) refere-se aos animais encontra-

dos entre os Tapirapé, em 1935 , que consistiam apenas em 
cães e galinhas. Os primeiros, quando filhotes , eram amamentados 
díretamen te nos seios das mulheres, mas depois de crescidos 
e ram praticamente abandonados à sua própria sorte, tendo que 
roubar os alimentos necessários, além de caçar as baratas que 
proli_feravan1 nas casas. Entretanto, o que 1nais os Tapirapé 
desejavam. então, eram as arara-pirangas, que se tinhan1 tornado 
de1nasiadamente raras em toda a bacia do Araguaia . 

Considerados como propriedades pelos seus 
donos, os animais domésticos, de um modo geral não constituem 
um iten1 importante na economia do grupo. Raramente são con
su_midos e isto somente ocorre em circunstâncias 1nuito especiais, 
tais como un1 longo período de fome ou a visita de alguétn que 

consideram hnportan te . 
Neste trabalho, embora não seja a nossa 

intenção, analisar as mudanças culturais determinadas pelo 
contato, faremos uma pequena exceçao no que se refere aos 
objetos introduzidos pelo branco e que constituem itens da 
propriedade individual. Isto porque os aspectos materiais da 
cultura sa'o os primeiros a sofrerem alterações no processo de 
aculturação. Mas, num determinado momento, que testemu
nhamos entre os Kaapor, estas modificações ficam ainda limi
tadas a níveis superficiais da cultura tribal, causando, porém, 
ao observador menos avisado a impressão de que o grupo está 
numa fase muito mais adiantada de assimilação. 

Isto foi o que pensamos nos nossos primei-
ros instantes entre os Kaapor. Muito diferente foi a situação 199 
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observada por Ribeiro ou Huxley, no início da década de cin
quenta, quando homens, mulheres e crianças enfeitavam-s: 
magnificamente com os objetos resultantes de sua arte pluma
ria, dificilmente igualável. O que defrontamos entretanto, fo
{am indivíduos vestidos como os regionais ; portanto rifles e 
facões, invés de arcos e flechas; utilizando~e de fósforos e lan
ternas etc . Mas, o pro~eguimento de nossas observações logo 
nos mostrou que , apesar de tudo, muitos dos aspectos cruciais 
da cultura Kaapor pennaneciam inalterados . Basta dizer que 
numa população de seiscentas pessoas, apenas dez eram capa
zes de falar o português, transcorridos trinta anos de contato. 

Pelas razões acima, consideramos vantajoso 
dizer alguma coisa sobre os objetos que os Tupi adquirem do 
branco. 

Não há dúvida que o mais importante deles 
é o rifle2 º . Este aumenta a eficiência do caçador, proporcio
nando ao grupo um melhor rendimento no que se refere a caça. 
Daí a razão de sua denominação "wireparakatu" (literalmente, 
arco bom). A identificação do rifle com o arco, entretanto, 
cria diversos problemas. O arco é produto de sua própria fabri
cação, o rifle tem que ser obtido do branco, através de doação 
ou troca2 1 . Enquanto o arco é um bem abundante , porque 
pode ser fabricado a .qualquer momento, o rifle é escasso. Mas 
apesar desta diferença ambos estão sujeitos as mesmas regras 
mágico-religiosas. Por esta razão constituiu-se num drama de 
consciência a decisão dos Suruí de não enterrar a anna junto 
com o seu dono. E não foi sem um certo temor que constinua
ram usando-a . 

(20) - Denominaremos assim qualquer tipo de 
carabina, cartucheira ou espingarda de carregar pela boca. 

(21) - Os K~apor obtinham o ritle atravé11 da troca 
por u1na pele de onça. 

Oa Kaapor, embora dispondo de um razoé. 
vel estoque de armas de fogo partem para suas incursOes contra 
os Guajá, somente com arcos e flechas. Isto ocorre porque, 
após a expedição, teriam que jogar fora os rifles, utilizados 
para matar seus inimigos. Acreditam ainda que se utilizarem 
para a caça wna arma qualquer. com a qual alguém foi morto, 
a carne obtida ficará contaminada, causando a morte de seus 
consumidores. Para os Kaapor, o dever de enterrar a arma com 
o morto continua prevalecendo, mas nl'o conseguimos testar 

na prática esta informação. 
Existem outros itens de nosu cultura, en

contrados entre os grupos Tupi, além de vestuários, como cani
ços, linhas e anzóis para a pesca, machados, enxadas, facas, 
facões, serrotes, tesouras, limas, giletes e pás constituindo os 
objetos de cutelaria; rifles 22, cartucheiras calibre 20;; espingar· 
das, revólveres e munições; lanternas, pilhas, fósforos e lampa
rinas a querozene, perfumes, · sabonetes, batons, pentes e espe
lhos; contas (miçanps); pratos, colheres, canecas, tigelas e pane
las; gaitas, sanfonas, apitos e até mesmo rádio; malas e relógios 
de pulso. Todos estes objetos foram encontrados entre os Kaapor 
e, a maioria deles, entre os Suruí, Akuáwa-Asuriní e Tenete
hara. Entretanto, somente no caso dos Kaapor nf'o expreuam 

um grau adiantado de a.uimilaçfo, wna vez que foram todos 
obtidos atraVés do Posto lnd ígena, como intermediário e não 
em conseqüência de um intenso contato com os brancos. 

De qualquer forma, a relativa facilidade ~e 
obtençfo desses objetos resulta numa diminuiçfo da indústria 
indígena, afetando principalmente a cerãmica. 

4. A utilização do lazer: Não há dúvida • 
que a luta pela obtençf<> do sustento exige do holllem Tupi 
um grande dispêndio de energia. Mas, o esforço exagerado pela 
subsistência está circwiscrito a determinadu atividades. De 201 
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todas essas, a mais exaustiva é a derrubada da floresta: durante 
dias seguidos, armados de machados (que no passado eram de 
pedra), os ho1nens enfrentam os gigantes vegetais, que em suas 
quedas podem ameaçar de morte o lenhador desatento . Derru
bar e limpar a floresta , visando preparar a terra para o plantio 
é a sua mais árdua tarefa. É verdade que as caçadas exigem, 
também, um violento esforço físico, que é recompensado com 
o prestígio que atribue-se ao bom caçador e pela sua satisfação 
pessoal em se tornar mais uma vez vitorioso no jogo que disputa 
co1n os animais. 

Con10 as atividades relacionadas com a agri
cultura estão ligadas a um ciclo sazonal, e como a caça ou a 
pesca é un1a tarefa que se divide pelos homens da aldeia, após 
a terra estar scn1eada nada mais resta a fazer do que esperar 
pacientemente pela colheita. Desta forma, paga-se pelo pecado 
da primeira mulher: "Mair plantou o milho na véspera. De ma
nha- ele mandou que a 1nulher fosse buscar o milho. - "Você 
está doido, disse ela. Se plantou ontem, hoje ng"o tem''. Mair 
ficou zangado e foi embora. Ele n[o nlorreu, mas ninguém 
sabe onde está"2 2

. A incredulidade fe1ninina detenninou entao 

a longa espera pela colheita. 

Enquanto aguarda, o homem necessita pre
encher o seu tempo. É a época que realiza visitas aos outros 
grupos locais, ou simplesmente excursões pela floresta, dedi
cando-se a coleta e incidentalmente él caça. No passado, esse 
período era consumido pelos preparativos das expediçoes guer
reiras e pelas correrias em busca de prisioneiros para seus rituais 
antropofágicos. Porém, tanto em épocas pretéritas como pre
sentes, a maior parte deste tempo de ociosidade desenrola-se 
no interior da aldeia. 

(22) - Trecho de un1 mito coletado entre os. Kaapor. 

lnfeliz1nente não existe, por parte dos outros 
autores que trabalharam com Tupi, a preocupaç3'o com uma 
observação sistemática, em termos quantitativos, a respeito 
da rotina diária dos índios, que nos permitisse uma análise me
lhor a respeito da distribuição do tempo e, também, da utili· 
zação das horas disponíveis para o lazer. Nós mesmos, somen
te fizemos esta verificação junto aos índios Kaapor. Nos dois 
últimos meses de nossa permanéncia, observamos sistematica
mente as atividades de nove homens num total de 24. A es
colha recaiu, pois, sobre nove dos onze moradores adultos, do 
sexo masculino, de Makuxi, valendo como único critério deter
minante da amostragem a proximidade física dos informantes. 

Tabela 2 

Nome (J) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Xap6 60 5 2 15 9 8 - 4 4 13 
Tikupá 56 8 3 - 4 2 32 - - 7 
Pa?su 56 11 4 16 2 l - 9 2 11 
Sa?é 56 24 3 12 4 1 - 2 2 1 
lriji 56 10 6 18 4 - - 7 - 11 
Tanuría 56 23 2 5 3 l - - - 22 
Tampiã 56 16 4 10 6 6 - - - 14 
Wiramoroí 56 9 1 2 3 2 25 5 - 5 
Pimenta ~ 56 17 3 9 3 - - 19 - 15 

TOTAIS 508 123 34 87 38 21 57 46 8 105 

Na tabela 2 colunas indicam: 
1 . número de dias observados para cada informante; 
2. dias em que o informante esteve empenhado em atividades de 

caça, especificamente, e de coleta e caça ; 203 
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3. dias que o mesmo dedicou a atividades agrícolas (deve-se 
considerar que o período de observação refere-se ao período 
de limpeza da roça, após a queimada); 

5. dias empregados na fabricação de farinha de mandioca; 
6. dias utilizados na fabricação de artefatos; 
7. dias dedicados a construção ou reparo de casas; 
8. dias em que se ausentou da aldeia, em visita a outro grupo 

ocal ou ao Posto lnd ígena; 
9. dias em que permaneceu na rede, por doença; 

10. dias de folga . 

Passando a análise dos dados contidos na 
Tabela 2, verificamos que a principal atividade do homem Kaapor 
é a caça, conjugada, inclusive, com a coleta vindo em seguida 
das atividades agrícolas. O fato de dois homens, Tikupá e Wira
moroí, estarem construindo uma casa colocou o item 6 em 
terceiro lugar. ~ também bastante significativo o número de 
ausências, o que indica o alto índice de visitas, quase sempre 
reivindicatórias, ao Posto Indígena. No entanto, o dado que nos 
interessa, no momento, é o da nona coluna, referente a folga. 
Isto é, aqueles dias que não pudemos enquadrar em nenhuma 
das colunas da tabela 2. Em 508 dias/homem, 105 situam-5e 
na última coluna possibilitando a compreensão da quantidade 
de tempo que o homem dispõe para o lazer. 

Estes dias são dispendidos en1 coisas, aparen
temente, sem importância, mas que fazem parte do cotidiano 
e a compreensão disto pode nos revelar muito sobre os padrões 
de comportamento do grupo. Assim, dois homens podem per
manecer, durante horas, deitados em redes próximas trocando 
impressões sobre as suas últimas caçadas ou sobre o desenvol
vimento de suas roças; um grupo deles , sentados à sombra de 
uma casa, relembra histórias do passado, relacionando-as com 
eventos do presente, que pode ser o último caso de adultério . 
Este 1nesmo grupo pode calar para ouvir um ancião relatar os 

acontecimentos míticos ou tentar u1na explicação para as desi
lusões atuais. 

Da mesma forma, um indivíduo pode perma
necer solitariarnente sentado num canto de sua casa, tocando 
flauta ou apenas pensando sobre o que pretende fazer nos dias 
seguintes. Um outro fica durante um longo tempo retocando o 
seu arco ou qualquer outro objeto. Os mais jovens, dispendem 
em grande parte do seu tempo ocupados em intermináveis exer
cícios com arcos e flechas, disputando quem tem a pontaria 
mais certeira. 

Finalmente, quando chega a noite e esta 
na-o é preenchida por nenhuma atividade cerimonial ou quando 
os assuntos escasseiam, os homens cantam. Suas canções tem 
quase sempre como tema os animais da floresta, as forças da 
natureza e, muitas vezes, estao relacionadas com os eventos 
do inundo sobrenatural. Com o passar das horas, os cantadores 
vão perdendo o entusiasmo, as fogueiras vão se extinguindo 
e o silêncio cai sobre a aldeia. 

Esperamos que nossa descrição tenha de
monstrado que os Tupi, como todos povos tribais , dispõem 
de uma grande quantidade de tempo ocioso, o que de certa for
ma refuta as teorias clássicas do desenvolvimento. Segundo, 
estas somente com o aparecimento do excedente alimentar 
seria possível desviar alguns homens das tarefas de produção 
de bens comestíveis, possibilitando o surgimento dos especialis
tas. Ora, o que nunca falta aos Tupi, apesar da escassez de ali
mentos, é o tempo . Por isto, poderíamos dizer que "entre pro
duzir mais ou desejar menos" ( cf. Sahlins, 1970: 124) teriam 
preferido a segunda alternativa, o que de fato não ocorre, por
quanto não abdicaram do direito de aspirar por mais bens, como 
expressa o mito de Toroa. Entretanto, entre o desejar e o obter 
existe a limitação de uma tecnologia rudimentar, cujo desen
volvimento é tão lento que nos afigura estático. Assim, de nada 205 
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valeria tentar repetir a façanha do homem da sociedade complexa 
que necessita produzir cada vez mais , porque suas solicitações 
aumentam sempre em função do crescente e ininterrupto de
senvolvimento tecnológico. Na sociedade Tupi, a sua limitaçã'o 
tecnológica faz com que o objetivo seja atender as suas neces
sidades mais prementes e deixar o excesso desejado para o mun
do da fant~ia . 

CAPllULO V 
ORGANIZAÇÃO POLITICA 



Para Balandier (I 969 :49) parentesco e polí
tica nfo sfo termos que se excluem mutuamente , mas sfo dois 
sistemas que estfo ligados por laços complexos. A complexidade 
destes laços aumenta nas sociedades do tipo dos Tupi, nas quais 
o parentesco detem a maioria dos status sociais. Isto ocorre 
de tal forma que dificilmente um chefe tribal pode tomar qual
quer decisfQ independentemente das determinações dos laços 
de parentesco . 

Portanto, é necessário analisar o conceito 
de chefia, quando nos referimos aos grupos Tupi. E para que 
possamos fazer esta análise devemos rememorar as posições 
assumidas pela Antropologia no que se refere a definição de 
lei , propriamente dita. Esta variava desde os autores mais antigos 
que consideravam o homem primitivo como fortemente subme
ido a uma cadeia de tradições e costumes, até a posição de Ma
linowski ( 1956 :30) segundo o qual "nenhuma sociedade pode 
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funcionar de maneira eficiente sem que suas leis sejam obede
cidas diligente e espontaneamente,.. Assim Malinowski estende 
o conceito de lei praticamente a todas sociedades humanas. ao 
contrário de Radcliffe - Brown ( 1965 : 21 2). que considera 
apenas como lei o ''controle social através da aplicação sistemáti
ca da força de uma sociedade politicamente organizada". Em 
outras palavras, Radcliffe-Brown acredita que "as obrigações 
impostas a indivíduos, em sociedades onde nfo existem sanções 
legais, sã'o consideradas questões de costumes e convenção, nfo 
de lei". De fato, nã'o existe entre os Tupi qualquer instituiça'o 
que se assemelhe a uma corte ou a existência de qualquer auto
ridade com o poder de julgar e punir os infratores . Por esta 
razão, torna-se mais conveniente tomar em consideração o con
ceito de lei , no sentido utilizado por Malinowski. que avalia 
como tal. a existência de costumes adotados por um grupo 
cuja infraçã'o acarrete sanções que refletem principalmente 
na esfera das relações sociais . Melhor ainda é recordar Gluckn1an 
( 1965: 178) quando afirma que as controvérsias a respeito de 
palavras como lei , governo etc ., repousam na suposição errô
nea de que elas po~uem apenas um significado. Na verdade, 
o que ocorre é justamente o contrário , os significados das pala
vras variam conforme a cultura. 

Assim, interessa-nos saber o que significa 
para o homem Tupi aquele que considera como ''chefe''. e 
que é mais comumente denominado "morobixawa". ou por 
uma variação deste termo, conforme a seguinte relação : 

Akuáwa·Asurini amoro?noa 
Guarani mburuvitxá 
Juruna tuxáua 
Kaapor tuxáua 
Kamayurá morerekwat 

Parintintin 
Sirionó 
Suruí 
Ta pira pé 
Tenetehara 
Tu pari 
Tupinambá 

nanderubihab 
ererekwat 
morobixawa 
kampytawa 
muruvichau 
tuxáua 
morobixawa 

BaJdus ( 1939 :224-227), baseando-se em Koch
Grümberg, considera que a palavra ••tuxaua .. é uma designaçfo 
que se estendia a qualquer homem de idade. especialmente 
aos mais velhos de uma maloca. "por isso. cada .povoado tem o 
seu tuxáua, sem que este precise ser. ao mesmo tempo wn chefe". 
atualmente, algmts grupos Tupi (Juruna. Kaapor e Tupari) estfo 
utilizando este termo como o designativo de chefe, olvidando 
outro que possa ter sido usado no passado. E o que acontece 
com os Kaapor. que nos informaram ser tuxawa o nome de quem 
dete1n a chefia, mas que segundo Rice ( 1930) a palavra utili
zada para esta designação era .. muruvichau". Por outro lado, 
nada sabe1nos sobre o significado da palavra '"amoro?noa" uti
lizada pelos Akuáwa-Asurini, enquanto nfo existe dúvida que o 
vocábulo Tapirapé .. kampitawa" é uma alteração da palavra 
portuguesa, capitfo. Deste modo a maioria dos grupo~ Tupi 
estudados 1 t1tiliza-se de um termo igual ou semelhan~e ao· que 
foi utilizado pelos Tupinambá . Durante o nosso trabalho de 
campo, junto aos Suruí, procuramos descobrir o significado 
deste vocábulo, mas o que conseguimos foi apenas formular 
a hipótese de que seria uma palavra equivalente, em conteúdo 
semântico, a palavra portuguesa, maioral. Com efeito, os Suruí 
referem-se a lua cheia como ''Sahi-morobixawa". E repetidas 

(1) -- Não conseguimos saber qual o designativo 
para chefe entre 01 Munduruku. 211 
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vezes utilizaran1 desta palavra para designar algo 1naior do que 
outro da n1esma espécie. Posterionnente. consideran1os de gran
de validade a análise elaborada por Baldus e Willems que. apoian
do-se em Stradelli, von Martius, Montoya e Hoeller, consideram 
que mbu, mundu, ou mondó como referindo-se a mando, poder 
etc.. e tuvicluí, ruvicluí, como o .. maior de todos". Assim, o 
significado de ''morobixawa" seria "entre os que mandam, é 
o maior de todos". Simplificando: "o grande chefe ... 

Saindo do campo da conjectura, onde nos 
prende a nossa falta de conhecimento lingüístico, acreditamos 
que apesar de seu título, aparentemente pomposo, falta ao 
"morobixawa" a grande soma de poder e de autoridade, que é 
costume imaginar quando nos referimos a um chefe tribal. Assim, 
a limitação de poder constitui. a primeira característica do che
fe Tupi. Esta particularidade, entretanto, é dividida con1 a maio
ria dos líderes tribais sul americanos, que não dispõem de meca
nismos de coação jurídica para obrigar um indivíduo a acatar 
suas decisões (cf. l.evi-Strauss, 1944 :23). Por nã'o dispor de 
nenhum meio usual de impor a sua vontade , o chefe antes de 
adotar uma decisão deve proceder a uma meticulosa sondagem 
de opinião pública, para poder a partir desta retificar a sua 
decisão ou buscar um meio de manipular de forma que a sua 
própria resolução seja aceita pelos seus subordinados parecendo 
a estes como o resultado da consulta efetuada. Uma segunda 
alternativa é a utilização de seus parentes como um grupo de 
apoio , para conseguir fazer efetivar a sua vontade . Estes , como 
ocorre entre os Sirionó, acatam a sua ordem, mais em função 
dos seus deveres de parentes do que em conseqüência da relaça-o 
entre chefe e súd~to. Muitas vezes, esta aceitação por parte 
dos parentes determina o comportamento dos demais. 

Um exemplo da primeira aJtemativa foi o 
que presenciamos entre os Kaapor . Xapó tinha recebido um re
cado do Encarregado do Posto lnd ígena informando que um 

etnólogo deveria chegar no dia seguinte. Solicitava, entfo, que 
Xapó enviasse cerca de dez índios até o igarapé Gurupiuna para 
ajudar a descarregar a bagagem do barco e transportá-la até a 
aldeia. O mesmo índio que levou o recado informou sobre a 
dimensão e peso da carga. Considerando que a aldeia dista cerca 
de meio dia de caminhada dentro da floresta, sobre um terreno 
acidentado, até o igarapé, os homens presentes não se mostraram 
dispostos a concordar com a referida solicitação. Alguns deles 
afirmaram na-o saber se poderiam atender a tal pedido, porque 
tinham outros trabalhos programados para o dia seguinte . Xapó 
não insistiu. Apenas comunicou aos demais que iria só, em 
co1npanhia de seu filho, porque o "karaí" (homem branco) 
estava trazendo muitos presentes e ele estava necessitando de 
diversos objetos, como miçangas e munição. Naquela noite 
ninguém mais tocou no assunto; entretanto, na madrugada 
seguinte, quando Xapó partiu rumo ao igarapé foi imediatamen
te seguido por todos os seus liderados. 

O caso de Camirang, chefe Tenetehara ( cf. 
Wagley e Galvão, 1961 :40), pode ser utilizado como exemplo 
da segunda alternativa . Procurando contornar a dificuldade ori
ginada pelo fato de na-o ter filhos , e ciente da necessidade de 
contar com o apoio de um forte grupo de parentes, Camirang 
procurou reunir em sua residência numerosos indiv(duos. Assim 
é que seu grupo consistia em duas irmãs, seus maridos e filhos; 
duas irmtrs classificatórias e seus cônjuges; duas irmã"s de sua 
esposa e os respectivos maridos; um seu irmão com a mulher; 
além de alguns jovens solteir~s que adotou como fiJ~os. Assim, 
Camirang atraiu para sua residência V'Ârias mulheres, suas paren
tes, a fim de tirar proveito da relação "sogro e genro", numa 
sociedade onde a regra de residência é matrilocal. Como a pres
tação de serviços é exigida do noivo, entre os Tenetehara, este 
passou a exercer uma certa autoridade sobre os maridos dessas 
mulheres. A manipulação para fins políticos do "bride service" 213 
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não é um fato exclusivo dos Tenetehara, mas foi também cons
tatada entre os Parintintin, que utilizam dessa instituição para 
reforçar os poderes do chefe (Kracke, 1967). Por outro lado, 
Camirang ao adotar diversos jovens solteiros como filhos, uti
lizou de um recurso bastante comum entre os Tupi, visando 
reforçar o seu grupo de parentesco . Assim é que Kuarikuara 
tinha ao seu encargo diversas crianças Suruí, o mesmo ocorrendo 
com Tatatian, que pretendia tomar-se um chefe Akuáwa-Asu
rini , indiferente ao fato de que as mudanças decorrentes do 
contato interétnico praticamente tinham tomado inútil a chefia . 

Outras características do chefe Tupi podem 
ser deduzidas de seus deveres, ou seja, do procedimento que os 

demais membros do grupo esperam de seu "morobixawa". É 
o responsável pela organização do trabalho. É quem determina, 
entá"o, que pedaço de terra caberá a cada homem, qual o dia 
propício para atear fogo na futura roça, qual a melhor rota a 
seguir nas expedições coletivas de caça ou coletas etc. Entre
tanto, não lhe basta apenas mandar trabalhar sendo ele próprio 
servir como modelo , de modo que os demais elementos fiquem 
constrangidos em recusar participar de uma determinada em
preitada. Entre os Suruí, por exemplo, ninguém se dirigia para 
os trabalhos agrícolas, enquanto Kuarikuára na-o fizesse o mes
mo. De fato, dificilmente o "morobixawa" ordena que alguém 
faça alguma coisa . O que faz é sugerir aos demais que proce
dam desta ou daquela maneira. Uma das formas de sugestão 
é a de dar o seu próprio exemplo ; wna outra é de efetuá-la 
verbalmente nas reuniões noturnas, quando todos juntos dis
cutem o que foi feito durante o dia e o que deve ser realiza
do no seguinte. 

Outro dever do chefe é o de ser o mediador 
do grupo junto aos estranhos. É quem representa a tribo diante 
do Encarregado de Posto: quem hospeda os visitantes em sua 
casa e quem apresenta a estes as reivindicações de seu povo. 

Tanto entre os Suruí como junto aos Kaapor, foram os "moro
bixawa" que nos procuraram na véspera de nossa partida para 
nos ditar uma lista incomensurável de pedidos, que atendiam 
de fato todas as aspirações do grupo2 

. 

No passado, um de seus deveres mais im
portantes era a liderança na guerra. De sua coragem, muitas 
vezes, dependia o êxito nas expedições guerreiras ou o desbara
tamento dos ataques inimigos. O seu prestígio crescia em fun
ção de suas vitórias. Por isso, os Tupinambá quando deviam 
escolher um novo chefe , levavam em conta o número de inimi
gos que um homem massacrou, o número de prisioneiros que 

efetuou nas diversas campanhas etc. &tes fatos são bastante 
significativos para demonstrar o valor que os chefes atribuíam 
ãs atividades bélicas, como uma grande fonte de prestígio, a 
resposta dada por um Tupinambá a Montaigne , quando este 
lhe perguntou qual era o principal privilégio do chefe: "andar na 
frente no caminho da guerra" (cf. l.evi-Strauss, 1944 :22). Hoje, 
para muitos grupos, a guerra existe apenas nos relatos de suas 
tradições orais, mas a sua falta de certo modo é lamentada. Ti
kupá, após narrar as façanhas de seus antepassados, concluiu 
melancolicamente a respeito dos Kaapor: "Hoje na-o tem mais 
machos". 

Como nã'o podem recorrer às guerras, os 
morobixawa estão limitados a outras fontes de prestígio. Entre 
estas, resta-lhe aquela que sempre foi considerada como a mais 
irnportan te virtude de um líder Tu pi : a generosidade. O chefe 
é aquele que tem sempre algo para dar aos seus comandados. 
Por isto, os presentes que recebe na-o param em suas ma-os, 

(2) - .. Para ser conáderado competente, ou seja, 
para conseguir o prestígio de seus súditos, deve o capitão ser enérgico, 
ter poder persuasivo sobre os companheiros, não ser dado a embriaguez, 
falar o idioma nacional e ser hábil e astuto no trato com autoridades 
brasileiras" (Schaden, 1962 : 101). 215 
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. acabam sendo distribuídos. Repetidas vezes, conseguimos con
quistar a simpatia dos "morobixawa" entregando a eles todos 
os brindes que levamos para os mdios, para que distribuíssem. 
Sentiam tal prazer em fazer isto, que no final da distribuição 
quase nada lhes restava. 

Caspar referindo·se ao chefe Tu pari salienta 
que este deVia "possuir um campo com imensas plantações de 
milho, inhame, taioba, amendoim e, principalmente, aipim, 
e durante o ano inteiro convidai sua gente e os vizinhos para 
rega·bofes e ser considerado por eles como um perfeito anfitrião, 
era o maior empenho do chefe e estava nisso a própria demons
traçã'o de sua autoridade. Para isso, o cacique era obrigado a 
trabalhar muito mais do que seus subordinados. Tinha de ser 
o primeiro a começar e o último a voltar para casa. Só assim 
o seu pessoal o respeitava e estava pronto para colaborar no 
trabalho''. (1956: 129). 

E também dever do chefe ter qualidades 
pessoais que correspondem ao seu papel. Entre estas encontra
mos com certa freqüência, o xamanismo. Embora chefia e paje
lança sejam dois papéis distintos pode ocorrer que sejam exer· 
cidos por uma só pessoa3

. Quando isto acontece a autoridade 
temporal é reforçada pela capacidade que tem o chefe de entrar 
em contato com o mundo sagrado. Exerce, assim, em toda a 
plenitude, a tarefa de mediador, somando ao papel de interme
diário entre o grupo e os estranhos a funçâ'o de agente da socie
dade junto ao mundo sobrenatural. 

Os Suruí podem servir de ilustrações para 
estas duas possibilidades: Musenai foi tambétn um pajé respeita
do. Era ele quem defumava, com seu grande cigarro (petinma-

(3) - "Há exemplos de grandes pajés que exerc~ 
ram a chefia de grupos locais; mas também são abundantes as indicações 
em contrário" (Fernandes, 1963: 336). 

háoa ), as pessoas estranhas que chegavam a aldeia e quem rea· 
lizava as curas. Kuarikuara, seu sucessor, tentou desempenhar 
também este papel paterno, assumindo a liderança da vida ceri
monial; mas foi ofuscado por Wasaí, reputado pelo grupo como 
melhor xamg". 

Entre os Akuáwa-Asurini parece ter sempre 
existido uma distinção entre os dois papéis, o que de certa fonna 
livraria, pelo menos do ponto de vista formal, o envolvimento 
do pajé nas constantes disputas pela chefia4

. Nakawaé era cons
tantemente procurado pelos moradores de Trocará que, na 
falta de um chefe, recorriam a experiência do velho xamã. 

Entre os Munduruku, os xama- eram alta
mente respeitados pelo seu conhecimento das tradições, porém 
não tinham condições de disputar o poder político com os 
chefes, que eram investidos de maior autoridade. Não temos 
notícias da conjugação dos dois cargos em uma só pessoa entre 
esses índios. 

Atujtlmente a chefia entre os Guarani é exer
cida pelo capitão de aldeia, que é indicado pelo Encarregado 
do Posto Indígena. No passado, segundo Nimuendaju, '"os Guara
ni não conheciam chefe que na-o fosse o seu médico-feiticeiro" 
(apud Schaden, 1962:100). Metraux (1948:92) mostra-nos 
que "os xamã não eram responsáveis somente pela vida religio
sa, mas também pela administração da justiça. São eles que 
desmascaram os feiticeiros; acusados de serem responsáveis 
por uma série de infortúnios. O poder político do xamã deriva, 
naturalmente, de seu prestígio e do medo que ele inspira". 

Devido a existência de um grande número 
de xamãs entre os Tenetehara, podemos dizer que a chefia tribal 
é dissociada da liderança religiosa, embora nada impeça que 

(-4) - De fato, em decoaência de razões determina
das pelo parentesco, dificilmente o pajé poderá eximir-se de tomar parti
do nas dúputas polÍticas. 217 



um chefe possa tornar-se um pajé. O mesmo pode ser dito com 
referência aos Tapirapé. já que em 1935, Baldus conheceu qua
tro xamfS, sendo um deles o chefe tribal, Kumairahó (1964: 
323). Por fim, falta-nos dados a este respeito referente aos Pa
rintintin e Juruna, sendo que Hohnberg refere-se a pobreza 
da vida mágica entre os Sirionó. Quanto aos Kaapor, temos que 
considerar a impo~ibilidade da conjugação dos papéis de xamã' 
e de chefe, tendo em vista que os nossos informantes somente 
recordam da existência de pajé no plano mítico (ver capítulo 
VI). 

Após sabermos quais os deveres do chefe, 
temos que convir que, se pensarmos dentro de nossos esquemas 
conceituais, é muito difícil compreender quais o~ privilégios 
que o mesmo possui. Em alguns grupos, como entre os Tupi
nambá , eram recompensados pela posse de um número maior 
de mulheres. Holmberg afirma que entre os Sirionó o "principal 
privilégio de um chefe, se isso pode ser assim chamado, é o 
direito que tem de ocupar, com a sua familia imediata, o centro 
da casa" ( 1960 :59). O morobixawa Suruí orgulhava-se do fato 
de pertencer a um clã cujos membros são considerados descen
dentes diretos de Mahyra, o herói civilizador. Apenas podemos 
dizer que o prestígio que o chefe desfruta é a sua principal 
recompensa. O difícil, porém , é definir como a tribo manifesta 
ao chefe o prestígio que lhe atribui. Talvez este possa ser ex
presso pela admiração com que ouvem as narrativas de suas 
façanhas ou pela maneira que o contemplam quando ocupa 
os papéis de importância nas ocasiões rituais ou ainda pela ana
logia de seu papel com o de Mahyra. 

Através de regras hereditárias, se processa 
a sucessa-o do chefe. dependendo estretanto que estes direitos 
sejam reforçados por qualidades pessoais que determinem o 

· reconhecimento da tribo. Gabriel Soares afirmava que entre 
218 os Tupinambá "quando morre o principal da aldeia, (costumam) 

elegerem entre si quem suceda em seu lugar, e se o defunto 
tem filho que lhe possa suceder, a ele aceitam em sua cabeça; 
e quando nfo é para isso, ou o nfo tem, aceitam um seu irmfo 
em seu lugar; e não os tendo que tenham parte para isso, ele
gem um parente seu, se é capaz de tal cargo, e tem as partes 
atrás declaradas" (cf. Fernandes. 1963:324). 

Da mesma forma, Murphy (1960:84) afir
ma que, entre os Munduruku, a chefia é idealmente transmiti
da na linha masculina e o filho mais velho do chefe é conside
rado o herdeiro apropriado, no entanto o cargo pode passar 
também para um irmã'o ou um filho mais novo. Entre esses ín
dios, os casos de dúvida com referência a sucessão podiam ser 
decididos em função do valor guerreiro dos candidatos: "ornam 
suas toscas e mesquinhas cabanas com esses horrendos troféus 
(cabeças humanas). Aquele que mostra dez está habilitado para 
poder ser eleito chefe da horda" (Ayres de Casal, citado por 
Tocatins, 1877:91). Normalmente entre os Sirionó, a chefia 
é hereditária passando patrilinearmente do pai para o filho 
mais velho, desde que este seja um bom caçador e possua as 
qualidades pessoais de liderança. Na falta de um filho elegível, 
o cargo pode passar para o irmã'o do chefe (Holmberg, 1960:60). 
Schaden (1962: 100) refere-5e a existência do princípio de che
fia hereditária entre os Guarani, citando Montoya : ''para a posi
ção de chefe é de ordinário designado aquele que pertence à 
famt1ia de âlgum chefe falecido". 

A história das últimas sucessões Suruí con
firmam estas regras. Até 1960, o chefe era Musenai que duran
te longos e acidentados anos guiou a tribo nos seus primeiros 
contatos com os brancos e em suas constantes lutas contra os 
Kayapó. Em ambos os casos, a sua política era a do isolamento, 
por isso o contato com os neo-brasileiros foi feito a sua reve
lia, tendo este mesmo sido uma das primeiras vítimas da gripe, 
que chegou com os ''civilizados". O seu sucessor devia ser Sara- 219 
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kou , o mais velho dos seus filhos. Porém, como este não passou 
pelo ritual de iniciação (cf. Laraia, 1967), o seu prestígio era 

. completamente inexistente junto ao grupo. Assim Kuarikuara, 
segundo filho de Musenai, assumiu a chefia . Mais tarde , quando 
uma epidemia de varíola matou Kuarikuara (1962), o seu filho 

Apia era ainda bastante jovem e quem tornou-se o morobixawa 
foi Koati, o mais novo dos filhos de Musenai. Este, logo foi 
vitimado pela mesma epidymia. Amaxu assumiu liderança do 
grupo, embora ng"o pertencesse ao clã dos chefes . Por esta razão 
é chamado apenas capitão, enquanto Apia, continua sendo 
aquele a quem denominam de .. morobixawa". 

Com referência aos Tapirapé, Baldus e Wagley 
discordam sobre a existência de chefia hereditária . Assim , o 
primeiro afirma que .. antigamente o filho mais velho do chefe 
tomava-se chefe depois da morte do pai, e o filho mais velho 
depois do primogênito tornava-se vice-chefe . O chefe, depois 
da morte do pai, toma com o cargo, também no nome dele. 
Por conseguinte , este nome pessoal Kamairahó foi o nome de 
todos os antecessores do atual chefe'' (1937:81). Ao que Wagley 
retrocou : "Em matéria de chefia, discordo de Baldus.Os Tapi
rapé nã'o possuem chefes com autoridade fortemente centrali
zada. Em vez disso, encontram-se indivíduos respeitados, que 
modernamente sao designados pelos Tapirapé com o termo 
português capitão". Em 1942, segundo Baldus, Wagley escre
veu-lhe a respeito : "Concordo com você em serem os nomes 
hereditários e que passam como eles também o prestígio (como 
Kamairahó ). Penso porém que são os nomes e na-o a posição 
do chefe que são hereditários''. O problema da sucessão entre 
os Tapirapé ainda permanece, pois da leitura das páginas seguin
tes de Baldus (1970:339-343) não chegamos a nenhuma con
clusão sobre os mecanismos de transmissão da chefia. 

Com referência aos Tenetehara, tudo indica 
que o longo contato com o branco extinguiu os morobixawa, 

restando apenas os capitães, indicados pelas chefias dos Postos 
Indígenas (Wagley e Galvão, 1948:141) . 

Por fim, entre os Akuáwa-Asurini , a institui· 
ça'o da chefia hereditária parece jamais ter existido. A história 
recente destes índios está repleta de conflitos entre líderes 
em busca de uma hegemonia. Assim é que Akotiena atraiu, 
para uma cilada, Kopirohoa, Ipiramasa e Soawirapara, matando 
a t odos os três. Em conseqüência disto, Akotiena e seu grupo 
foi forçado durante algum tempo a internar-se na mata, per
seguidos por dois outros líderes, Koaci?nema e Sakawe?ia. 
Koaci?nema conseguiu matar Sourupá, irmfo de Akotiena. 
E Sakawe?ia continuou na busca até que encontrou Akotiena 
e o matou. Neste interim, os Akuáwa-Asurini estavam divididos , 
pelo menos, em três grupos: o de Akotiena o de Sieté e o de 
Sakawe?ia e Koati?nema. Este último grupo dissolveu-se quando 
Sakaw?ia matou Koati?nema. A maioria dos índios que encon
tramos no Posto Trocará eram sobreviventes do último grupo. 
Por isso, nlo sabiam dizer quem era o chefe atual. Apenas Ta
tatian demonstrava, como vimos, ter pretensões a assunúr a 
chefia , o que dificilmente poderia ocorrer pois nã"o desfrutava 
praticamente de prestígio entre os moradores do Trocará . 

Resta-nos, agora, falar sobre a existência 
ou na-o entre os Tupi atuais de um conselho tribal, que Florestan 
Fernandes denominou "conselho dos chefes" (1963 :331), e 
que pela descriçfo dos cronistas realmente funcionava de uma 
maneira muito formal, entre os Tupinambá. Nesse órga-o o direi
to de participação das discussões era limitado somente aos mem
bros das camadas mais altas de uma hierarquia etária gerontcr 
crática . Neste sentido, somente entre os Guarani, encontra-se 
algo semelhante, ou seja, uma espécie de assembléia de chefes, 
que Schaden (1962 :100) atribuiu a denominaça'o de Senado, 
tendo participado de uma sessão para discutir os problemas 
das relações econônúcas entre índios e brancos. O que presencia· 221 
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mos entre os Suruí e os Kaapor foram rewliões informais, bas
tante comuns, que se realizavam à noite, no interior da maloca 
do chefe. A participação nessas sessões n~o se limitava aos adul
tos do sexo masculino, mas estendia-se às mulheres e crianças. 
Muitas vezes, surpreendemos um pequeno Kwiumi apartear 
os mais velhos para expressar a sua opinião sobre um determina
do assunto. O acolhimento a essas interrupçOes eram sempre 
amáveis e os adultos cuidavam que suas respostas n~o cons-

trangessem ao pequeno interlocutor. Os temas dessas reuniões 
versavam sobre as atividades do dia que passou e a programação 
dos trabalhos futuros. 

A nossa tentativa de caracterização do chefe 
Tupi pode, enfim, ser resumida nos seguintes pontos: a) dispõe 
de um poder limitado por não possuir mecanismos de coação 
física; b) os seus deveres resumem-se na organização do trabalho, 
na mediaçêt'o entre o seu povo e os estranhos (incluindo, algumas 
vezes, nesta categoria, o mundo sobrenatural) e a liderança 
na guerra e c) embora seja escolhido através de regras hereditá
rias de sucessão, depende de suas qualidades pesoais para se 
manter no poder. 

o 

Como vimos o morobixawa não dispoe de 
nenhum poder de puniçã'o5 

• As suas atividades punitivas ficam 
praticamente limitadas no que refere~ ãs relações com os gru. 
pos tribais inimigos. Nenhuma das infrações internas das leis 
da sociedade exigem a sua interferência direta. Em outras pala
vras, a totalidade das transgressões usuais situa-se no domínio 
privado, estando portanto fora da jurisdição do chefe. Tal fa
tor torna verdadeira, também para os. Tupi atuais, a afmnaç~o 
de Gabriel Soares (cf. Fernandes, 1963:329) segundo o qual 
')lo tempo de paz cada um faz o que obriga o seu apetite". 

(5) - Apmas os chefes Cawahib, segundo l.evi
Strauss (1948 :304) tinham o poder de decretar a sentença de morte, 
determinando que o condenado fosse amarrado e lançado ao fundo de 
um rio. 223 
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Contudo constantemente os Tupi defron
tam-se com atos praticados por seus semelhantes que consti
tuem infrações às normas do grupo. Entre estes podemos ci
tar o incesto, o adultério, relações sexuais precoces, conflitos 
diversos, alguns resultando em homicídios e, em poucos gru
pos, as acusações de feitiçaria. Procuraremos demonstrar quem 
são os responsáveis pela punição dos autores de tais transgres
sões. Exluindo-se o chefe, resta-nos apenas duas alternativas: 
os parentes dos ofendidos ou os agentes do sobrenatural. 

Casos de incesto foram constatados tanto 
entre os Suruí como entre os Kaapor. Em ambas as situações, 
a reação limitou-se a um escândalo de curta duração, além dos 
presságios sobre as funestas conseqüências de ordem sobrena
tural que esses eventos podem acarretar aos culpados6

. Cons
tatamos que Tahá, uma jovem mulher Suruí, que nascera de · 
uma união incestuosa de dois membros do clã Ywyra, vivia 
constantemente doente, sendo que para o grupo os seus males 
eram decorrentes da culpa de seus pais. Durante a nossa pre
sença, entre esses mesmos índios, Wasaí estava sendo acusado 
de manter relações com a filha de seu irma-o , fato considerado 
de grandes gravidade porque a jovem era sua filha classificató
ria. Os Sirionó também consideram que a violação das regras 
do incesto provoca sanções sobrenaturais que podem resultar 
em morte ou doenças; mas Holmberg afirma não ter conhe
cimento de nenhum caso entre esses índios, mesmo em relatos 
míticos. 

Comumente, adultério ocorre com muito 
mais constância que o incesto. As sanções são praticamente as 
mesmas em quase todos os grupos Tupi. Entre os Kaapor, por 
exemplo, em dois casos registrados durante a nossa permanên-

(6) - Entre os Tupi, ao contrário de outru soei~ 
dadei, o inceitO acarreta malefícios apenai para 01 implicadoi, não re
caindo a culpa iObre toda a comunidade. 

eia , somente em um deles o marido agrediu o amante da mulher 
utilizando-se do lado de um facao, assim mesmo porque sur
preendeu o casal em pleno ato sexual. Em outro caso, o marido 
ao descobrir que sua mulher tivera relações com dois outros 
homens, espancou-a violentamente, mas não tomou nenhuma 
atitude contra os demais. Este procedimento pode ser conside
rado comum entre os diversos grupos Tupi. Raramente o adul
tério conduz ao divórcio e quando isto ocorre é porque a mulher 
passou a ser considerada promíscua ou fugiu com outro homem. 
Somente entre os Sirionó e os Akuáwa-Asurini constatamos 
formas mais drásticas de punição. Entre os primeiros, a adúltera 
pode ser expulsa pelo marido e tornar-se alvo do ridículo pú
blico, sendo taxada de "ecimbási", isto é, ninfomaníaca (Holm
berg, J 960 :61 ). Com relação aos segundos, além dos fatos an
teriormente relatados à página 166, podemos citar wna fracas
sada tentativa de homicídio contra o suposto amante da espo
sa. Além do fato de Maron-ete-ohoa, um jovem viúvo, ter sido 
forçado a abandonar o Posto Trocará, depois de ser ameaçado 
por diversos homens, que alegavam que Maron-ete-ohoa apro
vei tara de sua ausência para tentar seduzir suas mulheres. É 
interessante notar que o adultério na-o acarreta puniça:o de or
dem sobrenatural, como o incesto . Isto porque constitui uma 
infração a um laço social, que pode ser livremente estabeleci
do ou desfeito, dependendo apenas da vontade 'de qualquer 
um dos participantes. 

Com relações sexuais precoces definimos 
as que são praticadas por jovens ainda não consideradas aptas 
para tal prática. E o caso de meninas impúberes que têm rela
ções antes da iniciação. A punição é sempre de ordem sobrena
tural . Os Kaapor afirmam que quando isto ocorre, a moça fica 
"tawá" (amarela) e começa a definhar até a morte . 

Teoricamente, os Tupi não admitem a pos
sibilidade do homicídio. Assim é que os Munduruku informaram 225 
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a Tocantins (1877:111) que quando ocorre um ódio violento 
entre dois índios, o que sucede raramente, um dos dois nlo 
faz mais do que desatar a sua rede e dirigir·se para uma outra 
aldeia, onde fica residindo pelo tempo que lhe apraz. Os Kaapor 
revoltaram·se quando perguntei sobre a ocorréncia de assassi· 
natos entre eles . .. Nfo pode ser'·, responderam com veemência. 
Procedimento idêntico foi constatado entre os Suruí. Na prá· 
tica, contudo, a história é bem outra. Os assassinatos ocorrem 
como em qualquer outra sociedade humana, embora nfo deixem 
de ser considerados um fato tão anômalo que em certos casos 
só podem ser punidos pelo mundo sobrenatural. 

Quase no final de nossa permanência entre 
os Kaapor estes narraram o assassinato praticado, anos antes, 
por uma mulher da aldeia do Paroá. Durante algum tempo essa 
índia recusou a ter relações com o seu marido. Um dia, porém, 
este a convidou para uma pescaria . Na beira do igarapé, o marido 
pediu que .. catasse os piolhos"7

• o que ela recusou . Ele tentou 
então possuí-la à força, mas nã'o conseguiu o seu intento, porque 
a mulher alcançou uma flecha com a qual lhe feriu. Voltou 
sozinha para a aldeia, onde disse que uma onça matara o seu 
esposo. Os homens da aldeia sairam, em companhia de bons 
cachorros, não tendo encontrado nenhum rastro do felino . 
Um deles, após examinar o corpo, estranhou que o mesmo não 
estivesse dilacerado . Retomando a aldeia, interpelaram a mulher, 
que insistiu em sua versão. Ninguém tomou nenhuma provi· 
dência, mas ela foi ficando "tawá" e logo depois morreu. 

Os homicídios são raros entre os Sirionó, 
sendo que Hohnberg afirma que somente obteve o relato de 
dois casos, ambos motivados pela embriaguez. Os assassinos 
afastaram-se do grupo por um tempo considerável, retornando 
posteriormente, quando iniciaram uma vida normal. 

(7) - .. catar piolho" é uma forma de demonstraçio 
de afeto, corresponde ao nosso cafuné. Entre 01 Tupi, quado praticado 
entre casais pode ser corlliderado uma prática preliminar do ato sexual. 

Também entre os Kaapor, ouvimos Wrloe 
relatos de conflitos sangrentos durante a cauinagem, quando 
um homem fica "nharon" (:zangado) e começa a desafiar a todos 
os presentes para um duelo. Na maioria das vezes, os outros 
afastam-se cautelosamente, OCQrrendo algumas aituaç&s em 
que acha·se presente um dos seus desafetos, que estimulado pela 
bebida, aceita o desafio. Embora sejam raros os casos de morte, 
são bastante comuns os ferimentos graves resultantes dessas 
contendas. Também entre os Tupari, u bebedeiras constituem 

~-

oca Siã'o propícia para resolver antigas questões. Caspar (1956: 
142) relata a morte de um homem que '"durante as festas, co• 
tumava perseguir as mulheres e seduzí·las no escuro, em vez 
de dançar, cantar e se alegrar com o resto da tribo. Muitos ho
mens ficaram indignados, mas ele na-o dava importância às amea· 
ças. Também perseguiu uma das mulheres de Waitó. Durante 
uma bebedeira bateu com a espada provocadoramente na porta 
da choça deste. Foi a fatalidade. O cacique se armou de arco e 
flecha e saiu para ver 'o que havia. O malfeitor se assustou e 
quiz fugir . Waitó, então. lhe atirou três flechadas nas costas e 
o conquistador caiu ensanguentado. Chegaram os outros homens. 
De há muito queriam acabar com o sedutor. Entfo, crivaram 
o seu corpo de flechas e esmigalharam a sua cabeça com as 
espadas". 

Poderíamos considerar o evento acima como • 

um caso de retaliação dos membros da sociedade contra um in· 
divíduo culpado de vários adultérios, no entanto acreditamos 
que o fato que decidiu a sua morte foi a provocaçfo feita a 
Waitó. isto porque raramente o adultério é considerado um 
motivo que justifique o homicídio. O que, fatalmente pode }e. 

var um inivíduo â prática da "vendeta" slo os conflitos de cará· 
ter político, como os relacionados com a 1ucessfo Akuáwa· 
Asurini, as ofensas contra um parente próximo, como altere&· 
ções bastante comuns entre um homem e o esposo de sua innl 
e as acusa~ões de feitiçarias. 
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Como conflitos de caráter político, os Suruí 
recordam de uma luta entre clãs que resultou na cisão do grupo. 
Segundo estes Tairatlao, do clã Karajá, foi obrigado a abando
nar o grupo depois de ser ferido por Saunamaria, auxiliado por 
Hapikf e lkatu (todos do clf Saopakania). Por causa disso, 
Saunamaria e Ik.atu foram mortos por Tiguá (Karajá), ocorrendo 
simultaneamente o assassinato de Tatawira-puku (Saopakania) 
praticado por lpirá (Karajá). Sahl, morobixawa (do clã Koati), 
matou a lpirá e obrigou os demais Karajá a partir rumo ao leste 
em busca de um grande rio8 . Os motivos dessas n'lortes não sã'o 
bem claros para o nosso informante e alguns deles acreditam 
ainda que ocorreram em decorrência do rapto de uma mulher 
por parte dos Saopakania. Porém, o que nos importa é o compor
tamento solidário dos membros dos clãs, o que determinou uma 
série de retaliações. Não sabemos porque razã'o o morobixawa 
tomou partido dos Saopakania e expulsou os Karajá do conví
vio tribal. Mas, esta intervenção pode ser considerada como um 

ato político, assegurando a paz e evitando o envolvimento dos 

demais clãs. 

Os conflitos resultantes de ofensas pratica
das contra parentes próximos por outras pessoas foram exem
plificados no capítulo III, quando nos referimos aos laços de 
reciprocidade que unem os irmãos. Mas, podemos afirmar ainda, 
que a maior parte dos problemas de relacionamento constatados 
entre os Tupi, são decorrências de situações criadas entre um 
homem e o esposo de sua irmã, quando aquele intervem nas 
desavenças conjugais, em defesa da irmã. As fon~es seiscentistas 
( cf. Fernandes, 1963 :227) fazem referências ãs constantes intro-

(~) - Segundo os nossos informantes, os atuais 
membros do clã Karajá são descendentes de Monariã, que não participou 
ativamente do conflito, embora tenha perdido a sua esposa, raptada por 
Tatawira-Puk u. 

missões dos parentes da mulher, principalmente dos irmfos, 
nas disputas do casal. Muitas vezes, essas interferências termi
navam em lutas corporais e, nfo raro, em morte. 

Por fim, as disputas conseqüentes das acu
sações de feitiçaria nf'o podem ser consideradas como muito 
comuns entre os Tupi, a exemplo do que ocorre em outras 
populações indígenas. Elas foram observadas entre oo Guarani, 
os Munduruku e os Tapirapé. Os primeiros parecem preferir 
a técnica de retaliar com contra-feitiços. Entre os Munduruku 
e os Tapirapé, a solução mais adequada era o extermínio do 
feiticeiro. Entre os Munduruku, tal fato foi constatado por 
Tocantins (1877 :109) que narrou o seguinte acontecimento: 
"Várias índias foram banhar-se em um regato próximo da aldeia, 
ao regressarem cada uma delas trazia à cabeça uma cabaça de 
água para sua casa. Quando menos esperavam saem-lhes ao 
encontro quatro Mundurucus, e lançando ma-o de uma d'essas 
pobres raparigas, de cerca de dezoito anos de idade, a transpas
sam com suas formidáveis taquaras. As companheiras pararam 
um momento e lançaram involuntariamente a vista para este 
lúgubre espetáculo; mas os algozes lhes disseram : Sigam seu 

caminho, é uma feiticeira. O cadáver da moça índia aí ficou 
no caminho durante todo este dia. No seguinte lançaram-no 
sobre uma fogueira e o reduziram a cinzas". Entre os Tapirapé, 
Baldus refere-se a vários assassinatos, motivados pela acusaçfo 
de feitiçaria. E Wagley (cf. Baldus, 1971 :404) confinna a fre
qüência dessas mortes relacionando oito homens, que confes
saram ter matado pajés, vingando supostos atos de bruxaria. 
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CAPllULO VI 
O MUNDO DOS TUPI 



• 

Concordamos com Levi-Strauss que mesmo 
' com relação aos procedimentos tecnológicos, os povos primi-

tivos tiveram que dispor de "uma atitude mental verdadeira
mente científica, uma curiosidade assídua e perpetuamente 
desperta, um gosto do conhecimento pelo prazer de conhecer, 
pois somente uma pequena fraça-o das observações e das experiên
cias podia dar resultados práticos e imediatamente utilizáveis" 
(Levi-Strauss~ 1964 :32 ). Somente admitindo a ocorrência cons
tante dessa preocupação em observar o mundo circundante é 
que podemos entender a visão que os Tupi tem de seu univer
so. O mundo animal e vegetal, em primeiro lugar e os demais 
aspectos da natureza propõem ao homem um modo de pensar. 
Os Tupi, desta forma, em busca de diversas explicações, atingi
ram uma forma de pensamento que integra toda a vida natural 
e sobrenatural num mesmo nível (idem, 27). Assim, o antro-
pólogo somente pode considerar essas duas categorias (o sobre- 2...-SJ 
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natural e o natural) como dissociadas para fins de tradução da 
cosmologia Tupi para o seu domínio semântico. 

Para entender o mundo indígena, temos que 
tentar um melhor conhecimento de seu sistema de classifica
ção , o que de certa maneira já iniciamos quando fizemos a aná
lise de suas categorias de parentesco. No entanto, estas na-o 
existem isoladamente c.omo foram apresentadas, fazendo parte 
de um sistema ideológico bastante amplo, também expresso 
através de um acervo de mitos, provavelmente muito rico, do 
qual tomamos conhecimento de apenas alguns fragmentos. 

Os cronistas, do nosso período colonial, 
foram os primeiros a tentar entender a cosmologia Tupi. Esta 
preocupação foi inicialmente de ordem pragmática, pois visa
va descobrir uma entidade sobrenatural que pudesse ser com
parada ao Deus cristão, a fim de facilitar a catequese. E parece 
que foi Nóbrega quem decidiu pela entidade escolhida: "Esta 
gentilidade nenhuma coisa adora, nem conhece Deus, somente 
aos trovões chamam de Tupane; quem é como quem diz coisa 
divina. E assim nós não temos outro vocábulo mais conveniente 
para os trazer ao conhecimento de Deus, que chamar-lhe Pai 
Tupane". Não há dúvida que a adoção desta palavra, com es
te sentido, constituiu em um dos muitos motivos que acarre
taram o fracasso da missão jesuítica. Já em 1914, Curt Nimu
endajú criticava essa atitude dos missionários e demonstrava o 
pequeno papel ocupado por Tupa- na cosmogonia indígena, 
onde aparece como o filho mais moço de Nanderuvuçu (nosso 
grande pai), sendo que o seu nascimento só ocorreu quando 
já se tinham efetivado todos os fatos principais da mitologia 
Apopokuwa-Guarani. 

De um modo geral, Tupã poderia ter sido 
melhor definido como um demônio , temido por controlar o 

· raio e o trovão e, assim, conseqüentemente, a morte e a des
truiçcto. Dessa maneira os sentimentos dos indígenas para com 

esta entidade são mais de medo do que veneração. Durante 
a nossa permanência entre os Kaapor, por ocasião de wna tem-

pestade acompanhado por nwnerosos raios, os índios abando
naram suas casas armados de rifles ou arcos, e fizeram vários 
disparos contra o céu, acompanhando esses gestos com impre
cações raivosas, numa tentativa de dissimular o medo que Tupã 
lhes inspira. Quando a natureza e os homens se acalmaram, 
Tikupá voltou para sua casa, a fim de guardar seu rifle, e co
mentou com um sorriso: ''Tupã zangado muito", e a seguir 
contou que quando os Kaapor viviam nas margens do rio Capim, 
Tupã engravidou uma mulher solteira. A criança que era um me
nino, nasceu e cresceu muito depressa. Junera, um Kaapor, o 
matou jogando o corpo fora da aldeia. A mãe escutou o choro 
do menino e foi buscá-lo. Estava vivo novamente. Junera tomou 
a matá-lo e atirou o corpo dentro d'água. A mãe foi até a beira 
do rio e chamou pelo menino. Este respondeu: "estou aqui, 
mama-e". Ela o levou de novo para a aldeia. Junera o matou, 
mais uma vez, utilizando-se de uma flecha. A mãe tomou a 
encontrá-lo vivo e, então, Tupã veio e levou o menino. 

Acreditamos, portanto, que uma melhor 
comunicação teria se estabelecido entre índios e missionários, 
se estes tivessem dado atenção as palavras de Thevet: "Os sen
vagens fazem menção de wn grande senhor, chamando-lhe em 
sua língua de Tupá", o qual, dizem, lá no alto troveja e faz chover; 
mas de nenhwn modo sabem orar ou venerar, nem tem lugar 
próprio para isto. E se alguém lhes fala de Deus, como o fiz, 
escutam admirados e atentos, perguntando se o Deus, que se 
fala, não seria talvez o profeta que lhes ensinou a plantar essas 
grossas raízes, chamadas por eles de hetich" (mandioca). Thevet 
referia-se a Mairemonam, o herói mítico dos Tupinambá, que 
lhes ensinou a plantar, utilizar o fogo, fabricar instrumentos, 
além de fornecer-lhes as normas de seu comportamento social 
sendo considerado como o grande antepassado dos Tupi. 235 
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Maire-monam é atualmente designado como 
Mahira, Bahira, Maira ou Mair. Mas Mahira, como o chamare
mos doravante, é apenas um "herói civilizador", n!'o podendo 
ser confundido com um ''ser supremo", preocupação esta que 
de fato n~o existe nos mitos Tupi, com a exceção dos Apopo
kuva 1 • o verdadeiro papel de Mahira pode ser esclarecido por 
um mito, colhido entre os Surui e Akuáwa-Asurini: 

"A preguiça fez a água, 
Não havia água. 
Mahira levantou o céu. 
Não havia terra, 
Mahira carregou a terra e a fez dura. 
O filho de Mahira caiu na terra, 
la flechar o caitetú. 
O caitetu veio rápido e fez 
Cair o filho de Mahira. 
Malúra zangou-se, 
Fez caitetu virar jaboti. 
A anta fez dura a terra". 

Assim , o seu papel foi o de romper a confu
são inicial, estabelecendo wna ordem onde só havia caos. Ini
cialmente, Mahira teve que separar o céu da terra e tomar esta 
última suficientemente dura, o que fez com o auxílio da anta. 
O mito de Totorohoa (grande tatu) complementa o anterior 
e mostra, mais uma vez , a anta colaborando com Mahira : 

"Tatorohoa lançou uma flecha para o céu. 
Todos os bichos agarraram na mesma, 
buscando atingir as regiões celestes. 
Buscavam o céu que Mahira separara . da terra. 

(1) - No mito Apopokuva, a primeira mis$áo do 
grande ancestral foi a separação do mundo natural do sobrenatural, preo
cupando-Je com o princípio dos seres e coisas (cf. Nimuendaju, 191-4). 

A anta agarrou a flecha por último 
e esta perdeu a força e caiu. 
T do bi h . ..2 o s os c . os vuaram caça . 

Tatorohoa é a representação da última tenta
tiva do mundo natural em buscar romper a nova ordem esta-

belecida por Malúra. Para os Akuáwa-Asurini, Tatorohoa conti
nua vivo, morando debaixo da terra e é considerado mau. 

A importância de Mahira está expressa atra
vés de numerosos mitos encontrados entre os diversos grupos 
Tupi. Somente entre os Kaapor, entretanto, existe a preocupa
ção de explicar o seu aparecimento. Mahira saiu do jatobá, 
Tup~ do pau de arco e Karó-atã da anawira. São as entidades 
de origem vegetal que constituem o escalão mais importante 
dos seres sobrenaturais. Situam-se numa categoria inferior os 
que foram feitos por Mahira, como Kapiwan, um ser antropo
fágico, Tapii?sin, o ancestral dos brancos etc. 

O grande feito de Mahira, porém, ocorreu 
quando após ter andado pelo mundo, plantando novamente 

. tudo que o fogo destruiu, sentiu o desejo sexual. Encontrou 
uma fruta que lhe pareceu semelhante ao órgão sexual feminino. 
Transformou esta fruta em mulher, com quem teve relações 
e que se tomou mfe dos gêmeos míticos que continuaram a 
tarefa do pai,3 . 

A crença em Mahira está associada a fé na 
sobrevivência da alma . Esta quando a pessoa ainda é viva deno-

(2) - Esta ação que expressa a separação do mundo 
social do natural, aparece com mais detalhes num interessante mito Kuwá, 
no qual os gêmeos míticos vão a casa de todos os animais, tomando-lhes 
o fogo, as Jementes e destruindo-lhes as moradias, dizendo-lhes: .. Vocês 
não são mais gente agora" (Schaden, 1947). 

(3) - A respeito dos gêmeos míticos conferir; 
Laraia, l967;Nimuendaj6, 1915 e Wagley e Galvão, 1961. 237 
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mina-se "owera". A "owera'' costuma sair do corpo, enquanto 
a pessoa dorme, possibilitando que este possa ser invadido pelo 
"asonga" (anhang. entre os Kaapor), espírito dos mortos, que 
provoca sonhos. Os "asonga" são espíritos que vagam pela terra 
até que s.ão chamados para o céu. Durante essa permanência 
andam pela floresta e podem ser vistos, podendo tornar doente 
quem tiver a infelicidade de os encontrar4

• Mas os "asonga,, 
nã'o perambulam eternamente pelo mundo: ao contrário, a 
sua pennanência é curta e um dia atingem o céu, através da 
"itakuara" (grutas), onde habitam os "karuwara" constituindo 
um outro tipo de espírito . 

A "itakuara" é o caminho que conduz ao 
"iwaga" (céu), região acima das nuvens onde, na dependência 
do culto de seus descendentes, vivem os ancestrais Tupi. A 
descrição que obtivemos do ·~iwaga" entre os Surui e Akuáwa
Asurini corresponde à collúda por Nimuendaju ( 1915) entre os 
Tembé: "Perto da casa de Mahira está uma grande aldeia. Seus 
habitantes vivem magnificamente. Para seu sustento diário neces
sitam apenas de algumas pequenas frutas semelhantes a cuia; 
sua plantação não necessita cuidados : ela se planta e se colhe 
sozinha. Mahira e seus companheiros no campo de ikawéra 
tem o nome de karowara . Quando envelhecem não morrem, 
mas tomam-se novamente jovens . Cantam, dançam e celebram 
festas sem cessar". 

É ainda difícil definir bem o que sejam os 
karowara . Da leitura de outros trabalhos e da interpretaçã'o de 
nossas observações podemos levantar duas hipóteses : a) a pri
meira, formulada por Wagley e Galvão (1961 :107) e implícita 
no texto acima de Nimuendaju: "Os Tenetehara se referem aos 
sobrenaturais pela designação genérica de karowara, porém 

(4) - Os Kaapor acreditam que se um homem vê 
o espírito de um morto , ele morrerá em pouco tempo, o que de fato 
pode ocorrer (cf. Laraia, 1972). 

os distingue pelo menos em quatro categorias: criadores ou 
heróis culturais "(Mahira, Mukwani, Tupã, Zurupari); os donos 
da floresta e das águas ou dos rios (Ywan, Maranaywa); os azang, 
espíritos errantes dos mortos; e os espíritos de animais (piwara) ... 
b) a segunda hipótese emanada de nossas investigações entre os 
Surui e Akuáwa-Asurini , que nos levaram a considerar os karo
wara, como um espírito especial, diferente dos "asonga" ou 
seja, dos heróis míticos e que quando descontrolados podem 
causar doenças e mortes. 

São os karowara que chegaram através da 
fumaça e possibilitam o transe dos xamã's. Dominados por estes, 
os conduzem até a presença de uma "sawara" (literalmente tra
duzido como onça), espírito protetor dos xamã's. O controle 
dos karowara constitui, portanto, a técnica do xamanismo. 
Através da fumaça do ''petinmaháoa", longo cigarro de cerca 
de trinta cm de comprimento , os xamcrs atraem os karowara 
que lhes conduz até seus "sawara". Por intermédio da sucção, 
o xamcr retira o "bicho" do corpo doente . "Karema" é o nome 
genérico dos bichos que sã'o extraídos e que comumente se 
apresentam na fonna da abelha. Entre os Tenetehara, a doença 
é o resultado da introdução por um sobrenatural de um objeto 
denominado "ymaé '' , no corpo da vítima . 

Nfo pretendemos, no entanto, chegar a 
uma conclus5o sobre qual das duas hipóteses define melhor os 
Karowara . Talvez as duas versões exprimam a verdade, segundo 
os diferentes grupos em que foram coletadas. Simplesmente 
pretendemos registrar o fato de que os Akuáwa-Asurini e os 
Surui, sempre falaram de "karowara" como algo diferente de 
"asonga". Enquanto os últimos vagam pela floresta, os primei
ros residem na "itakuara" de onde só saem para as ocasiões 
xamanísticas ou para a cerimônia do ''ahiohaia". Por esta ra
zá'o , os indígenas com temor sempre recusaram conduzir o 
antropólogo até uma gruta . Por outro lado, os Kaapor demons- 239 
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traram o mesmo receio, alegando porém temerem os "so?ó'\ 
pequenos e ferozes animais mitológicos, que vivem debaixo 
da terra e se assemelham ao coati-puru. 

Mahira separou o céu da terra e os gémeos 
ajudaram-no a dissociar o natural do social; mas, apesar destes 
mitos, o ·mundo Tupi nos parece, ainda~ mergulhado numa 
certa confusão de categorias. Assim, a floresta abriga ao mesmo 
tempo: animais reais e mitológicos, tribos inimigas realmente 
existentes e outras que são apenas fruto da imaginaça-o; da mes
ma forma que o universo é constituído por fenômenos naturais 
e os que s[o considerados como sobrenaturais. Além disso, os 
Tupi referem-se a seus heróis míticos (Mahyra e Tupã) como 
seres concretos e muito mais acessíveis do que podemos imaginar. 
Tupã engravidou uma mulher no rio Capim. Wirá saiu em busca 
de Màhira, pretendendo encontrá-lo no litoral, próximo a São 
Luiz do Maranha"o (cf. Ribeiro, 1957). 

De fato, esta aparente confusão só existe 
na nossa mente , uma vez que observamos os índios através de 
nossas perspectivas, esquecidos de que todo o sistema cultural 
tem a su_a própria lógica e que é por intermédio ~esta . que deve
mos buscar uma coerência nas narrativas de nossos informantes. 
É, portanto, o sistema de classificação dos Tupi que devemos 
utilizar quando queremos saber quem são os habitantes da flo
resta, sabendo que , para estes, o mundo zoológico não se limita 
aos animais que conhecemos incluindo inclusive aqueles outros 
que imaginam existir. 

Os Tenetehara, por exemplo, acreditam que 
o espírito (piwara) da onça (zawaré) pode penetrar no corpo 
de outros anima\s, tomando-os extremamente malignos e atri
buindo-lhes algumas características físicas da onça. Assim, uma 
anta com espírito de onça (tapüra-zawaré), por exemplo, tem 
corpo e pernas de anta, ~as as garras e a cara são de onça. Se
gundo Wagley e Galvã'o (1961 :114), os Tenetehara tem "a cer
teza de que tais animais-zawaré existem e temem encontrá-los". 

Os Kaapür, além dos ''so?ó", acreditam na 
existência de "a?wn'' ou ''yawarahu'', uma onça gigantesca; 
"moi-hu", uma enorme serpente; "noi-akang'', uma cobra que 
só tem cabeça; "aéº, um estranho ser que quando está na . su
perfície parece com a onça vermelha e que debaixo da terra, 
onde vive, tem forma humana e utiliza onças comuns como 
cachorros. Dentro desta categoria podemos situar, também, 
os diversos tipos de ''anan", que podem ser mortos como qual
quer animal, desde que o caçador disponha de coragem sufi
ciente. 

Todos os grupos indígenas, e os Tupi na-o 
fogem a esta regra, falam sobre a existência de outros grupos 
tribais. E · o fazem com tal convicção que o antropólogo costu
ma se empolgar com a possibilidade de descobrir outros índios, 
na-o registrados pela bibliografia etnológica. Com o desenrolar 
da pesquisa, descobrem que as descrições sobre estes índios 

na-o passam de resíduos de um conhecimento passado ou a 
expressão da necessidade que o homem tem, apesar de suas 
tendências etnocêntricas, de acreditar que não está só no mundo 
(da mesma forma que o homem cosmopolita da era atômica 
anseia pela existência de outros seres racionais no universo). 
Assim quer sejam reminiscências de encontros passados, nar
rados e distorcidos pela tradição oral; quer sejam outros seres 
mitológicos é quase uma regra que apresentem alguma carac
terística que o diferencie dos "verdadeiros homens", ou seja, 

os Tupi. 
Os Akuáwa-Asurini nos falaram a respeito 

dos índios que viviam no ôco dos paus, os Sotaywena. Segundo 
Teapyhykwawa, foram descobertos por Mokasywa, um velho 
índio Asurini. Este que pretendia caçar um veado, viu frutas 
comidas e supôs que fosse por aquele animal. Ficou a espera 
da caça e o que viu foi os Sotaywena , saindo do ôco do pau para 
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comer as frutas. Mokasywa tentou falar com estes, mas tiveram 
medo. Na manha' seguinte, entretanto, conseguiu atrair todos 
os Sotaywena, homens, mulheres e crianças, e os conduziu 
até a aldeia Asurini. As mulheres deste grupo cortaram os ca
belos do Sotaywena que eram bastante compridos. Os Sota
ywena, entã'o, ficaram morando com os Asurini, mas, em pouco 
tempo, ficaram doentes e morreram todos. "Como aconteceu 
com os caboclos bravos", acrescentou Teapyhykwawa5

• 

Os Kaapor também nos contaram a respeito 
de outros habitantes da floresta: os Karajá-pitã, fudios de cabeça 
raspada e pintada de vermelho armados de arcos e flechas, além 
do tacape, e que durante muito tempo foram inimigos dos Ka
apor; os Turiwar, que falavam a mesma língua que os Kaapor, 
eram muito bravos e praticavam a antropofagia6

, os Tapoanda, 
que só utilizavam-se de tacape durante as suas atividades béli
cas; os Keyume, que possuíam flechas com ponta de ossos de 
veado; os Moiwara (comedores de cobras). identificados como 
os Timbira do Gurupi; os Andirabir, homens morcego que só 
andam à noite e matam quem encontrem para comer; os Ka
piwan, índios parecidos com os Kaapor, que continuam vivendo 
nas margens do Capim (nesta mesma região acreditam existir 
os Yawatapekwá, que comem apenas tamanduá, coruja, morce
go, cobra e outros alimentos repugnantes para os nossos infor-

(5) - É interessante e11ta observação final de Tea
pyhykwawa, comparando a sorte dos Sotaywena, com a de seu pr6pno 
povo. De fato, exi11tem muitos ponto11 em comum na11 duas histórias : 
os Akuáwa-Asurini viviam na flore11ta, foram atraído11 por um branco e 
levados para viver com estes. Os seus cabelos compridos foram cortados 
e uma epidemia de gripe dizimou praticamente toda a tribo, deixando 
apenas poucos sobreviventes. 

(6) - Do mesmo modo que só podemos formular, 
. com muita reserva, a hipótese de que os Karajá-pitan são os Parakanan, 
não resta dúvida que os Turiwar são os Turiwaras, cujos remanescentes 
vivem junto com os Tembé. 

mentes); os Manduruku, tribo constituída de pgrneus sempre 

velhos; os Pitá?hasin que tem no tornozelo um esporfo, seme

lhante ao da arraia; os Kwaximbir, que disparam os seus arcos 

utiliz.ando-se dos pés invés das mfos etc. 

Da mesma fonna que se preocupam com os 

seres vivos (reais ou imaginátorios) para definir o seu mundo, os 

Tupi buscam explicações para os diversos fenômenos da natu

reza. Graças a isto, foi possível coletar tanto entre os Suruí 

como os Kaapor, dados sobre fase da lua, as diversas posições 

do sol, as estações do ano etc. 

Os Suruí e os Kaapor tem denominações 

para as diferentes fases da lua, confonne relacionamos na tabela 
seguinte: 

Fases da lua Suruí Kaapor 

lua nova ukên kaintaté 
quarto crescente uhemamé uhemamunté 
lua cheia sahl-moro bixawa iahi-ahu 
quarto minguante uhemamé uhemam unté 7 

' . 

A tabela seguinte, relaciona as denominações 
para as diferentes posições do sol, no decorrer do dia: 

(7) - Como vemos, tanto os Suruí como os Ka
apor, tem denominações iguais para o quarto minguante e o quarto cres
cente. 243 
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Posições do sol Suruí Kaapor 

nascente uhemamé uhena1nuté 
, iakuap 9 horas oseapirame 

meio dia iuaputeriwa ianantaté 

15 horas useruat paité~é 
, ,8 

poente uketei uaro.ho 

As estrelas constituem pennanente ponto de 
interesse para os Tupi, que atribuem nomes às mais visíveis 
(o planeta Júpiter, classificado como estrela, é denominado 
ehdhu, ou seja o "grande olho"). As e.strelas, como aconte~e 
entre nós, são agrupadas em constelação. Mas somente as ple1a
des, denominada "aisuá", coincide com as nossas, sendo que 
os Tupinambá acreditavam que elas favoreciam o crescimento 
da mandioca (cf. Metraux, 1928 : 51) . 

.Anotamos entre os Suruí as . denominações 
de várias constelações, sendo que a maioria delas tem o nome 
de animais : Tasahoa (porco do mato), Sawara (onça}, Tapüra 
(anta), Wauea (calango), Kotia (cotia) etc. Os Kaapor referem-se 
a uma, em especial, Ti?su, cujas posições no firmamento rela-

cionam com o desen vólvimento da estação chuvosa 
9 

. 

· Os dados existentes sobre a concepçã'o que 
os Tupi tem da estrutura do mundo são muito escassos, tomando 

(8) - Com uaro?hó inicia-se o pitun (noite), perío
do em que, segundo o nosso informante, o 1101 volta para .. uhenamunté" 
caminhando por debaixo da terra. Esta mesma crença foi encontrada 
entre os Tapirapé por Wagley (1940). 

(9) - Os exemplos acima indicam que os Tupi 
c:ispõ'em de um razoável conhecimento sobre astronomia, mas como 
o mesmo não ocorre com o autor. a pesquisa ficou bastante prejudicada 

neste sentido. 

necessária a realizaça-o de novas pesquisas a respeito. Porém, 
nos referiremos a algumas das explicações que foram coletadas 
entre estes índios, iniciando pela concepção Apopokuva, de 
um mundo escorado por uma eterna cruz de madeira, colocada 
por Nanderuvuçu, o nosso grande pai . Como este mito inicia 
de un1 primeiro princípio , existe, entao, a preocupaçfo tam
bém com o fim do mundo: "Nanderikey está acima de nós, 
ele cuida agora da terra e segura a sua escora. Quando ele reti
rar as suas mãos a terra cairá". (cf. Nimuendaju, 1914:399). 
Esta preocupação com o começo e o fim das coisas, encontrada 
entre os Apopokuva , nos parece o resultado do longo contato 
mantido entre os povos Guarani com os missionários crista-os. 
Somente assim podemos explicar uma concepção de mundo 
tão diferente da observada nos demais grupos Tupi. 

Para os Tapirapé, os homens vivem sobre 
uma superfície plana 'ywy" (terra), tendo em uma de suas ex
tremidades um grande morro, cheio de fogo, onde vive Topy, 

1 

o trovão . Acima deste nível está o céu visível ''yvanga", consi-
deradi como uma peneira através da qual as almas passam para 
atingir o "paankuayma" , o céu superior, onde vivem os ances
trais dos Tapirapé. Debaixo da terra, existe um nível inferior, 
o "chane ywy'' (nossa terra), assim chamado porque os Tapi
rapé acreditam que sã'o originários desse outro mundo, em tudo 
semelhante ao seu, "com exceção de o sol nascer ao se por em 
Tampiitawa e vice versa" (cf. Baldus, 1970: 357). 

A idéia de uma superfície plana tendo o 
firmamento como uma cúpula, é como podemos definir a con
cepça'o Kaapor, que acreditam existir um ponto, o "iwi-pitá" 
(onde a terra acaba) que coincide com o "iwá-pitá" (onde o 
céu acaba). "Ywi-yre" é o mundo subterrâneo, por onde o 
sol caminha depois de atingir o poente para novamente alcançar 245 
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0 nascente 1 0 • Ao contrário do que creem os Tapirapé, ''iwi· 
yre" n!'o é o primeiro habitat dos homens e sim um local tene· 
broso onde vivem os Aé. De certa forma ''iwi·yre" é o inverso 
de ''i wi", porque em seu interior os Aé que na terra tem a forma 
de onça, assumem as características humanas. 

A ordem do universo é o resultado do tra
balho dos heróis míticos, que muitas vezes enfrentaram seres 
fantásticos e as mais árduas tarefas, para que os homens, seus 
descendentes, pudessem atingir a hegemonia sobre todas outras 
coisas. De certa forma, os xamã's continuam o trabalho dos 
heróis, através de sua mediação entre os diversos seres e coi· 
sas 1 1 • &te papel de intermediário pode ser melhor entendido 
através da concepção que os Kaapor tem de xamã. O ''paié'' 
(xamã) somente existe na mitologia , agindo ao lado dos homens 
sem ser um deles , pois diferenciava·se dos demais pelo fato de 
ter olhos vermelhos e não possuir sexo. Como não possuía mu· 
lheres, ele mesmo dava a luz a novos "paié''. As mulheres in· 
dígenas nao podiam olhá-lo de frente, pois morriam se assim 
fizessem. O "paié" curava os doentes e , muitas vezes, viajava 
até o céu para buscar a alma do morto, ressuscitando-O. Hoje 
na-o existem mais "paié ",afirmam os Kaapor. 

O "paié'' Kaapor ocupa, assim, uma posição 
intermediária entre os xamãs e os heróis. O xamã' também é 
um homem, também o herói é um xamã, entretanto o "paié" na-o 

'' . , ,, é nem herói, nem homem , mas somente paie . 

(10) - O retomo. J\Oturno do sol pelo "iwi·yre" 
é coerente com o fato do sol nascer em "chane ywy". apói; o poente em 
"ywy". 

(11) - A hip6te~ de que o pajé se inspira no modelo 
do herói não constitui uma novidade. Schaden (195 9:-42) conáderou esta 
possibilidade quando afirmou que "o pajé é um pequeno herói como o 
herói é um grande pajé". Posteriormente, esta mesma posição foi adotada 
por Melatti (1963). 

Porém, nos outros grupos Tupi o xama' 
existe e deve agir como mediador entre os homens e os seus 
heróis, entre os vivos e os mortos, sem contudo perder as suas 
características humanas. É através da cura, do estado de transe 
e na execuçfo dos rituais que o pajé desempenha o seu papel. 

O texto seguinte de Wagley e Galvão des
creve como uma cura é efetuada: "Os pajés preferem curar 
à noite, e uma das razões é que assim garantem uma audiência, 
o que seria difícil durante o dia, quando muitos estfo para as 
roças. O pajé inicia a cura cantando as canções daquele sobre
natural que o seu inquérito leva a considerar como provável. 
Acompanha a si mesmo, marcando o ritmo da cançá'o com uma 
batida forte de pé chacoalhando o maracá. Dança em volta do 
paciente; em geral, a família deste e alguns dos circunstantes 
o acompanham. A esposa ou um ajudante preparam-lhe os cigar
ros feitos de folhas de fumo enroladas em fibra de tawari . Um 
ajudante toma o maracá e o pajé preocupa-se daí por diante 
com a cura propriam~nte dita. Chupa repetidas vezes no ci· 
garro para soprar a fumaça em suas mã'os ou no corpo do pacien· 
te . Afasta-se para um lado e chupa no cigarro até que, meio ton· 
to , recua de súbito e leva as mãos ao peito, o que indica ter 
recebido o espírito em seu corpo. Sob a influência do espírito 
o pajé comporta·se de maneira peculiar. Se é espírito de maca
co, por exemplo, dança aos saltos, gesticula e grita como esse 
animal. O transe se prolonga enquanto o espírito está forte. 
Algumas vezes o espírito "vem forte demais" e ele cai ao cha'o 
inconsciente. É durante o transe, enquanto está possuído pelo 
espírito, que o pajé cura". 

A descrição de uma cura dará, talvez, uma 
idéia mais detalhada do processo. Após cerca de uma hora de 
cantar, dançar e puxar no cigarro, o pajé recebeu o espírito. 
Aproximando.se do doente que estava sentado em um banco, 
o pajé soprou fumaça primeiro sobre as suas próprias ma'os 247 
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e, em seguida, sobre o corpo do paciente. Ajoelhando-se junto 
a ele, esfregou-lhe o peito e o pescoço. A massagem era dirigi
da para um ponto no peito do doente, e o pajé esfregava as 
má"os como se estivesse juntanto qualquer coisa. Interrompia 
a massagem para soprar fumaça nas ma-os e esfegá-las uma na 
outra, como se quizesse livrá-las de uma substância invisível. 
Após muitas massagens no doente, levantou-lhe os braços e 
encostou seu peito ao dele. Queria assim passar o ymaé do doente 
para o seu próprio corpo. Não o conseguiu e voltou a repetir 
as massagens, dessa vez dirigidas para o ombro . Aí aplicou a 
boca e chupou com muita força. Repetiu as massagens e sucções, 
intercalando-as com baforadas de cigarro e contrações como 
se fosse vomitar. Finalmente conseguiu extrair e vomitar o 
ymaé que fez desaparecer na mão . Nas curas que assistimos, 
os pajés jamais mostraram o ymaé que extraíam dos doentes . 
Guardavam-nos por algum tempo dentro da mã'o, livre do cigar
ro, para fazê-lo desaparecer ~pós." 

F.sta descrição de cura, executada pelo pajé 
Tenetehara, poderia ser atribuída a outro pajé Tupi, com ape
nas algumas modificações. Entre os Akuáwa-Asurini, por exem
plo, o pajé n:ro admite a presença de outras pessoas durante 
o ritual da cura sendo aberta exceçã'o apenas para os parentes 
mais próximos; ná"o utiliza também o maracá, este objeto ritual 
que teve uma grande -importância na vida religiosa Tupinambá; 
e finalmente costumam mostrar o "karema" retirado do corpo 
do paciente. 

O xama: ná"o atinge o estado de transe apenas 
durante as curas, mas em outras ocasiões, principalmente quando 
efetua as "suas longas viagens" (ou "grandes sonhos") até as 
paragens habitadas apenas pelos mortos ou sobrenaturais. É 
durante estas excursões que adquire o conhecimento sobre 
assuntos que considera de importância para o grupo . 

Por fim, é na direça-o dos rituais que contam 
com a participação coletiva, que o xamã demonstra o seu pres-

tígio junto ao grupo. Todos os pesquisadores que fizeram tra
balhos de campo entre os Tupi tiveram oportunidade de assistir 
a esses rituais. Gostaríamos, portanto, de registrar dois, dos 
que presenciamos. 

O primeiro ritual que assistimos entre os 
Suruí denomina-se Ahiohaia 1 2

• Este ocorre anualmente, na 
primeira lua cheia, durante a queimada das roças. A providên
cia inicial para a sua celebração é o erguimen~o de uma casa 
cerimonial, toda fechada com folhas de palmeiras, dotada de 
apenas uma pequena portinhola e situada no centro do páteo. 
Esta casa que recebe o nome de Tokasa é a representaçã'o da 
Jtakuara, sendo durante a cerimônia ocupada pelos karoara. 
Enquanto durar a lua cheia, os homens devidamente pintados, 
participam de uma dança que se realiza desde o nascer do sol 
até cerca de duas horas mais tarde recomeçando ao entarde
cer, com a mesma duração, até o por do sol. Neste período 
cerimonial é interditado aos participantes deixarem a aldeia, 
por qualquer motivo, não podendo banharem-se nos riachos 
e principalmente embrenhar na floresta . Somente determinadas 
pessoas podem participar da caça e ir ao igarapé buscar a água 
necessária , inclusive para o banho dos participantes. 

Foi durante esta cerimônia, quando o céu 
estava ainda embaçado pela fumaça da queimada, que o chefe 
Suruí, desemPenhando também o papel de pajé, nos mostrou 
a lua, rodeada por um grande círculo luminoso, dentro do qual 
aparecia ainda uma estrela afirmando que aquele era o "opo
rahai" (dança) de Mahira. Disse, ainda, que a lua era seu pai, 

' Musenai, executando no céu o mesmo procedimento que ele 
realizava na terra. A estrela próxima a lua representava Mou
marihã que tinha o mesmo papel de Wasai, a segunda pessoa 

(12) - Os Akuáwa-Asurini 
idêntica , com o nome de Asonga-rehe. 

. . "" . realizam cenmonia 
249 
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em importância na cerimônia e acrescentou que os homens dan
çam dentro do círculo luminoso, enquanto as mulheres o fa
zem fora do mesmo. 

Durante os dias do Ahioháia, os índios afir
maram ter visto dentro da Tokasa o espírito de seus ancestrais, 
convocados pelo canto ritual do pajé. Uma dessas canções, en
toadas no início e final de cada sessão, po~uía um estribilho 
que era precedido pelo nome de todos os antepassados, ainda 
lembrados. No último dia , pela manhã', os índios perguntaram
nos se tínhamos visto Musenai perto do Sol e acrescentaram 
que todos os espíritos iam embora, levados pelos karoara, rumo 
ao leste. A casa foi então desmanchada e o material jogado 
bem longe no mato. Disseram, ainda, que no leste "Amana" 
(a chuva), temerosa de encontrar com todos aqueles seres so
brenaturais, viria entã'o para a aldeia. Realmente, estava próximo 
o início da estação chuvosa. 

Esta mesma cerimônia foi realizada também 
pelos Akuáwa-Asurini, wn ano antes de nossa permanência 
entre eles. Nakawaé, o pajé, contou-nos como foi a cerimônia, 
e pela sua descrição a consideramos exatamente igual a reali
zada pelos Suruí, por isso salientamos aqui apenas algumas 
diferenças: devido a sua situação de contato com os civilizados, 
preferiram construir a Tokasa no meio das roças, longe do posto 
indígena. Nakawaé acrescentou que a fumaça do seu cigarro 
ia até o céu, diretamente à Mahira e que os mortos nfo descem 
até a Tokasa, como afirmaram os Suruí, mas do céu olham 
para o seu interior e ouvem o canto de seus descendentes . 

O segundo ritual é o ''Opetimo" (o que 
come fumo), que presenciamos entre os Akuáwa-Asurini e que 
tem como finalidade a descoberta de novos indivíduos, com 
aptidões para se transformar num novo xamf. O ritual iniciou~e 
ao som de três flautas Asurini, diante de uma casa no interior 
da qual todos permanecem, liderados pelo pajé, entoando uma 

canção. Quando esta canção termina, inicia-se uma outra que 
é cantada apenas por uma 1nulher. Os dois homens que vão 
participar ativamente da cerimónia saem com chocalhos nos 
pés e dançam. Enquanto isto o pajé continua com a sua canção 
que repete sempre '4a onça está no ceu". Mais tarde, um outro 
homem junta-se aos dois primeiros. É entã"o que surge o xam!' 

trazendo o grande cigarro que será entregue a um dos homens 
sendo este a figura central da cerimônia e que representa a ~'sa

wara ". Este aspira longamente a fumaça, tentando não expelí-la, 
mas tem que desistir quando é tomado por ânsia de vômito. 
Desta vez o candidato ná'o conseguiu entrar em transe, ou "nfo 
conseguiu receber o karoara". Como nos explicou o xamã', um 
indivíduo seria considerado com vocação para pajé se ao invés 
de sentir vontade de vomitar , caísse como morto dominado 
pelo karoara. 

I 

-
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No afã de definir a visão de mundo dos 
Tu pi, nfo devemos desprezar sua valiosa mitologia . lnf elizmente, 
muita coisa se perdeu com as sucessivas epidemias que dizima
ram estes índios. Um exemplo bastante dramático desta situação 
é o grupo 'Akuáwa-Asurini: os seus sobreviventes são, na sua 
maioria, jovens que nã'o tiveram tempo de aprender grande par
te de seus mitos. Muitos destes _foram irremediavelmente per
didos quando a gripe aniquilou os seus velhos narradores. Assim 
resta-nos fazer o registro, ainda que fragmentário, de parte 
do que foi possível collier entre os modernos Tupi. 

Achamos desnecessário repetir aqui o mito 
bastante conhecido (vide nota de rodapé 3, neste capítulo) 
do nascimento dos gêmeos, da morte da mulher de Mahira, 
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assassinada pelas onças, além da vingança de seus ftlhos . Desde 
que Nimuendaju publicou, em 1915 , a versa-o coletada entre 
os Tembé, muitas outras foram editadas. Por isto, vamos nos 

referir a outros eventos míticos. 
Para os Kaapor, Mahira foi o autor da primeira 

mulher, com quem teve relações. Entretanto, a princípio, Mahira 
conservou o ato sexual como wn privilégio seu . Os homens 
nã'o possuíam pénis; assim quando uma mulher desejava ser 
copulada bastava se dirigir para um recanto da floresta e bater 

. .. k , ,,1 3 
levemente com o pé no chão. Surgia então ran ua1-anan , 
um estranho ser feito por Mahira, semelhante a uma longa ser
pente . A mulher sentava sobre a cabeça daquele "anan" e sa
tisfazia a sua vontade. Os homens ignoravam totalmente esse 
fato , porém um dia um menino assistiu a um desses atos, e~
condido no meio da folhagem. Depois que a mulher se foi, 
ele bateu levemente com o pé no ch!'o . "Rankuai-anan" apa
receu e foi morto à flechada pelo pequeno Kaapor . 

No outro dia, uma mulher clamou pelo anan 
que não apareceu . Outra mulher fez o mesmo e nada conse~iu . 
Então, as mulheres choraram muito e foram contar o sucedido 
a Mahira. Bte ao encontrar o cadáver de "rankuaí-anan", cortou 
o mesmo em muitos pedaços dos quais fez pênis para cada ho
mem . As mulheres ficaram contentes. 

Um mito sobre este mesmo tema foi coleta-
do por Wagley e Galvão entre os Tenetehara: "Maira andava 
pela terra. Queria fazer gente. Ao encontrar a terra bonita (ywy 
porang), achou o lugar ideal para criar a hwnanidade . Fez um 
homem e uma mulher. Maira proibiu.fues o coito. Sem saber 
porque , o homem tinha o pênis sempre ereto . A mulher foi 
lavar a roupa de Mahira no igarapé, quando lhe apareceu Ywan 
(o espírito da água) que a cortejou e a atraiu para copular. A 

(13) - Literalmente "espírito-pênis". 

mulher achou aquilo bom e, daí por diante, voltava todos os 
dias para o igarapé . Batendo numa cuia que emborcava na água, 
chamava Ywan e com ele ia deitar-se. 

Mahira que tudo sabia , foi contar ao homem 
e lhe ensinou como atrair lwan . O homem foi para o igarapé 
e chamou lwan que logo apareceu, mostrando o pênis ereto 
sobre a água. Agilmente o homem cortou o membro de Iwan 
e o matou. No dia seguinte, quando voltou ao igarapé, a mulher, 
ignorante do que acontecera, esperou em vão por Iwan . 

Durante todo este tempo o homem, queren
do relaxar a ereção do pênis , derramava mingau sobre ele, sem 
conseguir resultado algum . A mulher, incapaz de resistir ao 
i1npulso sexual , aproximou-se do homem que derramava mingau 
sobre o pênis. Ela disse que o ensinaria como amortecê-lo . Sen
tou-se em cima dele para o coito. Mais tarde, quando Mahira 
chegou e viu que o rapaz já nâ'o tinha o pénis ereto, indagou 
o que acontecera . O rapaz contou tudo . Mahira falou-lhe : - De 
agora em diante o seu pênis ficará mole , você fará um filho e 
mo rrerá". 

Utilizando o método idealizado por Levi
Strauss (1964), verificamos que as duas versões acima apresen
tam conjuntamente 1 O mi temas, sendo que cada um dos mitos 
possui apenas 9 : 

' 

1 (versão Kaapor): Os homens nã'o possuem pênis. 
l ' ( versfo Tenetehara): O homem possui pênis, mas está proi

bido de utilizá-lo . 
2 As mulheres batem com os pés no chfo para chamar "ran-

kuai-anan ''. 
2' A mulher bate com a cuia n'água para chamar lwan. 
3 As mulheres copulam com o '~rankuai-anan" . 
3' A mulher copula com Ywan. 255 
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4 Os homens desconhecem este fato . 
4' O homem desconhece este fato. 
5 Um menino assiste o ato. 
5' Mahira conta o fato ao homem. 
6 O menino chama "rãnkuai-anan" e o mata. 
6' O homem chama Ywan e o mata. 
7 As. mulheres choram por nfo encontrar o "rankuai-anan " . 
7' A mulher espera em vfo por Ywan. 
8 .... 
8' A mulher copula com o homem. 
9 Mahira corta "rankuai-anan" em pedaços e faz um pênis 

para cada homem. 
9' .... 

10 As mulheres ficam contentes. 
10' Mahira repreende o homem e retira-lhe a imortalidade. 

Os mitemas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sfo comuns 
a ambas as ve~ões, com pequenas diferenças. No 2, há uma 
inversão do elemento no qual a mulher bate para chamar o 
espírito sedutor, na versão Kaapor é a terra, na Tenetehara, a 
água. No quinto mitema na versão Kaapor é um menino quem 
descobre a relação da mulher com o "anan", enquanto no texto 
Tenetehara é Mahira, o herói, que informa o homem sobre o 
fato. Em ambos os casos, fica muito patente a ingenuidade 
masculina, contrastando com o comportamento feminino . Ainda 
com relação ao mi tema n<? 5, a diferença fundamental entre as 
duas narrativas é que na versão Kaapor, está implícito que a 
mulher tem o beneplácito de Mahira, o que na-o ocorre no outro 
caso. 

O oitavo mitema· só ocorre na versfo Tene
tehara, enquanto o nono é exclusivo dos Kaapor. Mas, ambos 
são importantes para a compreensão do final do mito. Entre 
os Kaapor, o desfecho representa o início da vida sexual entre 

homens e n1ullieres. Entre os Tenetehara, há praticamente uma 
inversão, pois o sexo tem um sentido de pecado, sendo que 
os homens ganham a vida sexual, mas perdem a eterna. 

A comparação dos dois mitos pode ser me
lhor entendida em termos das diferentes situações de contato. 
Em comparaçfo com os Tenetehara, os Kaapor tem vivido quase 
isoladados dos brancos, enquanto os segundos estão há séculos 
em relaçã'o com os "civilizados'', recebendo a influência dos 
nússionários católicos. Por isto, a versã'o coletada por Wagley 
e Galvão nos parece um tanto bíblica : " ... você fará um filho 
e morrerá; mais tarde, quando o seu filho crescer, fará outro 
filho e morrerá". 

Não resta dúvida que a versão Tenetehara 
está mais próxima de nossos esquemas conceituais. A sua utili
zaçfo, entretanto, na análise comparativa tem a vantagem de 
tornar mais fácil a compreensão do verdadeiro conceito dos 
Tupi em relação ao sexo, expresso no texto Kaapor. Neste na-o 
existe nenhuma conotação pecaminosa e o sexo representa 
mais um fator de vida do que de morte. Em decorrência de sua 
própria natureza os Kaapor apenas ganharam com o desfecho, 
porque ná'o perderam a imortalidade, desde que nunca a pos
suíram. Tarapi, um velho Kaapor, resumiu isto em poucas pala
vras : "Màir saiu do pé de jatobá, nós nascemos de um "wira 

'\ 

pitang" por isso devemos morrer". 
É interessante notar que na nútologia Tupi, 

no que se refere ao sexo, a mulher tem um papel mais ativo 
do que o homem, fato este que é inversamente proporcional 
a função feminina na descendência social, quando a mulher 
toma-se completamente passiva. No mito acima, o homem 
praticamente se confunde com o menino, tal a sua ingenuida~ 
de em relação a mulher, que desde o início foi dotada de seu 
órgão genital e do conhecimento de seu uso. Esta inclinação 
feminina para as atividades sexuais está bem expressa no pró- 257 
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ptio ato de sua criaçl'o. Foi da visão de um fruto podre (apu-i), 
semelhante a uma vagina, que Mahira resolveu a fazer a mulher. 
Além disto, ao contrário do homem, a mullier não restringiu 
as suas relações sexuais aos seus semelhantes. Em primeiro lu
gar. ela foi esposa de Mahlra e a mie dos gêmeos míticos. Depois, 
em outros eventos, teve relações com espíritos ou animais. 
E o caso da mulher de Mahira, que depois de abandonada por 
este concebe um filho do Mikuura (gambá). Em outros mitos 
Tupi, a mulher continua praticando o ato sexual com outros 
seres como a serpente (Tenetehara, Munduruku), onça (Kaapor), 
Tupf (Kaapor), anta (Munduruku e Tenetehara) ~ enquanto o 
homem só tem como parceiro sexual a própria fêmea. 

Um interessante mito coletado entre os 
Kaapor mostra que as possibilidades destas relações toma os 
vínculos da mulher com a sociedade mais fracos do que os do 
homem : "'Há muito tempo, urna menina foi abandonada sobre 
um girau, na beira do caminho, porque tinha muitas perebas. 

Eram tantas as suas feridas que ela fedia . Quando chegou a noi
te, a onça veio, sob a forma de um homem, e a levou para passar 
o remédio : uma folha do mato hoje denominada "sawara-kaa". 
A garota ficou boa, livre de todas as perebas. E foi andando 
com o seu companheiro, rumo a casa das onças. No meio do 
caminho ela sentiu fome . A onça escutou o barulho de quei
xadas e foi atrás, enquanto a jovem esperava. Para caçar, a onça 
retomou a sua forma normal e a8sirn matou um porco. Quando 
vinha voltando, ainda estava sob a forma de onça, o que assus
tou a menina que começou a gritar. A onça disse : •'Nl'o grite, 
que sou eu. Esta é a minha camisa. Eu vou tirar". Novamente 
assumiu o feitio de um índio. E assim foram para a casa das 
onças. 

Passou muito tempo. Um dia na aldeia dos 
pais da menina, um menino ouviu barulho de onças na roça. 

Voltou correndo para avisar os homens. Um deles falou: "Vamos 
espiar?" Um outro escutou e disse: ,.Nã'o, porque são muitas 
onças'' . As onças ficaram sentadas na roça e a moça foi sozinha 
ver a mfe. Trazia na tipóia o filho da onça. Contou para sua 
1nfe que a onça, agora seu marido, a tinha curado e ensinou 
qual foi o remédio. Sua mfe queria conhecer o genro. A filha 
respondeu que era impossível. porque eram muitas as onças 
e ficariam bravas. Conversaram, então, muito tempo. Depois 
a moça foi embora e nunca mais voltou". 

Entre outras coisas, este mito demonstra 
que se o lugar do homem está bem definido no sistema de clas
sificação Tupi, o mesmo não ocorre com a mulher. Como acon
tece em outros contextos culturais esta é um ser ambíguo, que 
nã'o raramente se transforma em mediadora entre duas catego
rias. Os homens nfo estão convencidos de que ela tenha exer
cido sempre bem o seu papel de intermediária, como expres
sam através do mito que explica a origem do trabalho: .. De 
manhf, Mahira mandou que ela fosse buscar o milho. "Vocé 
está doido, respondeu. Plantou ontem e já quer colher hoje". 
Mahira ficou zangado ef foi embora". Os Tenetehara explicam 
melhor o significado do erro da mulher, em duvidar da eficiên
cia do herói : "Quando Maíra andava neste mundo, os Tenete
hara não precisavam ir à roça. O machado, o facão traballiavam 
por si mesmos. Sem que ninguém as levasse, as varas de mandioca 
caminhavam para os roçados. Era plantar num dia e colher no 
outro''. E concluem, mais adiante: "Mas a jovem mulher duvi
dou de que a mandioca já estivesse crescida, o que fez Maira, 
zangado, falar - "Agora voce vai esperar todo um inverno até 
a mandioca crescer'' . Desde então, os Tenetehara plantam a 
mandioca e esperam até o fim do inverno pela colheita, Maíra 
foi embora". 

Neste capítulo, apresentamos apenas um 
esboço da visfo de mundo dos Tupi. A nossa preocupação, 259 
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longe de querer exaurir o tema, foi a de salientar alguns aspectos 
que podem tomar mais clara a nossa cmpreensão destes índios. 
Acreditamos, também. que os temas aqui tratados devem ser 
investigados com maior profundidade por todos aqueles que 
trabalham com grupos Tupi. 

. . 
CONCLUSÃO 

, 

' 



• 
• 

Neste trabalho procuramos sistematizar os 
dados necessários para a compreensão da organizaçã'o social 
dos Tupi contemporâneos. O ponto central de nossa tese foi a 
construçã'o de um modelo de sistema de relações ideal, a partir 
da estrutura dos grupos ainda existentes. Para que este modelo 
não ficasse desligado de um contexto cultural, procuramos 
igualmente ..,ordenar os dados existentes sobre outros aspectos 
da cultura Tupi, desde a sua organizaçao econômica e política 
até alguns aspectos de seus sistemas ideológicos e cosmológicos. 
Na-o acreditamos, em nenhum momento, como salientamos em 
nossa introdução, na possibilidade de realizar um traballlo defi
nitivo. Isto só foi possível para o professor Fernandes, que 
aliou a sua grande capacidade dedutiva com o fato da extinçfo 
dos Tupinambá, o que determinou um limite para as fontes 
seiscentitas. Com relação aos Tupi contemporâneos a situação 
é bem diversa : faltam outros trabalhos como este, que prova-
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velmente serão feitos, porque ainda está longe o dia que pode
remos ter uma visão completa do mWldo Tupi. t necessário 
recordar que existem 29 gropos Tupi no Território nacional e 
muito poucos trabalhos etnológicos relizados. E dos estudos 
dos grupos 'l'upi do Paraguai e da Bolívia só podemos esperar 
os resultados da pesquisa de Oastres, porque no referente aos 
Sirionó, o que existe é uma longa controvérsia, do tipo "arm
chair", na qual os participantes executam os mais árduos mala
barismos teóricos para aproveitar os dados de uma pesquisa 
realizada há trinta anos. Todas as possibilidades foram, então, 
discutidas com exceção de duas delas: estão realmente corretos 
os dados de Holmberg sobre as regras matrimoniais? não seria 
possível a realização de uma nova pesquisa? 

Assim, desde o início, os nossos objetivos 
foram muito limitados, pois tínhamos a consciência da impos
sibilidade de realizar wn trabalho decisivo. O que pretendía
mos era o atendimento dos requisitos necessários para nos candi
datannos a obtenção de um. grau acadêmico. Esta preocupação 
determinou o nosso interesse em divulgar nossos dados, ainda 
que parciais. e, verdade que procedemos desta maneira, também, 
porque acreditamos que sem comunicação não existe a possi
bilidade de um trabalho científico razoável. Estes motivos justi
ficam, ao nosso ver, a divulgação dos resultados parcelados 
de uma pesquisa, que é longa pela sua própria natureza. 

Antes de relacionarmos as nossas conclu
sões, gostaríamos de abrir parênteses para algumas observações. 
Todos poderão verificar que as conclusões alcançadas são mo
destas quando comparadas com as perguntas que ficam sem 
respostas. Entre estas, podemos apontar, como exemplo, a 
relacionada com a diferença existente entre os Tapirapé e os 
demais grupos Tupi da região. Diferença esta que se acentua 
mais no plano cultural do que no lingüístico. A única hipótese 
para explicar tal ocorrência é a que leva em consideração o 
longo convívio dos Tapirapé com os Karajá. Mas seria real-

mente esta uma explicação? Uma outra questão é a que se refere 
ao problema da antropofagia. Nas publicações de Florestan 
Fernandes (1952, 1963) ficou bem definida a sua importância 
para a sociedade Tupinambá. Entretanto, no decorrer de nosso 
trabalho a palavra uantropofagia" surge apenas vinculada a 
eventos sobrenaturais. O desaparecimento desta prática é wn 
fato tfo intrigante, que por certo mais de um antropólogo deve 
ter sido tentado a manifestar sua dúvida sobre a ocorrência 
da antropofagia, mesmo em tempos pretéritos. Poderíamos, 
por outro lado, atribuir como razão de seu esquecimento a 
influência dos brancos. Entretanto, mesmo na maioria dos gru
pos estudados logo após a sua pacificação, nfo foi encontrada 
a mais insignificante lembrança deste costume. Portanto, entre 

as questões sem respostas podemos apontar mais uma : "Porque 
os Tupi deixaram de praticar a antropofagia? Por outro lado, 
quanto a existência deste costume no passado não temos nenhu
ma dúvida, pois dispomos de várias evidências empíricas, além 
dos relatos de Clastres 'e Sebag (1963) referentes aos Guaiaki. 

Os dados que obtivemos entre os Kaapor 
ratificam inclusive os depoimentos dos cronistas coloniais. Foi 
Tarapai, um dos mais velhos Kaapor, quem cantou, para que 
gravássemos, as canções entoadas durante o ritual de execução. 
Além disto manejou o tacape, de modo a demonstrar como 
agia o matador antes de desferir o golpe fatal. Mas, para sal
vaguardar o conceito de seu povo entre os "civilizados'', fez 
questão de enfatizar que quem praticava tais atos eram os Kapi
wan e os Turiwar, apenas parecidos com os Kaapor. Além disto, 
Tarapai foi o autor da narrativa que apresentamos como "apén
dice l " . Nesta, encontramos detalhes que confirmam as narra
ções de Staden e outros contemporâneos dos Tupinambá. F.sta 
é a razio pela qual acreditamos que o texto significa mais do 
que um mito, em que se pode notar a aversã'o pela matriloca
lidade (como sugerimos no capítulo II). 265 
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Podemos, agora, iniciar as nossas conclusões, 
propriamente ditas, lembrando que a identificação que se pode 
fazer entre os Kaapor e os Turiwar, entre estes e os Tenetehara, 
e assim por diante, indicam a ocorrência no passado de numero
sos processos de cisões, que consideramos como uma conseqüên
cia da própria condição estrutural dos Tupi. Em outras pala
vras, a combinaçfo da patrilinealidade com a patrilocalidade 
(ver página 35) pode determinar um processo de segmentaçio 
(ver Sahlins, 1961 e Bohanan, 1954) capaz de produzir uma 
explosiva expansão territorial do grupo. Na página 116, disse
mos que, se fosse possível reconstruir a história deste processo, 
poderíamos verificar que a soma de diversos grupos nos levclria 
a um outro grupo ancestral, que durante um certo período 
teve uma ascendência sobre os demais. Desse modo, a nossa 
primeira conclusão é que os grupos de descendência unilinea-
res (cuja possibilidade de existência discutimos nas páginas 
113 a 119) foram os mecanismos que a sociedade utilizou para o 
controle de suas tendências segmentárias, constituindo os grupos 
resultantes da fragmentação da sociedade em unidades polí
ticas autônomas, mas que por muito tempo continuavam liga
dos ao núcleo-gerador por uma série de vínculos, sendo o mais 
proeminente o que se refere as relações de afinidade. 

Outra conclusão, já formulada na página 121, 
é a de que as próprias regras matrimoniais detenninavam a exis
tência de mecanismos capazes de reforçar a solidariedade tribal, 
a fim de amenizar a sua tendência de fragmentação . Om destes 
mecanismos, como vimos, foi a adoção do casamento com a 
filha da irmã. 

No que se refere as mudanças no sistema 
de relações, principalmente nos aspectos da manutençfo dos 
tennos, concluímos, também, que as variações ocorreram jus
tamente nas categorias relacionadas com o matrimônio prefe
rencial de Ego. Ao contrário, os termos que apresentaram a 

maior persistência referem-5e aos vínculos consanguíneos de 
Ego, notadamente entre os n1embros do grupo de "siblings", 
que definem as ligações de parentesco, por excelência . 

Podemos concluir, também, pela unifonni
dade dos costumes relacionados com os ciclos vitais (nascimento, 
iniciaçfo, matrimônio e morte) em todos os grupos estudados. 
A ocorrência dos mesmos tipos de prescrições e de tabus penni
tem-nos admitir a partilha de um sistema ideológico comum. 
lnfelizinente os dados existentes sobre este sistema atingem 
apenas o seu limiar. 

Com relação a sua organizaçf'o económica, 
nã'o resta dúvida que os Tupi desenvolveram técnicas eficientes 
de exploração do solo, nos limites de sua tecnologia, além de 
possuirem a habilidade suficiente para a obtençro dos demais 
recursos naturais. No entanto, o mais importante foi o esta
belecimento de uma organização das responsabilidades na produ
çã'o e da distribuição de seus frutos, de modo a permitir que 
cada membro da co1nunidade tenha acesso a riqueza do grupo. 
Em conseqüência deste fato, os chefes nfo recebem o seu paga
mento em bens materiais, mas sim em prestígio. O contrário 
poderia significar o aparecimento . de uma forma incipiente 
de estratificação social. 

Por outro lado, o controle social dentro da 
sociedade Tupi na-o está vinculada a mecanismos concretos 
de coação, mas a wna constelação de castigos de orde1n sobre
natural, que atinge automática e inexoravelmente o infrator. 

E, por fim, devemos concluir que os dados 
fragmentários que possuímos, mesmo somando todos os traba
lhos já realizados entre os Tupi, nfo permitem ainda a com· 
preensã'o, em toda a sua amplitude, de um bem elaborado siste
ma ideológico, que lhes tem proporcionado um rico conjunto 
de crenças, capaz de determinar, por exemplo , a peregrinaça-o 
de Uirá e1n busca de Mahira, o mesmo herói que os Kaapor 267 
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veem passeando pelo céu, cada noite, transfigurado numa estre
la cadente. Crenças estas que, no pmado, determinaram longas 
andanças em busca da "terra sem males". Migraçoes como a 
que realizaram os Apopokuva, no alvorecer deste século, rumo 
ao leste até as margens d• "águas eternas" que podem, sob o 
rogo de um pajé forte, abrir o caminho até a casa de Nandecy 
(nossa ma-e), de quem esperam ouvir o convite supremo: ''Na 
Terra a morte acaba conosco, do volteis mais para lá, ficai 
agora". Enfim, crenças que sfo tão ricas de emoções como 
quaisquer outras, mas que os tem ajudado ao longo de sua histó
ria a enfrentar todas as espécies de perigos, suportar as mais 
angustiosas vicissitudes e, mais recentemente, a explicar diante 
de seus pasmos e de suas dore~. a existência do branco, com 
tudo de mau que isto lhes tetn significado. 

APt:NDICES 
1 



APÊNDICE 1 

' O ritual antropofágico 

"Esses fatos ocorreram no tempo que os 
índios matavam e comiam os outros. Aritu eram os que só mata
vam, mas na-o comiam ninguém. Capiwan eran1 os que comiam 
gente. Um dia, os Kapiwan aprisionaram um rapaz Aritu. Quan
do chegaram ' na aldeia deram-lhe uma jovem como esposa. Fi
zeram o mesmo com a irma- dessa moça, mas esta última na-o 
quiz ter relações com o rapaz. Uma vez quando ele tentou deitar 
com ela, foi agredido com uma paulada na cabeça. 

Assim o rapaz viveu dois anos. Entfo, um 
dia, a sua segunda esposa foi queixar-se ao pai : ~'o meu marido 
quase me matou ontem de tanto bater, o q\le a gente faz com 
ele?" Era mentira, mas o pai acreditou no depoimento da moça 
e respondeu: "Vamos comer". 27/f 
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Esperaram o rapaz partir para a caça . As 
índias começaram a preparar cauim de mandioca . Era, enta:o, 
tempo de lua cheia. Prepararam uma grande festa . Quando o 
rapaz voltou, a sua segunda esposa lhe levou uma cuia cheia 
de cauim e o convidou para ir a festa. Ele foi , dançou e bebeu 
muito , quando era de madrugada estava bêbado. O chefe mandou 
amarrá-lo , pela cintura, nos esteios da casa, de modo que pu
desse se movimentar. 

Ao meio dia, armados de tacapes , os homens 
foram matá-lo . Cada um só podia desferir um golpe e como o 
rapaz era ligeiro ninguém conseguia acertá-lo . O chefe mandava 
outro tentar e nada acontecia. Assim foi, até que na aldeia só 

restava um homem e este era vesgo. O chefe mandou que ele 
tentasse matar o rapaz. Ele realmente acertou, porque o rapaz 
controlava o golpe pelo olhar do atacante, e se atrapalhou com 
o vesgo. 

Desamarraram o cadáver e o penduraram de 
cabeça para baixo, colocando uma vasilha embaixo para aparar 
o sangue e ~im aproveitar tudo. Depois o moquearam e come-
ram . 

Quando decorreram dez dias , a mãe do 
rapaz apareceu na aldeia procurando por ele . "Foi caçar", res
ponderam . A mãe tomou a voltar, dez dias depois, e encontrou 
os ossos escondidos debaixo de um pau, porém lhe afirmaram 
que eram ossos de veado. A mulher contou tudo para os paren
tes do morto e eles foram até próximo da aldeia, escondidos no 
mato. Tiveram a certeza que o rapaz estava morto, porque a 
sua casa estava suja e abandonada. Decidiram efetuar a vingança, 
e começaram a imitar as queixadas. Os homens da aldeia Kapiwan 
foram caçar as queixadas e caíram na emboscada. Foram to
dos mortos. Os Aritu foram até a aldeia e prenderam um rapaz 
que estava lá, juntamente com o vesgo . A mulher que na-o gos
tava do marido foi amarrada nos esteios da casa . Perguntaram, 

então, "porque você não quiz ele?" Ela respondeu que eril porque 
ele era ruim e batia nela . Foi morta com um golpe de tacape , 
mas a outra esposa foi poupada porque os parentes do rapaz 
souberam que ela chorou muito quando o marido foi morto. 
Levaram o vesgo com eles e, quando ficou bem gordo , o mata
ram . Realizaram, por fim, uma festa, para que os homens ter
núnassem o seu resguardo. Durante essa festa colocaram faixas 
com formigas no corpo dos que participaram do ataque,,_ 

-
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APÊNDJCE2 

OMitodeAé 

"Há muito tempo, existiam entre os Kaapor 
dois irm!'os. Um deles sabia como matar Aé e dos ossos que 
parecem contas fez wn colar para sua mullier. A sua cunhada 
viu o colar e pediu ao seu marido que matasse wn Aé para ela. 
Esse saiu da aldeia, numa noite de luar, que é quando os .Aé 
andam, como o vento, sobre as copas das árvores. Resolveu 
esperar o Aé, debaixo de um pé de ypu?y, de onde Aé tira com 
pequenas cabaças o mel das flores . A meia noite, o Aé veio. 
O homem disparou duas flechas, acertando uma em cada ombro 
do Aé, que n!o morreu. Aé matou o Kaapor. 

Na manh! seguinte, como o irm!o nfo tinha 
voltado, Turiwar saiu a sua procura. Encontrou apenas uma 2.1(' 
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poça de sangue, debaixo do pé de ypu?y . .. Aé matou meu irma'o", 
pensou ele. E chorou muito. 

Turiwar foi procurar o paié. Este lhe disse 
que para achar o caminho que vai para debaixo da terra, onde 
mora Aé, ele tinha que procurar um buraco muito fino e muito 
longo sobre um morro. 

Turiwar procurou muito e encontrou. Cha
mou, ent(o, os outros índios e mostrou a entrada para a casa 
do Aé. E os índios cavaram, cavaram muito. Depois desceram 
por uma corda muito comprida. Este chegando lá embaixo 
encontrou o caminho de Aé, e foi andando até encontrar a 
aldeia. Aé estava só, as onças estavam caçando. 

banco . 

Aé perguntou: "o que veio fazer aqui?" 
- Vim passear. 
"Está bem", disse Aé e lhe ofereceu um 

Conversaram muito e no meio da conversa 
Turiwar perguntou: 

- Você matou um índio? 
- Matei sim. 
- Onde está ele? 
Aé mostrou uma grande panela, onde Tu

riwar viu horrorizado que estavam sendo cozinhados os restos 
de seu irma'o, a cabeça boiava por cima. 

Aé disse: vamos dançar? E colocou o cocar 
e empunhando o tacape sobre o ombro, Aé dançou e cantou. 
Turiwar também quiz dançar. Aé emprestou-lhe o cocar e o 
tacape. Turiwar dançou e cantou e enquanto dançava foi-se 
aproximando de Aé, e de súbito o matou com o tacape. 

Nisto, as onças voltaram da caçada. Turiwar 
saiu correndo com elas em seu encalço . Agarrou a ponta da 
corda e os índios lhe puxaram rapidamente . Mas uma onça 
pulou e lhe arranhou as pernas. Quando Turiwar chegou em 

cima, ele morreu. As onças vinham subindo atrás dele, mas os 
índios tinham preparado várias panelas com água fervendo e 
despejaram sobre elas. 

O paié soprou o fumo sobre Turiwar que 
viveu novamente . Ele sentou e disse: "Eu matei Aé". 

O paié mandou colocar paus em cima do 
buraco e em cima deste colocou terra. Entao ele soprou e ficou 
parecendo ch!o outra vez. 

Turiwar estava com o cocar de Aé . Foi assim 
que os índios aprenderam a fazer cocar''. 

I 

--
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APÊNDJCE3 

Categori~s de idade (as colunas da esquerda 
referem-se aos elementos masculinos e as da direita aos do sexo 
feminino): 

até os 7 anos , 
dos 7 aos 10 
dos 10 aos 13 
dos 13 aos 40 
40 ou mais 

até os 13 anos 
dos 13 aos 40 
40 ou mais 

SURUI 
lusaehé 
Usemutu etekatu 
Amei Avaiahua 
Avaiahua 
Uaimon 

AKUAWA-ASURINI 
Awace?ia 
Ki'ine 
naa 

Iusaehé 
Usemutu etekatu 
Amei Kuixomokoa 
Kuixomokoa 
Kuxaimon 

Koce?ia 
Kenee 
Hee 
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KAAPOR 
recém-nascido Ta?en-men Ta?en-men 

menos de l ano Ta?en Ta?en 

até 7 anos Kunumi Kutlfn-nayre 

dos 7 aos 15 Kunumi-hu Kunfn 

dos 15 aos40 Sawa?é Hakehara 

40 ou mais Tamui A?i 

Sawa?é {solteiro) pode ser denominado Taen-mohu e a jovem 
solteira, Kunan-tain . 

TAPIRAPJ1 
recém-nascido Antaí Antaí 
até 7 anos Ampyki Pityngi 
dos 7 aos 13 Konomi Kutantaí 
dos 13 aos 15 Awayai Kuchamukú 
dos 15 ou mais Acchivuaité Achahit 

TUPINAMBÁ 
menos de 1 ano Petain Petain 
até 7 anos Kunumy-miry K ugnatin-miry 
dos 7aos15 Kunumy Kugnatin 
dos 15 aos 25 Kunumy-uaçu Kugnamuçu 
dos 25 aos 40 Awa Kugnan 
4U ou mais Thuyuae Uainuy 
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