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INTRODUÇÃO: 

Os Tupinambá eram povos tupi que viviam no litoral brasi
leiro na época da conquista, ocupando territórios hoje pertencen
tes aos estados de S. Paulo-Rio de Janeiro e da Bahia-Sergipe. 
Provavelmente em conseqüência dos efeitos negativos dos contac
tos com os brancos, emigraram, juntamente com outros povos vi
zinhos, para o norte ou p~ra o interior do Brasil. Entre os povos 
Tupi que emigraram para o norte, alguns se designavam como Tu
pinambá. Porisso, nos mapas sôbre a distribuição dos povos Tupi 
no Brasil quinhentista, o Maranhão, o Pará e 'a ilha de Tupinam
barana aparecem como habitats dos Tupinambá ( 1). 

(1) - o lelt<>r encontra.rã uma. descrlcão mais minuciosa da distri
buição dos tuplnambâ. nos séculos XVI e XVII nos seguintea 
trabalhos: Alfred M.õtraux, La c1vl!lsaUon Materlêlle des Trlbus 
Tupl-Guarant, Llb. Orlentallste Paul Geuthner, Parls, 1928, 
pg. 8 e segts.; Idem, Mlgra.tlons Hlstorlques des Tupl-Guara
JÚ, Llb. Orientale et Amerlcaine, Paris, 1927; o primeiro ca
pítulo de "A Orgnnlzac:ão Social dos Tuplnnmbít '', d e minh& 
autoria, é exclusivamente dedicado ao problema da. distribuição 
eepaclal dos Tuplnambã. 
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Os contactos dos aborígenes com os brancos foram abundan
temente descritos pelos mis~ionários, colonos ou aventureiros, que 
aqui estiveram no século XVI ou XVII. Tais descrições, apesar 
da procedência leiga, possuem reconhecido valor etnológico (2) e 
permitel)l reconstruir, com relativa precisão, a vida social dos Tu
pinambá. Em particular, devo salientar que nos fornecem informa
ções preciosas, embora sob certos aspectos incompletas e lacunosas, 
a respeito do sistema econômico dos Tupinambá. Tentei aprovei
tar as informações consistentes de modo sistemático, procurando 
obter assim um conhecimento tão completo quanto possível da eco
nomia Tupinambá, quando encarada do ponto de vista socioló
gico. (3) 

Penso que não seria de todo descabido chamar a atenção para 
a orientação metodológica adotada na análise da economia Tupi
nambá. Para o antropólogo e para o sociólogo, a economia é aci
ma de tudo uma realidade humana. Porisso. quando empregam 
o termo sistema eco11ô11r.iro fazem-no tendo em mente designar a 
integração das atividades econômicas à estrutura social. Tôdas as 
atividades cconômiéas, sem nenhuma exceção possível, são realiza
das por seres humanos que vivem cm S'VCieclade e se processam de 
conformidade com padrões de comportaml•nto socialmente aprova-

(2) - O leitor encontrara uniu tlescrlmlnuçiio bibllogl'(1.rlcu. dai; obras 
e dos autores a. que me retlro em: Herbert Baldus, Fontes 
Primárias para. o Estudo dos índios do Brasil Quinhentista, 
P ublicação n.• 28, lnsUtuto de Administração, S. Paulo, 1948: 
Alm1r de Andrade, Formação da Sociologia Brasileira, vol. I , 
Llv. José Olfmpio Ed .. Rio de .Janeiro, 1941. TerceJra Parte. 
"Com exceção das trlbus lncAslcas, escreve Mêtraux, não ex:late, 
aoredlto, nenhuma nação sul a mericana. a tualmente elliUnta, 
aõbre a qual tenham sido deixados tantos documentos como 
08 tuplnambá. As descrições de que e~e:. índios foram objeto 
não s6 são numerosas, mas aJndn devidas a. observadores 
notâvels .. (Lu ClvlllsaUon Materlêlle des Trlbua Tupl-Guaranl, 
op. cll.. pg. 3) . O mesmo nutor a precla o esplrl to posltlvo e 
observador dos prlmelros c1·onlstaa: ":t 1·aro encontrar, m esmo 
em nossa época, homens capazes de apanhar com tanta exa
tidão a. vldn de uma. trlbu prJmtUva como rlzeram Staden e 
Lêry, Soares de Souza tem um espfrlto clentltlco admlrâvel para 
sua época." (Ibidem). Segundo Lowle, "a religião dos aborf
genea bra.sllelros emerge mala c laramente doo relatórios dos 
antigos viajantes portugueses, franceses e allemãea, do que 
daa obras de reputados etnógrafos, como Karl von den Stelnen 
e Fritz K.rauae" (Robert H. Lowle, The Hlstory ot Ethnolo-
8'1Cal Theory. Geortre G. Harrap & Co. Ltd., J..ondres, 1937, 
pg. 6). 

( 3) - :tate trabalho constitua a. tUtima pu1·te do I1 Capítulo da mo
nografia do mlnha a utor'lu. - A 01~ Soclnl dos Tu
plruunbá - que Col apresentada como te11e de mestre em 
clunclas aochús ._, polll1CM à Escola Livre .de Soclologla. e 
Poltuca e que estâ sendo edftadR pelo Instituto ProgTeaso 
lildltorJal. Aos editores agradeço a nutorlzação para a publl
cncão desta. purte do monogTafln. 



( 

' 

.. 
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(Tbevet, Slngulurltez. Colhll 114. verso). 
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dos. Tôdas as ações cconômicas, sem nenhuma exceção possível, 
têm por 'Objetivo a satisfação de necessidades humanas fundamen
tais, culturalmente definidas sob a forma de valores sociais. As 
ações e as atividades- econômicas constituem, pois, modalidades de 
manifestação do cQmportamcnto humaoo. Assumem a forma de 
relações inter-humanas, processando-se cm condições determinadas 
material e socialmente. Assim, caem dentro do sistema econômico 
tôdas as atividades, ações e relações sociais que C\)locam os indiví
duos uns diante dos outros como liomfoes economici. 

Essa maneira de situar o problema favorece sensivelmente a 
delimitação e a compreensão dos "quadros" materiais e sociais da 
atuação econômica. "A economia", escreve Thurnwald, "é determi
nada por dois fatores principais: primeiro pela interação das con
dições geográficas e sociais, como a relação entre a população e a 
extensão do país, a repartição áêste; depois pelo número e a loca
lização dos diversos grupos dos quais a sociedade se compõe e pela 
influência que êles excercem uns sôbre os outros". ( 4) Parece
me desnecessário dizer que uma fommlação desta natureza reco
loca de uma pcrspcctiva inteiramente diversa o velh\'.> problema : é 
a economia que determina a sociedade, ou é a sociedade que de
termina a economia? A peculiaridade na colocação do problema 
consiste, é óbvio, cm C\>nsidcrar a economia como parte da socie
dade. São amplas as pistas abertas, dêste modo, à análise socio
lógica' Elas abrangem: as formas socioculturais de adaptação ao 
e de contrôle do meio físico ; a organização social das atividades 
econômicas grupais e intergrupais; as relações tangenci:ús dos gru
pos sociais com o sistema econômico ; a interferência dos fatores 
econômicos na cristalização e no ordenamento de determinados tipos 
de relações sociais (entre indivíduos ou grupos). 

Apesar das lacunas inerentes aos trabalhos desta natureza, de 
investigação histórica, a tentativa de aplicação dêsse esquema teó
rico ao estudo da economia Tupinambá foi relativamente bem su
cedida. Foram analisados os principais aspectos do sistema econô
mico Tupinambá e ficaram satisfatoriamente esclarecidas as arti
culações que o prendiam à organização t ribal. Parece-me mesmo 
que, pela primeira vez, obtem-se um conhecimento sistemático da 
economia de um povo aborígene brasileiro. 

I sso com~nsa largamente uma falha ll'Órica do trabalho. Oco
nhecimento do funcionamento de um sistema e<:onômico geralmen
te leva à discussão do gratt de integração do mesmo à sociedade 

<•> - Richard Thul'nwald, L'Economte Prlmltive, T1·ad. de Charlee 
Mourey, Payot, Parle, 1937, pg. 2!i; 
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de que êle constitui uma parte. A análise dêsse problema é rela
tivamente fácil, pois o ponto de referência através do qual ela se 
processa é bastante objetivo: "fundamentalmente, a função de um 
sistema econômico é a preservação de alguma espécie de equilíbrio 
entre as necessidades materiais e as potencialidades do meio" (5). 
Contudo, os dados básicos disponíveis não permitiam urna análise 
sistemática do problema; à medida do possível, procurei esclarecê · 
lo analisando dêsse ponto de vista aspectos parciais da economia 
Tupinambá. 

No presente trabalho, restringi-me e.xclusivarnente ao estudo 
do sistema econômico Tupinambá. Os motivos que detennina
ram essa limitação são evidentes; as impli~ções da orientação me
todológica acfotada, e acima descrita, conduzem logicamente à im
pugnação do emprêgo indiscriminado do método comparativo. 
Alguns especialistas pensam que a simples comparação de situa
ções distintas leva a um conhecimento mais pro[undo da realidade. 
Trata-se de um engano que se tem revelado muito danoso, tanto 
para a sociologia, quanto para a etnologia. A utilização do mé
todo comparativo só se justifica em número reduzido de casos (6). 
Isto é, quando as articulações [uncionais das categorias da reali
dade apenas se revelam sob a condição da varia,io experinumti. 
Com referência ao estudo da sociedade Tupinambá, entretanto, é 
de tôda a conveniência que o emprêgo do método comparativo seja 
feito a posteriori. Caso contrário, o conhecimento das condições 
de existência social dos povos tupi contemporâneos poderia inter
ferir na reconstrução do sistema sóciocultural Tupinambá. Esta 
precisa nascer dos dados fornecidos pelas próprias fontes quinhen
tistas e seiscentistas. ftste estudo, na sua forma atual, compor
taria uma análise comparativa, cujo objetivo poderia ser de crítica 
das infonnações consignadas pelas fontes e de revisão dos prind
pios que orientaram sua exploração teórica neste trabalho. Essa 
tarefa, porém, compete essencialmente aos etnólogos. 

A tentativa de descrever e de explicar os sistemas econômicos 
de povos primitivos segundo categorias conceptuais elaboradas no 
estudo da economia das sociedades ocidentais merece, sem dúvida 
alguma, um reparo prévio. Herskovits, que provávelmente é um 
dos especialistas contemporâneos mais autorizados, defende esta 
orientação, sustentando que "os princípios económicos estabeleci
dos pelos economistas para a nossa economia manisfestaram-se em 

(5) - Ruth Bunzel, The Economlc Organlzatlon of Prlmltive Peo~ 
pies, ln Franz Boas (ed.), General Anthropology, D.C. Heath 
and Co. New York, 1938, pg. 326; 

(6) - Cf. François Slmland, Le Salalre, 1'1:volutlon Sociale et la Mon
ita.le. EssaJ de Thêorle Experlmentale du Salalre, Llb. F6lix 
Alcan, Paris, 1932, vol. ll, pgs. 586-588; 
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tôda a parte" (7). Evidentemente, esta é uma quesuo aberta à 
crítica científica. No presente estudo verifiquei o seguinte: sem
pre qut>: possível, a aplicação daquelas categorias produz uma apre
ciáve! clarificação dos problemas. ~ evidente que os riscos prová
veis de uma violentação dos dados repousam menos no aparato con
ceptual empregado do que no método de investigação. Porisso, 
embora reconhecendo que a separação das duas coisas tem limites 
precisos, procurei contornar as dificuldades dando o maior relêvo 
possível à própria "linguagem dos fatos". Isto é, esfurcei-me por 
compreender os fenômenos econômicos sôbre os quais existe docu
mentação em termos de sua integração ao sistema econômico Tupi
nambá e da função dêste no sistema organizatório tribal. Aliás, o 
cmprêgo de conceitos gerais, elaborados pelo pensamento científico, 
não determina necessàriamente o contrário. 

O SISTEMA ECONôMICO TUPINAMBA 

De acôrdo com as informações de Staden, é provável que os 
grupos locais Tupinambá circunvizinhos distanciavam-se, em mé
dia, de nove a treze quilómetros uns dos outros. Assim, em tôda 
a área ocupada pelos Tupinan1bá, de São Sebastião até Cabo Frio 
(8) e, cm alguns trechos da costa, até 132 quilômetros para o inte-

rior (9), estariam disseminados dessa forma numerosos grupos lo
cais. Acredito, pelas informações de Gabriel Soares de Souza e 
dos jesuítas, especialmente Anchieta e Cardim, ser semelhante a 
situação dos Tupinambá localizados entre a Ponta do Padrão e o 
rio São Francisco, nas duas margens e ao longo de seu curso. Do 
Maranhão para o norte as condições alteram-se um pouco. Pois, 
pelo menos na Ilha do Maranhão, ocorre sensív.el diminuição 
na área territorial ocupada por cada grupo local. Na Ilha, 
cada unidade vicinal podia dominar em média 45 quilómetros qua
drados. A distância média entre os grupos locais devia ser me
nor. Abbeville, por exemplo, informa que o grupo local J uniparã
Pequeno distava meia légua do grupo local Juniparã-Grande (10), 
ou seja, aproximadamente, três quilómetros e meio. 

(7) - Me1V!Jlo J. Herskovits, Man nnd Hfs Works. The Science of 
Cultural Anthropology, Alfred A. Knopt, New York, 1948, 
pg. 266; sõbre o problema. cr, especialmente a. obra do mesmo 
autor: The Econom:c Llte ot Prlm!Uve Peoples, Alfred A. 
Knopf, New York, 1940. 

(8) - Ancbleta, Cartas, pgs. 246 e 262; 
(9) - Staden, pg, 154; 
(10) -Abbevllle, pg. 108; 
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Êsses dados não são, na verdade, totalmente significativos do 
ponto de vista econômico. O fato de se Ler uma idéia aproximada 
da porção de territórios dominados por wn grupo local não é, em 
si mesmo, de grande importância científica. No caso, acresce que 
os principais esclarecimentos que poderiam aumentar o seu valor 
científico, infelizmente, não são consignados. As fontes, com raras 
exceções, frizam a fertilidade da terra, a abundância de frutos 
naturais, de caças e de peixe. Algumas acentuam a ocorrência de 
certa despropoção entre as necessidades dos grupos locais e os re
cursos naturais de que dispunham. A super-abundância de ali
mentos seria uma coisa bem definida e característica da vida dos 
Tupinambá. Outras fontes, provàvclmentc mais experimentadas, 
mostram o contrário: existência de escassês de alimentos. scnf111 
constante, pelo menos periôdicamente. Em conjunto. não se pock 
extrair de nenhuma delas, infêrencias positivas sôbre ai- relações 
entre as áreas territoriais e o grau de disponibilidade de recursos 
naturais. 

DoutrÓ lado, as informações específicas sôbre os espécimens 
vegetais e animais são mais valiosas do ponto <le vista das ciências 
naturais, do que do ponto de vista etnológico. lodubitàvelmentc, as 
zonas geográficas por que se distribuíam os Tupinambá, de norte 
a sul e do litoral para o interior. envolvem sérias diferenças. Ê 
sabido que elas dizem respeito tanto à temperatura e às variações 
climáticas, como à qualidade de especímens vegetais. às possibili
dades de culturas agrícolas, à abundância e variedade de caças e 
pescados, e à própria adaptação humana. Tais diferenças podem 
ser apreciadas em qualquer manual de geografia do Brasil. Nen
huma das zonas povoadas pelos Tupinambá poderia constituir, po
rém. um habitat inadequado ou hostil. Tôdas elas apresentam a:; 
condições necessárias ao cultivo dos principais alimentos vegetais 
da cl'iela Tupinambá. E tôclas elas dispunham ele extensas áreas 
férteis. dotadas de bosques extensos e de zonas piscosas. Os re
flexos da diferenciação geográfica sôbre os recursos naturais não 
implicavam problemas graves. Não chegaram a neutralizar a efi
ciência do equipamento adaptativo tribal ou a por em perigo a sub
sistência e sobrevivência dos Tupinambá. De acôrdo com a con
gruência dos dados disponíveis, provenientes de fontes diferentes, 
não determinaram sequer modificações regionais no sistema tecno
lógico. Bste é fundamentalmente o mesmo de norte a sul ; só so
freu alterações profundas após os contactos com os brancos. A 
existência de espécimes animais diferentes ou a abundância variá
wl de outros podia afetar certas técnicas tribais. :é. o que acon
H·ccu, por exemplo, com o aprovisionamento de tartarugas. :Mal.. 
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são casos esporádicos e de pouca importância analítica, uão afe
tando o sistema tecnológico e econômico dos grupos locais. 

Em vista disso, pode-se con:,i.derar a economia Tupinambá 
como uma unidade uniforme. Embora fosse uma economia estrei
tamente aderida ao meio físico e dêle dependente, as variações re
gionais do meio natural circundante não provocaram mudanças cul
tural e socialmente significativas ( 11). Exatamente porisso os 
dados expostos acima sôbre a porção territorial controlada pelos 
grupos locais tomam-se úteis., apesar de suas lacunas. ftles mos
tram que cada grupo local dispunha de uma área territorial mais 
ou menos determinada e outras informações evidenciam a exclu
sividade desta área territorial ( 12). Os componentes do grupo 
l'Xal devi:un extrair, nela, os meios de subsistência de que precisa
,·aan. Dêste poul\:> de vista, cada grupo local constituía uma w1i
dade econômica independente e auto-suficiente. Dispunha de re
cursos naturais limitados e contava com um raio de ação mais ou 
menos definido. 

Uma economia dêste tipo, capaz de satisfazer as necessidades 
dos membros de um grupo social sem nenhuma troca, pode ser 
designada como economia 11atttral ( 13). Do ponto de vista da 
ação econômica, porém, orientada no sentido de satisfazer as ne .. 
cessidades restritas do l?rupo local , pode ser designada como uma 
economia de subsistência (14). Quando não estavam ein guer
ra, escreve Abbeville, passavam boa parte do tempo em ócio; 
suas atividades econômicas limitavam-se à satisfação das necessi
dades imediatas ( 15). Tais atividades, observa o capuchinha 
francês . na caça e na pesca, eram realizadas "mais para àlimen
tar-se e distrair-se do que para juntar riquezas" ( 16). 

A economia Tupinambá era uma economia rnixta. Os meios 
de subsistência eram obtidos pela coleta ou através de trabalho 
agrícola organizado. A caça e a pesca desempenhavam w11 papel 

(11) - Esta con<:!lusão não é meramente especula.Uva. Ela é evlden
olada objetivamente pela congruência dos dados disponíveis, 
fornecidos por fontes tiio diferentes e relativas a regiões geo
gràficamente dJstlntas. Usando outro método, Mêtraux afirma 
a unidade cultural dos Tupl e tenta situar mudanças cul
tura.is devidas a contactos intertrlbaJs provll.veis. Ver La Cl
~llisation Materiêlle, etc., pg. 45 e pasalm (especialmente pg. 
805). 

(12) - Cf. Thevet. Singularidades, pg. 320; 
(13) - Max Weber: R.lstõrla Econõmlca. Genera.l, trad. de M. Sân

chez Sarto, Fondo de Cultura Economtca, México, 1942, pg, 
11; Economia. y Socledad, trad. José Medina. Ecba.varrla, Fon
d o de Cultura 1!lconomlca, México, 1944, vol. I, pg. 98 e segts. ; 

(14) - Ct. Max Weber: Historia Econõmica. General, op. clt. pg. 12; 
(16) - Abbevllle, pg. 236; 
(16) - Ibidem; 
(17) - A. Mêh-11.u.-:: La Rellglon den Tuplnnmb6., pg. 170; 
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importante nessa e<:onomia, fornecendo os alimentos que deviam ser 
combinados às farinhas de raii;es. Métraux afirma que "os Tupi
nambá eram um povo essencialmente agrícola, isto é, êles retiravam 
da terra a maior parte de sua subsistência" (17). Parece-me, en
tretanto, ser isso pouco provável. Os conhecimentos agrícolas dos 
Tupinambá limitavam-se à horticultura, e, como reconhece o pró
prio Métraux, a arboricultura, estava pouco desenvolvida entre êles 
(18). O aproveitamento extensivo de plantas nativas em sua die
ta, que poderia confirmar aquela explanação, cai também na esfera 
das atividades coletoras. Em síntese, não é possível determinar 
a importância relativa de cada uma dessas fontes de suprimento 
de recursos econômicos na economia Tupinambá. Provàvelmente, 
as três principais fontes da dieta Tupinambá se compensavam mu
tuamente, de acôrdo com as mudanças de estação e as variações do 
calendário agrícola. A avaliar pelas descrições dos períodos de 
crise de alimentos, deve-se admitir que dificilmente os Tupínambá 
poderiam sobreviver sem contar com estas três fontes principais, 
em que se desdobravam suas atividades agrícolas e coletoras. 

Seria incorreto, contudo. restringir a economia Tupinambá aos 
elementos relativos à subsistência. Uma série de objetos, naturais 
ou produzidos pelo homem, tambem eram dotados de valor econô
mico. De acôrdo com um relato de Léry, a consistência dêste, 
cm termos de associações emocionais, não era muito grande. Trin
ta tripulantes de uma canoa naufragaram, perdendo todo o equipa
mento: redes, víveres e outros objetos. Não se importaram com 
isso, porém, dizendo a Léry que possuiam em terra outras cojsas 
iguais (19). Ainda assim, um certo número de objetos, de difí
cil obtenção ou considerados de estimação pessoal, eram altamente 
reputados. Entram nesta esfera os papagaios e os cães adestra
dos, e uma grande variedade de penas de pássaros raros e de pe
dras de certa qualidade, com que fabricavam tembetás. As penas 
e as pedras preciosas davam origem a permutas intra e intertribais. 
Quando as penas eram abundantes na região, como as do tucano 
no Rio de Janeiro, cediam-nas facilmente aos brancos (20) . Mas. 

(18) - A. Métraux: La Clvlllsatlon Materlêlle, etc., pg. 66. Sõbre a.a 
atlv!(lades econõmtcas dos Tupls, ver também Estevão Pinto: 
"Os Indígenas do Nordeste'', vol. II, pgs. 32-67. Um texto de 
Thevet trata. explicitamente da tmportancla relativa. da horti
cultura. na. economia Tuplnambã.: "as suas plantações são de 
pouca monta, ou seja, a lgumas hortas afastadas das habita
ções ou aldeias, cêrca de duas ou três léguas, nas quais se
meiam quase que sõmente grãos de mJlho, ou nas qua.1s 
plantam algumas raizes" (Thevet, Singularidades, pg. 342). 
Informações semelhantes são !ornecl<llts ~m uma carta de 
VDlegagnon (ln Léry, pg. 32). 

(19) - Léry, pg. 149; 
(20) - Léry, pg. 139 ; 
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por um papagaio adestrado chegavam a pedir coisas que os bran
cos jamais lhes dariam : Léry cita o caso de uma velha que queria 
um "canhão grande'', em troca de seu papagaia (21). Porisso, 
escreve Staden, "seu tesouro são penas de pássaros. Quem as 
tem muitas, é rico, e quem tem cdstais para os lábios e faces, é 
dos mais ricos" (22). 

É óbvio que o presente trabalho não é dedicado ao estudo da 
economia Tupinambá. Nesta somente interessa, do pento de vista 
da organização social, a relação existente entre os recursos naturais, 
seu aproveitamento social e a ordenação das relações humanas da.í 
resultante. As atividades que caem dentro destas esferas, em 
outras palavras, não são atividades irracionais, Hvres de tôda a es
pécie d'e, contrôle. Mas, ao contrário, submetem-se a regras pre
cisas e estáveis. As relações do homem com a natureza e as rela
ções dos homens entre si, afetadas por esta circunstância, consti
tuem parte da estrut1tra racionalizada da sociedade (23). Poris
so, limitei esta parte do presente ensaio ao estudo de três problemas 
fundamentais. Em primeiro lugar, as conexões gerais do sistema 
econômico dos grupos locais com o conjunto de conhecimentos sõ
bre os fenômenos naturais e de ordem tecnológica, enquanto vincu
lados a regulamentações especificas do comportamento. Em se
gundo lugar, as conexões gerais do sistema econômico dos grupos 
locais com as formas coletivas de aplicação das energias humanas. 
Em terceiro lugar, as conexões gerais do sistema econômico dos 
grupos locais com as formas coletivas de apropriação dos recur
sos naturais. A análise sistemática de cada problema, nas pági
nas seguintes, naturalmente, é proporcional às informações válidas 
de que disponho. 

As informações relativas aos conhecimentos dos Tupinambá 
sóbre o mundo natural circundante permitem inferir que êles cfe
senvolveram respostas eficientes diante de muitos fenômenos na
turais. ~ses conhecimentos eram bastante extensos, indo da es
pecificação dos fenómenos, meteorológicos e de vários espécimens 
animais e vegetais e sua utilização, até as tentativas de contrôle 

(21) - Léry, pgs. 137-138; ver também Thevet, Slngularldades, pg. 
293 e Cardim, pg. 44 e segts. CarcUm explica do seguinte mo
do a determinação do valor dos ararauna: "São de grande 
esbima, por sua 1:ol'q:iosura, por serem raros, por nito criarem 
se não multo dentro pelo sertã.o, e <le suas penas fazem seus 
diademas, e esmaltes" (pg. 46). 

(22) - Staden, pg, 172; 
(23) - Emprego os conceitos "ra.clona.Uzaçào" e "estrutur:a. raclona.

llzada." no sentido proposto por Karl Mannhelm. Cf. "Ideo
logia. Y Utopia.", op. clt., pg. 101. Esta. "consiste em proce
dimentos estabelecidos e rotlnelrols, cujo ob-Jeto é trata.r situa
ções que se 1·epetem com regularidade". 
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mágico da natureza (24). Do ponto de vista aquí adotado, inte
ressa principalmente saber qual era a ligação entre tais conheci
mentos e a contagem tribal do tempo. Através dêstes dad0s, pode
se obter algumas indicações precisas sôbre a ordenação das ativi
dades sociais. 

O sistema de contagem numérica dos Tupinambá era muito 
rudimentar. Tôdas as fontes são unânimes quanto a isso, frízan
do que só sabiam contar diretamente até cinco (25). Alem disso, 
precisavam concretizar a contagem, usando para isS\'.> os dedos, pe
dras e outros objetos (26). Quando precisavam referir-se a um 
número maior, contavam pelos dedos das mãos e dos pés, e, se ne
cessário, pelos de outras pessoas presentes (27). Combinando 
êstes conhecimentos com outros, porem, obtinham um sistema de 
referência suficientemente plástico e complexo, com o qual locali
zavam os acontecimentos e atividades sociais no tempo. Abbeville 
fornece indicações preciosas a êsle respeito, em grande parte 
confirmadas por outras fontes. 

O que me levou a analisar êste aspecto do problema em ter
mos da economia é o fato de associarem, a tais conhecimentos, fi
nalidades práticas. Assim, toda a importante cosmografia tupi 
{28) fefere os fenômenos cosmológicos, conhecidos empiricamen
te através de sua regularidade, a variações de estação e da cultura 
agrícola. aos ventos, à chegada das chuvas, etc. As estrêlas U ru
btí, S1tanrã1 Iapuicã e as constelações Siimbiare-rajeiboare e Seicliu
jttrá, por exemplo, indicavam a vinda das chuvas (29). Abbeville 
confirma que, em meiados de Janeiro, quando esta última se tor-
11ava visivel, chovia de fato (30). Em conjunto, escreve Ives 
d'Evreux, os Tupinambá "calculavam pouco mais ou menos a vin
da" das chuvas e as outras estações dos anos (31). Quanto à 
navegação, à pesca e à ~gricultura, ainda tiravam proveito dos 
seus conhecimentos sôbre os movimentos da lua e do sol. ~les 
desconheciam as fases da lua e só conseguiam acompanhar a rota 
do sol até os dois trópicos (32). Mas, "em virtude de longa prá
tica", conheciam: a época do nascente, do minguante, do plenilú-

(24) - A. Mêt.raux estudou alguns processos mâglcos usados pelos 
'l'upinambâ. com essa fJnalidade. Ver "La R.ellgion des Tupl
nambã.", op. clt. pg. 170 e segts.; 

(26) - Tbevet, Singularidades, pg. 239; Staden, pg. 185; Lêry, pg. 251; 
(26) - Thevet, Singularidades, pg. 314; 
(27) - Sta.den, pg. 186; Lêry, pg. 261; Evreu.'<, pg.121: 
(2S) - Ver a. descl"lmlna.ção de Abbevllle, pgs. 246-250. "Poucos en

tre êles desconhecem a maioria. dos astros e estrelas de seu 
hemisfério". (Abl>eville, 246}; ver também Evreux, 121: 

(29) - pgs, 246-248; 
( 90) - Abbevme,pg. 247 ; 
(31) - Evreux, pg. 121; 
(32) - AbbeV>llle, 250; 



CoDlelta de CO<:Os e apro,·cltamento da n1adelra . 

(Thevet. Slngulnt·ltez. tolha 7S). 

) 
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nio e da luz nova, ligando às duas últimas épocas as duas ·'marés 
cheias" (33); o fluxo e o refluxo da maré, ligados ao eclipse <la 
lua, ao qual chamavam jacei-puiton (34). O sol, quando vinha do 
polo ártico, le,·ava-lhes ventos e brisas; quando vinha no sentido 
contrário, levava-lhes ventos e chuvas ( 35). 

A época das chuvas era aguardada com grande anciedade, não 
só por causa das atividades agrícolas. Anchieta afirma que na oca
sião das enchentes e inundações ocorria a piraccma (desova ele pei
xe) ( 36). Isso duas vezes por ano: quasi sempre em setembro e 
dezembro, sendo recebidas "com avidez, co1no alívio da passada 
carestia" ( 37). As sêcas eram causadoras de grandes privações 
nos grupos locais. Podiam durar bastante tempo; Pigafetta refe
re-se a uma, que afetou os Tupinambá do Rio de Janeiro duran
te dois meses ( 38) . Porisso, a chegada das chuvas constituia um 
ponto de referência bastante importante. 

A principal unidade de temPo dos Tupinambá são as lunações 
(39). Por meio da lunação conseguiam uma unidade de temPo 
correspondente ao nosso mês. Thevet informa que as perguntas 
sôbre a idade, o~ acontecimentos tribais eram respondidas por seu 
intermédio: "há tantas luas que nasci", ''há tantas luas houve êsle 
dilúvio", etc. ( 40). A eficiência do sistema total de demarcação 
de tempo Tupioambá, pode ser apreciada em comparação com o 
nosso. Abbeville. que fez tais comparações, chegou a conclusões 
interessantes: 1) o movimento do sol de um trópico ao outro e 
vice-versa, dava-ll1es uma noção de tempo correspondente ao ano 
europeu; 2 ) a delimitação das épocas das chuvas e de ventos ou do 
tempo dos cajús, dava-lhes uma noção de tempo correspondente 
ao mês europeu; 3) os movimentos da estrela seiclw, que aparecia 
antes das chuvas para desaparecer em seguida, davam-lhes um co
nhecimento empírico âo interstício, ou. seja. do tempo decorrido de 
um ano a outro: 4) pela correlação entre as fases da lua e os mo
vimentos das águas, obtinham uma nova noção de tempo ( 41). 

Entre os dados disponíveis, escolhi o sacrifí'cio ritual e a 
guerra, para mostrar como o conhecimento da regularidade dos 
fenómenos naturais era utilizado com fins sociais. O prisioneiro 

(33 ) - Abbeville, pgs. 249-250; 
(34) - Abbevllle, pg, 250; 
(85) - Ibidem; 
(36) - Ancbleta, Carw: carta escrita. de S. Vicente, 1680: pg. 106-

107; Hans Staden localiza a plracema, neeta região, em 
agõsto ( pg. 77); 

(37) - Anchleta, Cartas, pgs, 108-107; 
(38) - Plga.t etta, pg. 62; 
(39) - Thevet, Singularidades, pg. 3H: Léry, pgs. 99 e 187; Abbe

vllle, pg. 251; 
(40) - Thevet, Slngularldades, pg. 314; 
(41) - A.bbeville, pgs, 250-251; 
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podia ser conservado com vida áurante algtim tempo. Neste 
caso, precisavam determinar a data em que devia ser executado: 
quatro ou cinco luas, verbi-gratia. Colocavam em seu pescoço 
um colar constituído com um número correspondente de certos 
··frutos redondos" . O utras vêzes, o número de luas era com
putaáo por meio de pequenos colares, também colocados ho pes
coço do prisioneiro. Cada lua que passava tiravam uma conta 
do colar ou um pequeno colar do seu pescoço. Quando chegavam 
à t'dtima unidade, o prisioneiro devia ser executado e todos os 
preparativos f w1clamentais para as festas e cerimônias se achavam 
prontos ( 42). A guerra contra os inimigos sc:mpre era mar
cada com antecedência regular, por causa áos preparativos. O 
conselho de chefes determinava em que condições deviam atacar 
o inimigo e em <Jlle época. Neste caso, podiam se referir a certo 
número de luas. Mas usavam com frequência outro processo. 
Como era conhecida a época da colheita de certos produtos agrí
colas ou a época da <l'esova dos peixes, escolhiam uma delas como 
ponto de rcfrr~ncia ( 43). Para êsse fim, escolhiam Q milho, 
por exemplo. ou emão o cajú. Xa época do amadur<.'Cimcnto do 
milho (''abati··, ci. Staden) ou no "tempo cio ca.jú" realizavam o 
ataque. 

O texto de EYrcux mostra, mais claramente que o de Staden. 
que a escolha da . época cio ataque não se relacionava apenas com 
a luta pela posse de recursos naturais . O exercício d'e uma 
atividade comum em geral reunia um número considerável de in
divíduos em pe<1uenas !treas (pesca. colheita, etc.). Isso do ponto 
de visla estratégico era altamente Yantajoso; assim, a e.'\pedição 
cios Tupiuambá contra os Tupininquim, descrita por Staden, tinha 
éste objetivo:. surpreender os inimigos em atividades. E foi o 
c1uc aconteceu. ti provável que o grupo vitorfoso presen•asse para 
si maior abastecimento. J sto. porém. não é esclarecido pelas fon
tes. Xo :Maranhão, ele acôrdo com as infonnações de hes d. 
EHt-ux, os Trt·membé usavam como "ratoeira" um lugar chama
do Areias Branca.s. Os Tupinambá organizavam expedições pe
riódicas ele coleta. indo a êste lugar para pescar. prover-se de ovos 
r filhotes de um pássaro vermelho, e colher amhar gris. Nessas 
ocasiões e com bastante freq uência, os Tupinamhii eram surpreen
dicfns pelos Tremcmllé r muitos deles tornavam-se seus prisioneiros. 

Os dois e,,emplos escolhidos ainda evidenciam outro tipo de 
conexão entre os f enõmcnos nalu rais e os { enômenos sociais . A 
esc0Jha da época de c·olheita da mandioca, do milho ou <lo cajt1, 

("2) - The,·et. Slngulnrldades. pg. 239; 
(.13) - Stad en . 1)gs. 77 " 17 7: l!:vr eux. vg::<. 180-1S1: T h evet, Singu

laridad es. pga. 341-342: Gabriel Soares, pg. 389; Abbevllle, 
pg. 260; 

.... 
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como ponto referência para a guerra. liga-se a outras preocupações. 
Os sacrifícios rituais não poderiam ser realizados sem rauittage11s 
( 44) . E estas. é óbvio, depencl'iam da existência da bebida, isto 
é, do cauim. Realizando o ataque et'l1 épocas de abundância das 
matérias primas do c01,im1 os grupos locais asseguravam a realiz.a
çã\> próxima ou concomitante do sacrüício ritual dos prisioneiros . 

De um mo<lo geral, tanto a realização como a duração das 
festas e cerimônias tribais estavam associadas a êsses fatores. A 
reunião <l'o conselho de chefes ou a resolução de qualquer "negócio 
sério", Lauto quanto os sacrifícios rituais, só se efetuavam com a 
realização de ra11i11agr11s. Caso contrário, nunca seriam bem su
cedidas ( 45). A variedade de tipos de raízes e de frulos, con
forme observa argutamente Léry ( 46), assegurava a produção 
continua de rt111i111 e a realização de tais feslas e cerimônias em 
muitas épocas do ano. A duração d'as próprias festas e cerimô-
11ias tribais variava de acôrdo com aqueles fatores. Em geral. 
prolongavam-se de um a três dias. de acôrdo com a quantidade 
de ra11i111 fabricado. O fim da caui11agcm corresponóia. automa
ticamente, ao fim ela festa ou cerimônia tribal (47). 

O segundo aspecto do problema fundamental aqui cfiscutido 
( cf. acima, página 9 ) diz respc:ilo aos conhecimt'ntos de ordem 
tt:cnológica ( 48) e sua conexão com as atividades sociais. A 
contribuição desta parte ao estudo da organização social. contudo, 
é mais indireta. O material disponível apenas permite aprofun
dar a investigação da estreita dependência do home1i1 Tupinambá 
em relação ao mundo natural circund'ante. Em outras palavras, a 
análise fornece uma ilustração concreta do funcionamento da so
Jiclariedade nos grupos locais e suas causas materiais. 

t\ economia Tupinamhá, conforme foi visto acima, é wna 
<:conomia de subsistência. As estruturas f w1damentais de ativi
dades econômicas. <111e a caracteri1.am como wna economia mixta, 
são a caça. a pesca, a coleta de plantas e frutos nativos. de ovos 
e filhotes d'e pássaros. a horticultura e o aprovisionamento limitado 
ele algumas l'edras e cristais. O sistema tecnológico que supor
tava estas ath·idades e através do qual os Tupinambá procuravam 
ajustar o meio externo às suas necessidades, era muito rudimentar. 
Em direção ele todas "essas atividades, o siste111a cfo técnicas de 
produção apenas previa a extração dos recursos naturais. O equi
pamento cultural ele ca~a e pesca, nesse conjunto, entretanto, era 

( 44) _, Abbt:iv1lle , pg. 237: 
< 46) - Abbevllle, pg. 237: 
(4.6) - Lêry, pg. 118: 
(47) - Léry, pg. ll!l ; (>.Sta ó uma lnformnçiio unanimemente con!lr

mada: 
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bastante complexo e di(erenciado. Os Tupinambá conheciam e 
usavam uma grande \'ariedade cfe flexas e de técnicas de pescar. 
Os rlois principais instrumentos horlícolas de que dispunham eram 
a estaca de cavar e o machado de pedra. Combinados com a prá
tica da queimada, constituiam os recursos instrumentais dos Tupi
nambá na preparação e e.xploração do solo . Eis como Thevet des
creve tais operações: "a lavoura é fruto apenas do suor e esfôrço 
puramenle humano". "O processo agrário dos selvagens é' o se
guinte: primeiro cortam sete ou oito ge.iras de mato ( 49) ficando 
em pé apenas os lroncos à altura de um homem; depois ( 50) 
ateiam fogo ao mato, deixando tudo raro; cm seguida, vem o tra
balho de esgaravatar o solo com estacas de pau (ou com instru
mentos de ferro. quando dêlcs tiveram conhecimento) ( 51 ) , no 
qual as mulheres plantam o milho e as tais raízes. chamadas de 
hetich - batata doce - fazendo um sulco na lerra com os dedos 
( 52), como aqui se (az ao plantarem-se ervilhas ou favas" ( 53) . 
A lista dos produtos cultivados é mais extensa cio que sugere 
Thevet. Confonnc AbbeYille, no centro do terreno já preparado. 
plantavam mandioca, batatas. ervilhas. milho e várias espécies de 
raízes. legumes e ervas ( 54). 

A domesticação era pouco signi ficaliva, do ponto <Te vista eco
nômico. Não abrangia animais utilizáveis nos trabalhos agrícolas 
e tinha pouco valor como suprimento de reservas alimentares. 
Em geral, as fontes mencionam como animais domésticos o ma
caco, o cachorro, o porco, o tatú. os papagaios, os patos e as 
galinhas (após os contactos com os brancos) ( 55) . Dêsses ani
mais, apenas os cachorros eram usados pelos ca<;adores. eventual-

(48) 

(49) 

(50) 
(lil) 

(52) 

(53) 
(54) 
(56) 

- Neste trabalho adotei o conceito de téculca. e de sistema 
tecnológico de W. L. Warner e P. S. Lunt, op. clt. pg. 17; 
o leitor poderá. encontrar uma. descl'IQl'lo mais completa do 
sistema. tecnolõgtco Tuplnambá. nos citados trabalh os de A. 
Métraux e de Estevão Pinto. 

- Cada gelra corresponde a 400 braçns quadradas; seriam, 
pelos dados de Tbevet, roças de treze a qulnze mil metros 
quadrados; é preciso encarar-se com reservas êstes dados 
(cC. adiante, pg. 57, nota 330); 

- Apõs 12 ou 16 dias, ct. AbbevUle, pg. 226; 
- Isso sômente depois dos contactos e lntercàmblo com os 

brancos; • 
- Outras fontes Indicam que os sulcos, nos quais colocavam 

sementes ou talos, eram feitos pelas estacas de cavar: Léry, 
pgs. 114-115; Abbevllle, pg. 242: Gabriel Soares, 411; sõbre 
o uso do machado de pedra ver : Berlarte, pg, 216; Staden. 
pg. 1 61 ; Gabriel Soares, pg. 411 ; 

- Thevet, Singularidade&, pgs. 341 -342; 
- Abbevm e, pgs. 226 e 241; 
- Léry, pgs. 130 e 137-138; Thevet, Singularidades, pg, 293; 

Cardlm, pgs. 35 e 44-45; Gabriel Soares, pgs, 376-879; Ab
bev111e, pg. 241; 

.. 
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mente ( 56) . Parece que os animais domésticos tornavam-se tabus 
alimentares (57). Assim, não comiam, por exemplo. as galinhas 
brancas e os porcos domésLicos, enquanto se alimentavam também 
de porcos do mato (58). Desconheciam os galinheiros e das 
galinhas brancas queriam as penas. as quais tingiam e usavam 
com fins ornamentais ( 59). Doutro lado, consideravam os ovos 
de galinha YCncnosos (60). Criticam os iram:cst"s por comerem 
os ovos de galinha, pois. "por falta de experiência para deixá-los 
chocar. praticávamos a gulodice de comer uma galinha inteira num 
ovo" (61). Yerdadeiramente importante era, no norte, o aprisio
namento de tartarugas. Acuna informa que possuiam currais de 
tartarugas, de mocfo a poderem dispor, à \'Ontade, de cem tartarugas 
para cima (62). Em resumo. deve-se concluir que a domestica
ção não fornecia elementos excepcionais na exploração dos re
cursos materiais ou como fonte de alimentos. 

Alguns clêsses exemplos mostram como eram rudimentares as 
técnkas de conservação de alimentos. As principais técnicas de
:.envolvidas neste sentido são a moqueação da carne de animais. 
pitssaros e peixes. consen·ados na fo1ma de farinha. e a trausfor
mação das raízes colhidas em farinha. Léry relata como pro
cediam quando as caçadas ou pescarias eram bem sucedidas: numa 
ocasião. em que os Tupinambá apanharam 30 animais. por exem
plo. moquearam-nos a todos. recfuzindo a carne à farinha (63) 
-Estas duas técnicas eram bastante ,·antajosas para o grupo. De 
acôrd0 com Staclen. isso tornava os alimentos facilmellle trans-

(SG) - Abbevllle, pg. 241: Oabl'lel Soares, pg, 379: 
(57) - Os Ulbus e :u1 proibições alimentares nílo são também eco

nomlcamenu.• slgn!Clcatlvos. O papel de ambos nn dll!la Tu
plnn.mbâ. el'll. pouco Importante. a julgar pelos relatos dos 
autores c:-uropeus. Assim, o uso do sal estava sujeito a certas 
prescr ições (L<:ry. pg, 165: Staden. pgs. 163 e 164; Thevet, 
Slngular·ldades. pg. 198). Al<:m dos animais dom<:i:stlcos. abs
t'lnham·i>e de comei· animais. pã..'<$11rols e peixes consl<lc:-rados 
vagaroso1:1, como o contl. o pato. e a nrrnln (Thevet. Singu
farldndes. PA'tl, 1Sti-tS7: Ury, pg, l:N: etc.) e as :wes de 
rapina ou animais cujn alimentac;üo c>1·n considerada Impura. 
(ThevN, Sln~ul11rld11dNt, m;. 2!1!1). Ao cont1·(1rlo. n11 nnlmnis, 
plissaros e pelxc>1:1 coni<ldt>rndos rlt.p!do:;, rero~c:-s ou Cortes. et·nm 
desejados <• cumldo11. ltista allmentnc;flo 111<'11 comuni<'nria t11fs 
qualldndes. O nu11lr1h1-1w rctr11 , c<>mo enviado dos nntepassa
dos e um sln11t nu11plcloso. co111111.ltuln Ulbu allm<>ntur (TheveL, 
Sfngulnrlda<l<'s, pgi;. 2G1-:Hl 5). Em conexiio com ouu·a~ iu.lvi
dttdell socl:ús tlt>,•h1m ob!ll!l'\'nr ce1·t11s ahRtencões. Qunndo des
poJM'am ll c1uwn d1t âr,•ore. com cuJu mntlcfra fal'lnm n canoa, 
por ex<>mt>lo. oi< homens <te,·inm guardar COlll(>letn nhstlnêncio. 
(Thevet. Slngulnrldadcs. pg, 235). 

(58) - C r. L<:ry, Jll~. 133: Gnhril-1 Soares. PA'. 3iG: 
(ii9) - Ur~·. J>IJl;. 1113 e 134: 
<(iO) - Lêr)-. pi;s. 1:1a-1a-1: 
(61) - Ibld<?m: 
<112) Acufül. p;.,"'s. ISl-182; 
((:3) - L~ry. pg,;, 124-125; Stndl?n, 15!.I. etc.; 
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portáveis e muito mais durá,•cis; certa farinha <lc mandioca che
gava a durar até um ano, sem se estragar. o., ponto de \rlSLa 

do consumo, simplificava a combinação com as farinhas de raízes. 
produzindo facilmente pratos apreciados na dieta Tupinambá (64 l. 
Quanto às frutas, Thevet informa que mantinham estoques regu
lares de bananas, conservadas em cachos nas malocas (65). Ali
mentavam-se com elas durante muito tempo, sendo particularmente 
importante na dieta das crianças (66). Para a conservação ck
oulros valores econômicos. dispunham de técnicas especiais. As
sim, para preservar de certas borboletas os seus ornamentos de 
penas, encerravam-nos em canudos, fechados hermeticamente com 
cera de abelha ( 67). 

Em conjunto, porém, essas técnicas uão traduzem aquisição de 
grande autonomia dos grupos locais em face do meio externo. O 
princípio fundamental da economia Tupinambá consistia na pro
dução do estritamente necessário ao consumo imediato. A acumu
lação de utilidades como técnica de racionalização dos meios de 
produção e de coleta era completamente desconhecida. Um velho 
T upinambá, em um interessante diálogo travado com Léry, revela 
as suas atitudes a êste respeito. "Uma vez um velho perguntou
me: porque vind'es vós outros, mairs e prrôs (franceses c portu
gueses), buscar lenha de tão longe para \\)S aquecer? Não tendes 
madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muita, mas não 
daquela qualidade, e que não a queimávamos, como êle supunha. 
mas cfela extraímos tinta para tingir, tal qual o íaziam éles com 
os seus cordões de algodão e suas plumas". 

"Rctrucou o velho imediatamente: ·'e por ''entura precisais de 
muito? - Sim, respondi-lhe, pois no nosso pais existem nego
ciantes que possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras 
mercadorias do que podeis imaginar e um só deles compra todo o 
pau Brasil com que muitos navios ,·oham c.-arregados. - Ah! 
retrucou o selvagem, tu me contas mara,-tlhas, acrescentando depois 
de bem compreender o que eu lhe dissera: l\Ias êsse homem tão 
rico de que me falas não morre·~ - Sim, disse cu, morre como 
os outros.,. 

"Mas os selvagens são grandes discursadores e costumam ir 
cm qualquer assunto até o fim, porisso perguntou-me de novo: "e 
quando morre para quem fica o que d<'.'ixa? Para St'US filhos 
se os tê111. respondi, na falta dêstes para o irmàos ou parentes 
mais pró:-cimos. - Na verdade continuou o velho. que, como 
vereis, não era nenhum tolo. agora Yeju que vós 11wir~· ::;ois gran-

< 64) - St3.den, pgs, 169 e 1 ~3; 
(SG) - 'rbevet, Slngulnr!dnd{';:, p~. :!02 e ~03; 
(GG) - Thevet. Ibidem; 
(67) - Léry, p~. 1~2: 
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dcs loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos. 
como dizeis quando aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar 
riquesas para vossos fi lhos ou para aqueles que vos sobrevivem! 
Não será a terra que vos nutriu suficiente para alimentá-los tam
bém? Temos pais, mães e filhos a quem amamos; mas estamos 
certos <Le que depois da nossa morte a terra que nos nutriu tam
bém os nutrirá, porisso descansamos sem maiores cuidados" ('58) . 

~sse princípio, segundo o qual a terra sempre fornece tudo 
para todos, explica a causa de escassês de alimentos em certos 
períodos (69). As variações meteorológicas e as mudanças de 
estação só podiam ser enfrentadas com o aproveitamento exten
sivo e intensiY\) das oportunidades econômicas criadas por suas 
próprias condições. Quando as oportunidades econômicas dimi
nuíam ou anulavam-se, a fome tornava-se inevitavel. Em função 
elas privações e dos sofrimentos criadas por estas circunstâncias, 
a utopia dos Tupinambá continha elementos especiais. Assim. 
por exemplo, esperavam ela intervem;ão mágica dos pagés-açú: a 
neutrafüação das conáições normais do ambiente natural circundan
te, com incremento sobrenatural da fertilidade da terra, de abun
dância das chuvas. de caça e de pesca: ou a revelação do lugar em 
que s~ situava o "paraíso terrestre., (70). 

Essas condições afetavam diretamente as relações recíprocas 
tfos membros dos grupos locais e as relações intra e intertribais. 
A dependência direta do meio ambiente traduz-se socialmente em 
maior interdependência humana . São muito numerosos e variados 
os exemplos fornecidos sôbre a repercussão dêstes fatores na in
tensificação dos laços sociais que uniam reciprocamente os compo
nentes áos grupos locais. Seja-me permitido tomar apenas um 
(nesta parte do trabalho), que considero representativo. Trata-se 
de uma cena descrita por lves d'Evreux (71): "um dia na aldeia 

(63} - Léry, pgs. 124-126; St.aden, pg, 169, etc.; 
(69} - Ct. por exemplo, Anchleta, Cartas, pgs. 106-107 e Staden, 

pg. 136: 
(70} - O abundante mater!al existente a respeito nas rontes com

pulso.das já. foi elnborardo teôrlcamento por A. M:étraux. 
Ver especlalmentr "1-'l R~llglon des Tuplnamb(t ". etc., pgs. 
J70-179, e o quo esoro'lle sõbre o mito da "tenn. sem Males" 
na mesma obra (J>gs. 200-224) e em "Mlgratlons Rlstorlques 
des Tupl-Oua1·anl", nrl. clt., pgs. 86-36. O pngé-aou, nessas 
condl~ões, Imito u "deus ch1J17..llrlor" (Métrnux: La ReUglon 
de.s Tuplnnmht'.i, pg. 217; cr. também com "Les Hommcs
Dleux chez les Chlrlguano et dans l' Amérlquo du Sud ", pgs. 
62-64). Os poderes atribuídos ao pagé-açu podem ser en
ca~ados em termos dn crença na reenca.rnaçito do heroi 
mltico naqut'le. Vrr Ei.-on Schndcn: 1-:lm~aio Etno-socloló
glco sobre n :\fltologln Heroica de .Algumas Trlbus Indf
genas ilo Brasil", S. Paulo. 1945. PI>. 39. A êste respeito . 
escrevo Egon Schatlen: "o pagê ú um pequ<-no herol, como 
o hl'rol ê um ~nnde pagé" (loc. clL): 

(71} - Evreux, pg. Uã; 
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de Januaram só tinham farinha para comer. Apareceu um rapaz 
lrazendo uma perdiz morta há pouco; sua mãe depenou-a ao fogo, 
cozinhou-a, deitou-a num pilão. reduziu-a a p6. e juntando-lhes fo
lhas ele mandioca. cujo gôsto é semelhante ao da chicória selva
gem. r ez ferver tudo. e depois de bem picado ou cortado em 
pedaços. desta mistura fez pequenos bolos, do tamanho de uma 
!>ala. e mandou distribuí-los pela aldeia um para cada choupana". 
A \'Cracidade ela descri<;âo é revelada por outras fontes. que men
cionam casos do mesmo teor. O próprio Evreux viu um grupo 
de 12 ou 13 Tupinambá assar, repartir e comer o produto de 
sua pescaria: um caranguejo! (72) . 

Do mesmo modo, aqueles fatores podiam provocar contactos 
entre membros ele grupos locais cfistintos da mc:-ma tribo. O 
ex<'mplo mais interessanle, neste seuticfo, refere-se à hospitalidade. 
O hóspede, cm geral, era hem recebido (73). Até o extranho 
era inicialmeme tratado de acôrdo com as regras do cerimonial de 
n:ccpção cio hóspt·ck (7·1). Duran11.: três dias o hóspede recebia 
o que haYia de melhor na ma loca de seu m 11ss11(á (7 5) . So
mente após ê:,te pcríocfo de tempo recebia o tratamento do "uso 
C(lmum e trivial''. , \quilo de que o hóspede precisasse: alimen
tos. pássaros e penas. artefatos, como arcos e flcxas. etc, sem se 
ohrigar a nenhuma espécie de compensação imediata (76). O 
que nos intcrcss;1 aqui. pnrém. é a inst iltli<;ão ck um comporta
mento rec~>roco int ratribnl. Quando um Tupinambá séntia-se 
demasiado enfraquecido e magro, realizava uma percgrinac;âo pelos 
grupos locais circunvizinhos. O objetivo expresso e conhecido 
desta peregrinação consistia no rcstauramento de Mias fÇ)rças. Os 
índios cTa Ilha do Maranhão percorriam os grupos locais nela cxis
tt·nks e depois Yisitavam os Tapuita1x:ra <.' Cumã. O peregrino 
era submetido a tratamento especial, sendo-lhe destinado tudo o 
que ha,·ia de 1>0111 nos grupos locais Yisitados. Evrcux infom1a 
que os franceses hospNlaclos nestes lugares, passavam muito mal 
em tais ocasiões ( 77) . Os grupos locais compensa,·am-sc. com
binando os seus recursos 11c1 restabelecimento da ,,;iúdc dos esgo
tados e conser\'ando-os em ócio. 

Quauto às rclaçÕl·s inll'rtribais, é fat·il compn·(·nc.kr as con
scq uências de um sistema económico semelhante ao <los Tupinam
bá sóbrc o i11tercâmbio 1.:om outros grupos tribah:. As técnicas 

(72) - E\•reux, pg. 125: 
(73) - The\'el. Slngulnrldndea, pgs. 190-268-269: Abbevllle, pgs, 78 

e 227: L~ry, l>i::". 214: Cardlm. 1>i::. l!il: Gnbrl<!l Soares. 1>gs. 
3S4-3b5; E\•reux. pgs. 126 e 153: 

( H) - Gabrl!!I Soares, J>J~!J. 384-SSS: 
(75) - E\•reux. 1>g. 153; 
(7ti) - Cardlm. PI'· 151: Abbevllle, pg, :!28; 
.(77) - Eneux. pg. 153: 



Colhe ita e transporte de J)llCOl'll . 

(Th evet, Slngularltez. ro thn. 60, verso). 
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tribais de acumulação de utilidades não previam o suprimento de 
reservas destinadas à troca, mas ao consumo interno. Dentro d'o 
mesmo grupv tribal, a lroca não tinha razão de existir. Quando 
um Tupinambá desejava alguma coisa que pertencia a um vizinho, 
dizia-lhe francamente. "ft precjso que o objeto seja muito esti
mado para não ser dado logo" (78). O beneficiado devia retri
buir mais tarde o presenre recebido (79) . Contucfo, é óbvio que 
os Tupinambá, como qualquer outro povo, não dispunham de 
todos os recursos de que necessitavam. Assim, muitas vezes não 
encontravam em seus territórios, em quantidade suficiente, certos 
tipos de penas ou de cristais. Nestes casos, o "comércio" cons
tituía a técnica tribal de aproYisionamento daquelas utilidades. Os 
Tupinambá do Rio de Janeiro mantinham rdações desta espécie 
col?.1 os Maracajá, os Carajá e os Guaitacaz (80). No norte. 
obtinham cristais verdes de tribos <lo interior (81) e negociavam 
frequeme111e11le com uma tribo Tapuia do Gurlipi (82). Na 
1 lha de Tupinambarana, os Tupinambá obtinham sal cfas tribos 
vizinhas, por meio do Qltal trafica nun com os brancos ( 83) . Tais 
relações económicas assumiam a forma cfe trocas ocasionais (84) . 
Embora algumas fontes seiscentistas, como Acunã e Evreux. pro
curem insinuar a existência de permutas contínuas, tenho a im
pressão que as trocas intertribais assumiam a forma indicada. 
Um exemplo mostrará até que ponto era inconsistente o sistema 
intertríbal de regulamentações do comportamento recíproco nessas 
situações. Os Tupinambá atraiam. por êsscs meios. índios de 
outras tribos. Quando aquêles se distraiam no exame das utili
dades propostas à troca, eram surpreendicfos e aprisionados (85). 
Uma descrição de Léry esclarece suficientemente a natureza des
tas trocas. acentuando o seu carater ocasional e a qualidade dos 
compromissos assumidos 1wlas duas partes. O Tupinambá, sem 
confiar no Guiatacaz. "mostra-lhe de longe o que tem a mostrar
lhe, foice. faca, pente. espêlho ou qualquer outra ""bugiganga e 
pergunta-lhe por sinais se quer efetuar a troca. Em concor
cfando. o convidado exibe por sua vez plumas, pedras verdes que 
colocam nos lábios, ou outros produtos de seu território. Com
binam então o lugar da troca, a 300 ou 400 pés (86) de distância; 
aí o oíerrante deposita o objeto da permuta em cima de uma 

(78) -Evreux, pg. l2ii; 
(i!l) - Ev1·~ux. pg. 120; 
(SO) - Léry, pg. 171; 
(!>l) -Evreux. pg. 95: 
(82) - E\'l'eux. pg. 184: 
(83) - Acunã, Ili>· 26-l: 
(l\4) - Com êste conceito Weher designa os lnt<'rctlmblos ocorridos 

eventualmente entre gt·upos sociais distintos, c!. Hlslor la. 
Economlca Cl•neral, op. cll. pg. !>; 

(l-5) - Evreux, PS'. 7!1; 
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pedra ou pedaço de pau e afasta-se . O Guaitacaz vai buscar o 
objeto e deixa no mesmo lugar a coisa que mostrara, arredancfo-se 
igualmente afim de que o Maracajá ou quem quer que seja venha 
procurá-la . Enquanto isso se passa são mantidos os compromis
sos assumidos. Feita porem a troca, rompe-se a trégua e apenas 
ultrapassados os limites do lugar fixado para a permuta pro
cura cada qual alcançar o \Jutro afim de arrebatar-lhe a mer
cadoria" (87) . 

Isso significa, em outras palavras, que o centro de gravi 
daúe do sistema econômico Tupinambá repousava quasi literal
mente 11a autoprodução. A troca ocasional determinava contac
tos especiais com indivíduos pertencentes a outras tribos e previa 
a existência de um certo número de expectativas de comporta
mento recíproco. Mas, dentro da tecnologia T upinambá, o seu 
papel era pouco significativo. Não constituía, principalmente. 
uma fonte de reservas e áe recursos capaz de aumentar a auto
nomia ou o poder do homem em face do meio natural circun
dante. 

Em síntese, a explanação precedente permite duas conclu
sões . Em primeiro lugar, o tipo de ajustamento do meio c.x
terno às necessidades humanas, assegurado pelo sistema tecno
lógico T upinambá, colocava-os na estreita dependência do meio 
natural circundante. Em segundo lugar, êste fato traduzia-se 
socialmente na intensificação dos laços de solidariedade intragru
pal e tribal. A primeira conclusão, parece-me, já está suficien
temente demonstrada neste ponto do trabalho. A discussão áa 
segunda, entretanto, ainda pode ser aprofundada, pela análise dos 
movimentos núgratórios e da guerra. 

As migrações estão diretamente relacionadas às atividades 
extrativas dos recursos naturais . O meio natural circundante. 
através da aplicação do sistema tecnológico descrito, deve ser visto 
como um meio socialmente domesticad'o . Em toda a parte, a 
adaptação cio homem é ativa, implicando um conjunto ele t rans
formaçÕ<:s do meio t·xtcrno, sem as quais a sobrevivência e à 

subsistência dos indivíduos seriam comprometidas (88). A adap
tação dos Tupinambá e as alividad'es dela resultantes, entretanto. 
assumem aspectos peculiares . A localizaçfLo relativa da área po
voada dentro da totalidade de territórios dominados por um grupvs 
local, constituia um problema estratégico na lula entre o homem 
e a natureza. Por meio dela, o grupo local asseguraya-se espe
cificamente: a) provimento fácil e contínuo de água potável ; b) 
ventilação abundante, que varria a maloca e arejava seu ambiente 

(86) - O que cone~ponde n 99 <' a l 3:? metros: 
(87) - Léry, pgs, 71-72; 

... 
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interno. carregado de fumaç.a; c) abundáncia de certas qualidades 
de len11a para combustão, coisa muito importante (89); d) pro
ximidade cfe zona aquática piscos.'l (costa do mar ou rios) ; e) 
proximidade ele terras férteis e cultiváveis; f) bosques circun
dantes providos de bastante caça (90). Tudo isso, em última 
análise, indica uma coisa: a preocupação pelo aproveitamento má
ximo das próprias condições regulares, empiricamente vish•eis, da 
natureza. &se é o aspecto íundamen.tal do problema. Um 
conjunto restrito de fatores eram colocados no campo de obser
vação direta e racional : os comprovadamente constantes nas si
tuações enfrentadas usualmente. As aplicações dêste conhecimento, 
todavia. não ' 'isavam estender o contrôle do homem aos íenô
mcnos naturais cuja regularidade era imperceptível empiricamente 
ou cujas vantagens eram imprevisíveis. Assim, por exemplo, 
saiam completamente fora da esfera de ação áos Tupinambá as 
atividades compensatórias relacionadas com a regeneração do 
meio externo. O homem não intervinha no rcslabelecimento do 
equilíbrio biótico por êle destruído. A exaustão de um nicho 
era compensada pela busca de outro. 

nsse tipo de exploração àos recursos naturais, que não prevê 
nenhuma espécie de restituição, é geralmente definido pelo têm10 
"ocupação destrutiva" (9l). No caso dos Tupinambá, é ób,,io, 
ela apenas nos interessa à medida que se liga a fenômenos migra
tórios. O esgotamento relativo dos recursos naturais, em vir
tude da ocupação destrutiva, constituía um dos principais fatores 
cfo nomadismo Tupinambá. A superabundância de terras e de 
recursos naturais (92) tornava-o uma solução satisfatória das su
cessivas ruturas do equilibrio biótico. Os fenômenos ecológicos 
ele dispersão, c.>ntudo, assumiam entre os Tupinambá duas formas 
distintas . Em primeiro lugar, eleve-se considerar as migrações e 

(88) - J ean Brunhes : La Geographle Humaine, edltlon Abregée, tta. 
senhora J ean Brunhes · Dolamarc e Pierre DeCJontB.lnes, Pa
ris, Presses Unlversltalres de Frnnce, 1942, pg, 2 e segts. 
e 301 e segts. 

{S9) - E scre,·ia Cnrdlm : " o togo é sua roupa, e 'êles são multo 
coitados sem t ogo". P orlsso, " costumam ter !ogo de d la e 
de noite, verão o Inverno" {p. 272); 

(90) - Ver, part tcularmenle : St.o.dcn, pg s. 156- 1 66 ; Gabriel Soares, 
pgs. 366-!166; L f ry , pg. 206; Salvador, pg, 56: Abbevllle, 
pg. 222; 

( 91) - J ean Brunhes, op. cit. pg. 190; sObre ~ conexões da ocupa
qií.o d estt·utlva com us m !graçues, ver pgs. l !ll-204. O c on
collo "ocupação destru tiva" pa rece-me m nfs apropriado para 
designar êsses renõmenoN do que o conceito de "deva.stn
çiio ", empregado por muitos antropõlogos. Ver esp. J ohn 
T.1. MYl'es. "Devust.o.Uon", ln The Joul·na l oC the Royal An
throvoloi;lcnl Instltute or G1·ellt B1·1tat11 and Ireland, vol. 
L >.."XIIl, Parte~ r e n , 1943. pg. !7- 23; 

C!l:!) - c·c. G:1n11:~vo, pi;. 143: 
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a fixação em novas áreas situadas dentro da mesma porção de 
tcrrilórios sujeitos ao domínio do grupo local ou do grnpo tribal. 
Em segundo lugar, deve-se considerar a invasão de territórios 
pertencentes a outras tribos. Kestes casos. à invasão podiam 
se suceder feuômenos de sucessão, com o deslocamento parcial ou 
total dos primitivos grupos de popt1laçâo. 

Os dois tipos de movimentos migratóri0s encontravam forte 
apõio no e9uipamemo 'Cultural adaptativo e no sistema de sanções 
morais. Quànto ao primeir0, deve ser considerado particular
mente significativo o fato ele terem um conhecimento prnfundo e 
exteuso do meio externo. de conhecerem técnicas eficazes de orien
tação e de disporem de técnicas adequadas de deslocamento no 
espa<;o. Tôcfas as fontes sfto unânimes em ressaltar os seus co
nhecimentos sóbre a terra ~lll geral. O mabi importante aq11i. 
todavia, é a utilização dêstcs conhecimentos, combinados com ou
tras técnica.s cio equipamento adaptativo. Nesse sentido são muito 
(neis as informações de Gabriel Soares. ítstc autor assevera que 
a principal técnica cfe orientação dos Tupinambá tomava o sol como 
ponto ele referência. Por meio do sol eram capazes de encontrar 
a direção certa até em desertos desconhecidos (93). Gabriel Soa
res dá uma ilustração mui lo interessante. D0is índios Tupi-
11a111bá da Bahia foram degredados para o Rio de j aneiro pelos bran
cos. Amb0s conseguiram ,·oltar. cada um por sua vez, para os 
seus grupos locais baianos (94 l. Como era importante reconhe
cer a existência de po\•oadores humanos nas regiões percorridas. 
0s Tupinambá também desenw1lveram técnicas especiais com esta 
finalidade. Para isso. deitavam-se no chão e cheiravam o ar (95). 
Assim podiam orientar suas jornacfas, evitando. snrpreendendo e 
visitando os grupos Jocais descohertos (97) . Todas estas técni
cas se baseiam 110 refinamento <le certos scnLidos ( auditi'' º· vista 
e ol fat0) e sua eficácia repousa na t1tili:mção deles.' culwralmeme 
orientada. 

Realizavam caminhadas julgadas verdaáeiramente [antásticas 
pelos brancos. Evreux afirmava enfaticamente que não exi_!>tia 
uo mundo geme mais inclinada a viagens e exenipliiica\•a: percor
riam facilmente 4'00 ou 500 léguas para atacar os seus inimigos 
(98). Quando as e.xpcdiçôes assumiam caráter guerreiro. o exér
cito chegava a reunir doze mil homens com suas mulheres (99) . 

( 93) - Cahrlel Soares. Pf:· 388: 
( 9·1) - Oabrlt-1 Soares. pg. 388; 
<95) - GalJriel Sonrei:1, pg. 889: 
< !JG) - Gabriel So1u-es. pg. 389: 
(97) - Gabriel Soures. pg. 38!1: 
(98) - Ev1·eux, PI>'· 79: 
i' 99) - Thevet, Cosmographic, 941; Ury, pg. 171; 

... 
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I'\ esse caso, compreende-se que a organização informal da expe
cíição devia ser particularemnte eficiente. Realizavam as mar
chas em fila por um, "porque não sabem andar de outra maneira·· 
( 100). Na frente iam os batedores, moços ligei ros e adestradas 
como espias (101). Quando penetravam em territórios inimigos 
tomavam severos cuidados. Andavam somente de uma e meia a 
duas léguas diariamente, isto é, o percurso que podiam realizar 
até as nove horas da manhã ( 102). A certa distância dos ini
migos construiam um acampamento, que deYia ficar perto da água 
doce e que era disposto de fonna a deixar um caminho entre 
dois corredores áe cabanas ( 103). Só faziam fogo dentro das 
cabanas e quando se encontravam a três ou quatro léguas dos 
inimigos, deixavam de fazê-lo ( 10-l). A expedição era organi
zada de tal modo, em relação ao tempo, que a véspera do ataque 
coincidia com a lua cheia ( 105). Assim, percorriam a ttl tima 
etapa <furante a noite, podendo surpreender o inimigo pela ma
drugada. 

As técnicas de navegação eram igualmente eficientes. Os 
Tupinambá, dentro dos limites impostos por seu equipamento ma
terial, foram grandes navegantes. .Métraux considera-os como os 
mais hábeis da América do Sul ( 106). De fato, conheciam bem 
a arte áa navegação e dispunham de excelente equipamento ma
terial. Usavam canoas e jangadas. Estas eram usadas somente 
na pesca. transportando apenas um homem. Aquelas eram vercfa
clei ramcntc importantes, comportando grande número de tripulan
te$. Segundo Stadc:n, mediam quatre pés de largura e quarenta 
pés de cvmprimento (108). Os dados disponíveis sôbre o número 
de tripulantes não são uniformes, variando de 20 a 50 pessoas, com 
mantimentos, armas e outros objetos. Staden informa que na 
viagem à Bertioga iam dezoito guerreiros em cada canoa ( 109) . 
Anchieta por sua vez escreve que iam vinte pessoas na barca em 
que voltou à Bertioga ( 110). Todavia, ambos sugerem que a 

(100) - Gabriel Soares, pg. 390: 
(101) - Gabriel Soares, pg. 390: 
(102) - Gabriel Soares, pg. 390; 
(103) - Gabriel Soares, pg. 891; ver também Staden, pgs. 126 e 129; 
(104) - Gabrleil Soares, pg. 391; 
(106) - Gabriel Soares, pg. 301; 
(106) - A. Métraux: ClvlllSlltlon Materlêlle op. clt. pg. 207; 
(107) - Lér y, pg. 160; 
{108) - Aproximadamente: um metro e trin ta e dois de largura, 

por t reze metros e vJnte de comprimento. Sõbre a distin
ção entre ubás e lgnr iu. ver Estevão P into, op. clt. vol. 11, 
pgs. 179-181; 

(109) - Staden, pg, 124; 
(110) - Anchleta, Cartas, pg. 232; 
(111) - Staden, pg. 176; Anchleta, Cartas, pg. 203; tstes totais 

são confirmados por Gabriel Soares (pg. 880) e por Gan
davo (pg. 126); 
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canoa tinha capacidade maior, comportando ele vinte e cinco a 
trinta e até mais de trinta pessoas (1 11 ) . Mas, Pigafetta au
menta o total extt·emo para quarenta, enquanto Thevet, Léry e 
Pero Lopes de Souza oscilam entre quarenta e cincoenta ( 112). 
Métraux considera, talvez com razão, os últimos lotais exagera
óos (113). Entretanto, não podemos duvidar das infonnações 
indicadas e em primeiro lugar, de Staden e Anchicta, frutos de 
experiência pessoal e direta. Tão pouco temos dúvidas sóbre os 
números de canoas agregadas em frotas. fomecidos por Anchieta, 
Thevet e Léry (114). Segundo êstes autores, uma frota Tupi
nambá podia abranger áe 60 a 200 canoas, aproximadamente. Na 
expedição guerreira descrita por Staden, a frota compunha-se de 
trinta e oito canoas, transportando mais ou menos 684 guerreiros 
( 11 5). 

Os dados acima expostos, parece-me, dão em conjunto uma 
i<léia precisa dos conhecimentos dos Tupinambá sôbre o meio e 
seu aproveitamento deles. em concomitância com técnicas c\'e orien
tação e deslocamento no espaço. A eficiência de um complexo 
sistema guerreiro ofensivo e defensivo assegurava, quando neces
sário. o bom êxito das tentativas de migração. A principal Conte 
do êxito destas emprêsas, contudo, parece residir nas sanções mo
rais que as sublinhavam. Nos movimentos demográficos reali
zados nos limites áos territórios controlados pelo grupo local ou 
pela tribo, é evidente a inconsciência dos fatores reais das mi
gra<:ões. Em co111pe11sa~ão, era muito viva a consciência de que 
deviam mudar-se periodicamente, perpetuando uma solução lradi
cional e eficic·ntc. "Se lhes perguntamos porque mudavam tão fre
quentemente, respvndem apenas que passam melhor trocando de ares 
e que se fizessem o contrário de seus avós morreriam depressa" 
( 116) . >Ja observação estrita do comportamento elos antepassa
dos achavam, pois. a sanção moral e a explicação racional de seus 
atos. A ela liga,-am um estado de eunomia bem definido, e\~
denciando a importância atribuída pelo gru1>0 tribal à observância 
das soluções tradicionais (J 17). 

Os movimentos migratórios extensos, que envolviam a con
qui,.la ele territórios pertencentes a outras tribos. implicam uma 

(112) - Plgafetta,pg. 69; Thevet, Slngularlcladea, pg. 236; U1·~r1 pg. 
172; Pero Lopes de Souza, pg, 281: Ver tnmbêm Evreux, 
pg. 80; 

(113) - A. Mêtraux: La ClvlllzaUon Mat.erlêlle, etc., pg. 209; 
(lH) - Ancbleta, Ca1·taa, pg. 203; Thevet, Singularidades, pg, 235; 

U1·y, pg, 172: 
(115) - Staden, pg. 124; 
(116) - Léry, op, olt. pg. 101; e!. tab<:m: Abbevllle, pg. 222: 
(117) - Emprego o termo eunomla oo ::;enUdo conceptual definido 

por A. R. Rndecurr~-Brown, in "On 1h« Coneept of Fun
cUon ln Soolnl Sclcncc·•, art. cit. pgs, 397-398; 

.. 
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análise mais complicada. Parece que o êxito destas migrações 
dependia estreitamente de sua conexão com fatores religiosos. 
Contudo, o mecanismo de atuação dêstes fatores não é muito sim
ples, pois êles próprios emergiam em condições especiais, cuja. 
reconstrução não pode ser feita com o material disponível. As 
investigações sôbre os movimentos migtatórios dos Apapokuva
Guarani, realizadas por Curt N.imuendajú ( 118), esclarecem al
guns pontos obscuros. Conforme explica Nimuendajú, os Apa
pokuva acreditavam que podiam alcançar o paraíso de duas for
mas. Por meio da dança, aligeirando o corpo a ponto de poder 
subir ao Zenite através d'a porta <lo céu. Ou procurando a "terra 
sem males", que estaria situada no centro da superfície terrestre. 
Alem do referido mito, desempenharam papel importante nas mi
grações dos Apapokuva outras crenças ligadas à cataclismologia e 
a intervenção cios pagés. "Através de visões e sonhos, alguns 
pagés inspirados, fizeram a profecia da próxima destruição ela 
terra e, reunfr1áo prosélitos, marcharam, entre cantos e danças re
ligiosas, em busca da terra sem malas. Segundo esta tradição, 
esta devia ficar no cenlro da terra e segundo outras, ao 11ascente, 
mais além dos grandes mares. Só assim pensavam escapar à per
dição" (119). A luz da contribuição de Nimuendajú. pode-se 
interpretar os d'ois movimentos migratórios descritos por Gandavo 
e Abbeville, como já o fez A. Métraux ( 120). 

Gandavo referia-se a um ruovünento migratório que, de acôr
do com informações colhidas em outras fontes, por Métraux, 
abrangia 12.000 indivíduos, chefiados pelo cacique Viarazu. Par
tindo -em 1539 do litoral brasileiro, após uma série de aci
dentes, alguns membros da expeóição atingiram o Perú. Gan
davo, contudo, limita-se a tUna referência superficial, acentuando 
entretanto o aspecto que aqui nos interessa: "como não tenham 
fazendas que os detenham em suas páLrias, e seu intento não seja 
outro senão buscar sempre terras novas, afim, de lhes parecer que 
acharão 11elas imortalidade e descanso perpét1t0, aconteceu levan
tarem-se uns poucos de suas terras, e meterem-se pelo sertão a 
dentro ... '' (121). O texto cre Abbeville, sôbre o movimento mi-

(118) - Curt NimuenduJli: "Leyenda de la C1·eaci6n Y .Tulclo F'lnal 
dei Mundo como Fundamlento de la Rellgton de tos Apa
pokuvRi-Guaranl "· Tt·aduoão de Juan Francisco Recalde, 
com carta-pretâclo de Herbert Baldus: ed. mlmeografada, 
S. Paulo, 1944, cap. Vll; ver também Egon Sehaden, loc. 
clt . 

"(119) - Curt NlmuendajCa, op. clt. cap. I, pg. S; 
(120) - A. M6ti·aux: Mlgratlons Historiques des Tup.1-Guaranl, clt. 

pgs. 12-lG e 21-22-; La. Clvlllsallon Materlêlle, etc., pgs. 291-
293; La Rellgion des Tuplnambà, etc., pg. 200 e segts. 

(121) - Gandavo, pg. 148; o grito ê meu; 
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gratório por êle descrito ( 122) é mais minucioso. Após o con
tacto com os brancos, apareceu um espírito maligno àqueles indios, 
"encarnado num de seus antepassados e discorreu acerca de suas 
misérias e dos meios de se libertarem". "Disse-lhes que íôra 
como êles, mas que agora era puro espírito e que, se quizessem 
acreditar nêle e seguí-lo, iriam todos para o paraíso terrestre dos 
caraibas e profetas" (123). A migração coletiva realizou-se en
tão, assumindo a forma de movimento messiânico. Abrangia 
mais de 60. 000 pessoas ( 12+). Todavia, o movimento fôra con
cebido para sua danação. Na primeira travessia de rio que fize
ram perderam muita gente. Outros morreram atacados pelos 
inirnigos. Os sobreviventes foram conduzidos pelo espírito ma
ligno para o deserto, "onde deviam continuamente dançar em ho
menagem a Jurupari." ( 125). O espírito mandava semear muita 
coisa: êles, porém, nada colhiam. Nem sequer sabiam em que 
lugar estavam. Mais tarde foram encontrados pelo sr. de la 
Ravarcliere, e êste "os trouxe consigo para junto de seus compa
nheiros da mesma nação" (126). 

Os dois textos sugerem que os movimentos migratórios des
critos estavam de fato ligados à crença no mito da "terra sem 
males". O segundo texto ainda evidencia outros elementos da 
tradição mítica: a crença na reincarnação do pagé, a dança como 
meio de aquisição de poderes mágicos e o papel do pagé, pois o 
espírito encarnado tornou-se um pagé e desempenhou as atividades 
dêste, como líder carismático. . Além disso, indica consciência 
clara das condições insatisfatórias de vida; o movimento messiâ
nico emergiu destas condições, e contra elas, como um meio de re
denção coletiva. Parece-me ser desnecessário insistir na função dos 
mitos tribais e cio pagé nos movimentos migratórios que asswniam 
esta feição. Doutro lado, as condições de deprivation ( 127), criadas 
pelos contactos com os brancos, apenas explicam o aparecimento 
de conflitos em tôrno de problemas vitais. Pelo menos o movi
mento descrito por Abbeville, com seu carater mágico-religioso, 

(122) - Retet'e-se a índios considerados Poteguar po1· A. l\t<itraux 
(ct. art. clt., pg, 12); mae também poderiam ser Tupl
nambá. da zona pernambucana do São Francisco (ct. Ab
beville, pg. 208-209 e 252-268); 

(123) - AbbevU!e, pg. 252: 
(124) - Abbevllle, pg. 252; 
(126) - Abbev111e, pg. 253; 
(126) - Abbevllle, pg. 258: 
(127) - Ct. para o emprêgo do têrmo, Phllleo Nash, "The Place 

ot Rellgloue Revlvallsm ln the Formallon o! the Inter
cultural Communlty on Klamath ReeervaUon", art. ln So
cial Antropo'.logy ot Nortb Amerlcan Trlbes, ed. por Fred 
Eggan, Imprensa da Universidade de Cblcago, pg. 441 e 
segts; 



FabrJca~-l"io do OAlJIM. - A gra.l'lll'n. mos tra ns dJversas ta.ses de 
prepar·n~1o dn. bebida. pelas muU1ei-es. 

(T h evet, Cosm ogi-n.phie, folha. 917, v erso) . 

O tl.'Í•rlCO do J>au-bl-asll com os franceses . 

(Th.evet, Cosmogr a p,hle, fo lha 950, v erso) . 
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constitui uma resposta autenticamente aborígene à situação ( 128). 
Em última análise, êle não representa somente uma resposta ao 
branco; mas, primariamente, às próprias condições insuportáveis 
de vida. Deve-se, admitir, em vista disto, que aconteceria a mes
ma coisa em outras situações da vida tribal, sem intervenção do 
branco; por exemplo, quando o equilíbrio biótico se rompesse de 
modo muito desfavorável . 

Penso que ainda se pode aprofundar esta análise, situando os 
(atores reJjgiosos e as sam;ões morais correspondentes como fonte 
de uma forma específica de contrôle do comportam~nto. Rece
bendo um carater religioso, o movimento comunicava aos indiví
óuos um estado de tensão emocional permanente e dava-lhes wna 
crença profunda nos poderes mágicos pessoais. adquiridos por 
meio de cerimônias mágico-religiosas. A aplicação das fôrças daí 
resultantes e a direção coletiva que esta aplicação devia receber, 
dependiam em parte do líder carismático ( 129). É fácil com
preend'er que tais movimentos, do ponto de vista da ação coletiva 
e da consecução dos fins visados, adquiria wna fôrça especial . 
Transformavam-se em irresistíveis ª''alanches humanas capazes de 
destruir ou neutralizar os obstáculos mais sérios, colocados entre 
êles e os objetivos comuns, pela natureza ou por grupos tribais 
inimigos. Isso talvez explique a formidável fôrça de expansão 
dos T upinambá, ainda durante os princípios dos quinhentos, aá
mirada com espanto até cm nossos dias. 

Em síntese, os movimentos migratórios dos Tupinambá po
dem ser descriminados em vista de suas f inalidades e proporções 
( cf. acima, pgs. 21 e 22) ( 130). Os dois tipos de m\'>vimentos mi
gratórios são compreensíveis em tennos de um sistema tecnológico, 
algo complexo e eficaz, e emergiam em consequência de perturba
ções ocorridas nas condições normais de vida. A consciência das 
causas imediatas das migrações não é a mesma nos dois casos. Mas, 
em ambos, um conjunto de sanções e de controles sociais atua
vam específicamente sôbre o comportamento dos indivíduos, ga
rantindo unanimidade d'e atitudes e coesão interna. 'O alvo por
ventura mais essencial dos dois tipos de movimentos migratórios, 
de tu~do diverso em cada um, é óbvio, residfa na consecução das 
condições que tendiam a garantir o estado de euforia socialmente 
desejado. Após a apreciação dêsses aspectos, envolvidos pela 
discu<>são géral do problema, penso que posso considerar separa-

(lZU - Ver também Egon Schaden, op. cit. pg. 39 e segts: 
(129) - Ver especialmente A. Mêtraux: La. Rellglon des Tuplnam

bã., pg. 200; Curt Nlmuendajõ, "Leyenda de la Creaclõn 
dei Mundo como Fundamento de la ReUglon de los Ara
pokuvo.-Guranl ", op. clt., pg, 3 e segtie. e PS". 55 e segts. 
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damente outras informações consignadas sôbrc tais movimentos 
migratórios. 

É claro que o esgotamento do solo ou dos recursos naturais 
constiluia uma das causas das migrações periódicas, dentro da 
porção de territórios sujeit\/s ao domínio t ribal. Pela insistência 
de algumas fontes era, provavelmente, a causa mais importante. 
Assim, escrevia Staden: "se uma região se exaure, transferem 
seu lugar de moradia para outra" (1 31 ). Esta explanação abran
ge todos os recursos naturais de uma região. Outros autores, 
entretanto. referem-se e~-pecificamente ao esgotamento do solo. 
Evrcux, por exemplo, faz uma descrição dramática dos e[eitos 
das técnicas agrícolas Tupinambá e de seu sistema de exploração 
extensiva do solo. Referindo-se às terras ocupadas pelos Tupi
nambá, escreve "que a cultivaram a seu modo. ou para melhor 
dizer a esterilizaram, visto que depois cfe três anos faltam-lhe 
fôrças para produzir coisa alguma. alem do mato agreste, sendo 
necessário descansar muitos anos" (132). Combinando-se êst'e 
texto com out ro de Abbevillc, íica-se sabendo que os Tupinambá 
controlavam as variações de fertilidade áo solo através do rendi
mento da produção agrícola. Porisso. provavelmente dentro do 
período de tempo mencionado acima, viam-se na contingência de 
procurar novo 1úcho. "Por outro lado, alegam que a mandioca 
e a batata com que se alimentam se comprazem em terras novas 
e produzem mais" ( 133) . Aliás, a necessidade de terras virgens 
tornava-se, em vista disto, o critério seletivo do novo nicho. E m 
outras palavras, parece provavel que a seleção das terras t inha 
primazia sôhre os demais elementos de segurança. que deviam 
ser cobertos pela área povoada do grupo local. em relação aos ter
ritórios por êlc ( cf. acima, pgs. 20-21 ) . É o que si: pode inferir 
da::. infom1açõcs bastante objetivas de frei Vicente do Salvad\)r. 
Assim, "terra fertil" consistia na "que êlcs dizem ser e que não 
foi ainda cul ti,·ada" ( 134). Pois, explica, ''tem por menos tra
balho cortar árvores que mondar ervas" ( 135). Mas, ao lado 
dêsscs motÍV\)S, é possívd situar outros, ele caratcr ocasional ou 
concomitantes. 

C J 80) - Na present e anàllse, por fa li.a d e dados, não !oram es
l Udado11 os m ovimentos m igratórios dos T uplna mbà, pro
vocados pela expansüo de outrM tribos: 

(131) - Staden, p g, 166: 
(132) - E vreu x. pgs. 71 -72: ver também J . C. R. Mllllet de Salnt

Adolphe, Dlcionarlo Geograp blco, Hletor lco e Descrlptlvo 
do lmper lo do Br asil, J. P. A.tllaud. ed. PaTls 18.f6, vol. II, 
pgs, 732-733: 

(133) - Ab bevllle, pg. 222: 
(134 ) - Salvad or, pg. 66: 
(136) - Salvado1·, pg. 66; 
(136) - Lulz da G r ã, Novas Cartas JesuCllclUI, pg. 182; Gabriel Soa

res, pg, 366: Cardlm, pg. 271: Salvador, pg, 56; 

... 
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O envelhecimento das palmas de pindoba, entre os segundos, 
neutralisava a eficiência das malocas. Deixava então passar abun
dantemente as águas da chuva. Nada menos que quatro Coutes 
distintas (136) infon11am que as malocas duravam em média de 
três a quatre anos. A mudança de uma região para outra cor
responderia ao tempo compreendido entre a construção das malo
cas e a sua inutilização. De qualquer forma, isto não exclui a 
concomitância com outros fatores, relacionados à ocupação cfes
trutiva do meio externo. Um fato relativamente comum. mas 
que provocava a reconstrução do grupo local, era o incêndio. Du
rante as cauinagens, um comparsa embriagado e irritado podia 
pqr fogo cm todas as malocas do gntpo local. Basta''ª• para 
isso, que o ateasse ao próprio ranç/io. Logo depois, todas as 
malocas ficavam reduzidas a cinzas (137). Nada podia ser feito 
em repr.esália do ato, pois consideravam-no legítimo: o autor pu
zera fogo naquifo que lhe pertencia. Nestas situações. entre
tanto. eram tomadas medidas preventi\'aS especiais. Se os âni
mos se exaltavam, as mulheres escondiam as annas e apagavam 
os tições ( 138) . A guerra também podia provocar o incêndio 
das malocas e a reconstrução do grupo local noutro lugar. Islo 
acontecia quando os próprios componentes áo grupo local incen
diavam suas malocas ( 139) ou quando o fogo era causado pelos 
inimigos ( 1·40 ) . Aliás. as malocas deviam ser destruídas pelo 
fogo de qualquer modo. Ao abandonar um lugar. incendiavam 
primeiramente suas malocas ( 141 ) . 

Os datlos relativos à period'icidade destas migrações 11ã0 são 
absolutamente consistentes entre si. Se admitíssem0s a frequên
cia c01110 critério seletivo. o período mais indicado seria o com
preendido enlrc três e quatro anos. É o que se pode verificar 
na seguinte relação: 

1) de cinco a seis meses (Léry, pg. 209 ) : 
2) de ano a ano ( Pe. Navarro. Cartas Avulsas. pgs. 50-51) : 
3) de 1 rês em três anos (Evreux. pgs. 71-72) : 
4) de três a quatro anos (Luiz ela Grã. i\iovas Cartas, pg. 

182; Gabriel Soares. pg. 366: Car<lim, pg. 271; Salvador, 
pg. 56): 

5) de quatro a cinco anos (Nóbrega, Novas Cartas. pg. 105): 
6) de cinco a seis anos ( Abbe\'ille. pg. 222) . 

(137) - Pe. A. NavaN'O, CartaB A\'ulsat1, pg. 51: Pc. Lulz l\e Crã, 
Novas Cartas. pg. 16 6 : 

(138) - Anchieta. Cartas, pg. 330; 
Ct39) - Thevet, Singularidades. m;. 22s : 
(140) - Staden, pg. '7.4 e 104: 
(141) - Lérj'. pg. 209: Ahbevllle, pg, 222; 

.(142) - Léry. pg. 209: 

/ 



36 REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL 

Os dois extremos estão compi;eendi<los entre cinco e seis 
meses e cinco a seis anos. No caso é preciso notar que as fontes 
mais credenciadas pela longa pem1anência no país e pelo contacto 
íntimo com os nativos oscilam de três a cinco anos. P rovavel
mente, a discrepância das duas primeiras fontes explica-se pela 
observação de mudanças ocorridas em função de fatores oca
sionais. 

Sôbre a distância que devia haver entre o primitivo nicho 
e o novo são muito limitadas as informações existentes. Con
tudo, dão uma idéia da distância percorrida nessas migrações. 
l..éry, por exemplo, iníonna que reconstruiam o grupo local a 
meio ou a uma légua do antigo lugar ( 142). Ou seja, aproxi
madamente, a uma distância variável entre três e seis quilômetros. 
Abbeville confirma o primeiro total (143). Não disponho de 
descrições completas sôbre a realização das mudanças para o novo 
nicho. De uma referência de Grã, infere-se que nessas ocasiões 
podiam ocorrer divisões internas (144). frovaveJmenle, em vir
tude do crescimento vegetativo da população. cro aumento do po
der de novos chefes ou por causa do grau de disponibilidade dos 
recursos naturais, surgiam novas malocas ou mesmo novos grupos 
locais. 

Os movimentos migratórios de conquista deviam ter assumido 
amplas proporções. Não só antes da chegada <los brancos, como 
depois, e em virtude de sua presença. Quando os brancos che
garam, os movimentos de expansão dos Tupinambá estavan1 em 
pleno processo de desenvolvimento. Depois d'o contacto com os 
brancos êsses movimentos foram sustados. Staden refere-se à 
construção do forte da Bertioga. por exemplo, como um meio 
para impedir a progressão dos Tupinambá. em direção ao Sul 
( 145). Mas, as próprias condições de contacto provocaram, tan
to na Bahfa, como no Rio de Janeiro, no Maranhão e no Pará, a 
emergência de "revivais" religiosos e d'e movimentos messiânicos. 
~sses movimentos levaram à invasão de áreas territoriais ocupadas 
por outros grupos tribais. A documentação histórica não faz juz, 
entretanto, à riqueza das ocorrências e <los acontecimentos. Exis
tem apenas dados esparsos. não susceptíveis de aproveitamento 
sistemático. 

A melhor descrição ele um cios movimentos migratórios de 
conquista, dos Tupinambá. é feita por Gahricl Soares, referindo-

(H3) - AbbevUle, pg. 222; 
(14'4) - Pe. LuJz da Grã, Novas Cartas, pg. 182; 
(145) - Staden, Ct. pg. '14; 
(146) - Gabriel Soares, pgs. 37, suo e 361; VaaconccUos, Notlclas 

Curiosas e Necessarla8, etc., pg. 81; Sõbre esta. parte do 
trabalho, ver A.. Mêtraux, - Mlgratlons Hlstoriques des 
Tupl-Guaranl, art. olt. p~11 .. 4-8; 



Turefns temtnlnns: Coleta e trnnspol'tC$ . VG-se no. gravura umn, 
reprcsentaçi"io do grupo local ele l'batn.bn,. 

(Staden, pg. 135). 
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se aos que fixaram na Bahia. Segundo Soares e Vasconcellos, 
a fertilidade e a abundância das terras adjacentes ao rio São Fran
cisco e do litoral baiano atrairam vários grupos tribais diferentes 
( 146). Rstes disputavam entre si o domínio e a exclusividade 
sôbre os mesmos. Os Tupí foram os primeiros senhores daquelas 
terras ( 147) . Posteriormente, atraiáos pela "fama da fartura da 
terra e mar desta província" ( 148), os Tupina, provenientes do 
sertão, invadiram o litoral baiano e expulsaram os Tapuia da re
gião costeira. Durante "muitos anos" conseguiram manter a in
tegridade dos territórios conquistados, apesar das contínuas guer
ras em que se viam envolvidos com os Tapuia (149). A "gros
sura e fertilidade desta terra" também atraiu os Tupinambá, que 
atravessaram o São Francisco, vindos do sertão ( 150): Após 
alguns anos de lutas conseguiram conquistar os territórios dos 
Tupina: "destruindo-lhes suas aldeias e roças, matando os que lhe 
faziam rosto. sem perdoarem a ninguem, até que os lançaram fora 
da vizinhança do mar" ( 151). Os Tupina emigraram para o 
sertão, expulsando os Tapuia ainda mais para o interior. Du
rante muitos anos os Tupinambá conseguiram manter sob seu 
domínio aquêles territórios da Babia, compreendidos entre a ponta 
do Padrão e o rio São Francisco. Os Tupina ficaram distribuí
dos no sertão por "uma corda de terra d'e mais de 200 léguas" 
(152). 

Outro exemplo consiste na imigração dos Tnpinambá para o 
Amazonas. Todas as Contes indicam que os Tupinambá que po
voaram a Ilha de Tupinamabarana emigraram do Brasil, fugindo 
aos portugueses de Pernambuco, Maranhão e Pará. Os que che
garam ao Amazonas invadiram os territórios dos antigos povoa
dores. Os que se opuzcram aos objetivos óos Tupinambá, foram 
mortos: os demais. subjugados ( 153) . Graças a uma referência 
ele Heriarte, fica-se sabendo que aquelas migrações assumiram a 
forma de movimento messiânico ( 15-t) . 

Sôbre as ocorrências posteriores à fixação nas novas áreas 
territoriais nada se sabe de positivo. Apenas Gabriel Soares e 
Claude d' Abbeville indicam o desenvolvimento de crises intestinas. 

(147) - Gabriel Soal'es. pg. 360 e pg. 361; Jabontnm, vol. I, pgs. 
9-10; ct. também Anchleta, Ca1·tas, pg. 302; . 

(148) - Gabl'lel Soares, pg. 360; 
(l 49) - Gabriel Soares, pg. 361; 
(150) - Gabriel Soa1·es, pg. 361; 
(161) - Gabriel Soares, pg. 361; 
(152) - Gabriel Soares. pg. 407; 
(163) - Acunã, pg. 262; Herlarte, pgs. 224-225; 
(164) - Herlarte, pg. 226: "Dizem que. no ano de 1600, salram 

seus antepassados do Brasil em três tropas, em busca do 
Parafso Terreal (coisa de bárbaros). rompendo e conquis
tando terras e havendo caminho.do um certo tempo che
gat·am àquele srtlo, que acharam o.bundante ... " 
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Tod'avia, as causas apontadas pelos Tupinambá não se referem 
explicitamente à ocupação da terra. Na Baia, teria sido o rapto 
de uma jovem ( 155) ; no Maranhão, um conflito durante certa 
cauinagcm muito importante, ocorrido entre um homem e uma 
mulher (l 56). Nos dois casos processou-se redistribuição no 
espaço e segregação dos Tupinambá em dois grupos tribais an
tagônicos. 

Como última etapa da análise do problema f undarnental aqui 
investigado, cumpre-me apreciar agora a importância da guerra 110 

sistema teC11ológico Tupinambá e sua conexão com os padrões tri
bais de comportamento recíproco. Certas fontes dão uma visão 
exagerada da função social da guerra e dos valores guerreiros no 
sistema sociocultural Tupinambá. De fato, não se pode subesti
mar a importância do complexo guerreiro em um povo tão beli
coso, em virtude das próprias condições de sua existência social. 
como os Tttpinambá. Contudo, é preciso encarar tais aspectos 
da cultura tribal em conexão com o todo que ela mesma repre
senta. ~ste ponto de vista rorna possfrel a compreensão da guer
ra cm termos de suas funções específicas no sistema sociocul
tural Tupinambá. E permite. ao mesmo tempo, situar suas con
sequências sociais mais extremas. 

Antes. porem. julgo-me no dever de explicar o motivo do que 
m~· parece uma limitação. Na tecnologia Tupinambá, o sistema 
guerreiro constituía parte de um conjunto de técnicas destinadas 
à conservação ou ao aumento dos recursos naturais sujeitos a con
trole tribal. Em termos de def eza, elas visavam subtrair as fon
tes de subsistência de perturbações, oriundas da intervenção de
outros homens ou de certos animais. A importância dêste fato 
para os Tupinambá póde ser avaliada, por exemplo, através das 
cerimônias de renomação. O caçador que matava uma onça devia 
se sulm1eter às regras e abstenções observadas por um guerreiro, 
quando matava um inimigo. E recebia honras equivalentes (157). 
Aliás, a própria descriminação de guerreiro e caçador corre por 
conta de nossas categorias de pensamento. Se um guerreiro linha 
maior importância na hierarquia tribal, e se um Tupinambá se 
tornava primeiro um bom cac;ador, para depois ser um bom guer
reiro, são coisas pouco significativas em si mesmas. "Para onde 
quer que vão. seja no mato ou na água, sempre levam consigo 
arco e flexas" ( 158). O pescador, o caçador e o guerreiro co
existiam na mesma pessoa. Como estn1tura cfa personalidade. 

(165) - - Gabriel Soares, pg, 363; 
(166) - AbbeviDe, pg. 209; 
(157) - Veja.-se, por exemplo, A. MHraux: La. Rellglon des Tupl

namba, pgs. 174176: 
(168) - Staden, pg, 159; 

• 
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emergiam naturalmente das situações que um indivíduo devia en
frentar durante o curso de sua vida. Neste trabalho, entretanto, 
foi-me impossivel apreciar os dois aspectos do sistema tecnológico 
Tupinambá, con~idcrado do ponto de vista da conservação ou am
pliação das fontes de subsistência. Os dados disponíveis só apre
sentam suficiente consistência quanto às atividades relacionadas 
às tentativas de interferência humana (guerra) . Todavia. lamen
to esta lacuna. Ela nos impede de verificar em que medida a 
interdependência cios Tupinambá, em face de perigos naturais co
muns. deu origem a atividacres socialrnente regulamentadas. E, 
em segundo lugar, como estas repercutiam na imensi ficação dos 
laços de solidariedade intragrupal e. provaYelmcnte. intratribal. 

A questão capital, aqui. consiste portanto no significado eco
nómico da guerra na cultura Tupinambá. Porisso. não me in
teresso, no momento. pelo estudo ex.tensivo do sistema de técnicas 
guerreiras nem por todos os problemas suscitados pela guerra. 
como fenómeno social. no sistema sociocultural Tupinamhá ( 159). 
Todavia, devo pelo menos mencionar a congruência da organiza
ção guerreira em relação ao ambiente natural drcundante. Os 
Tupinambá primavam pelo aproveitamento mais refinado. sutil e 
engenhoso dos recursos naturais. O mais interessante. porém. é 
que êsses recursos não eram apenas usados como meios de defeza. 
Transformavam-se em eficientes meios de ataque. Com n auxílio 
das árvores. por exemplo, obstruíam facilmente um canal, pro
curando encurralar o i11imigo; ou faziam com os troncos mais 
grossos maças destinadas ao esmagamento dos inimigos. Todo 
acidente natural podia ter um valor tático, e era então apro
veitado. 

Os dados acima expostos, em vários itens. dão uma idéia 
aproximada dos fatores subjacentes às guerras intenribais. Em 
conjunto, mostram como a exclusividade sóbre uma porção de ter
ritórios era mantida e como novas áreas territoriais eram con
quistadas, evidenciando os móveis materiais da guerra. Falta, 
entretanto. apreciar o papel representado pelas incursões guer
reiras na conservação de territórios. Por meio destas, compreen
de-se, é que podia ser preservada aquela exclusividade e o padrão 
de dominância a ela associado ( 160) . 

(169) - Isso serã objeto de um estudo especial, em elaboraçiio; 
(160) - Emprego o termo domina.nela para designar o resultado 

da competição entre os grupos locais da mesma t.rlbu ou 
de trlbus dlferentes, locallzadas em âreas espaciais conU
guas (Cf. Charles Darwin: The Orlgln of Specles by Means 
ot Natural Selectlon, Ga. ed., Londres, Watts & Co., 194 õ, 
pg. 41 e segts.) Ou seja, neste caso, para designar n con
figuração geodemogrUlca produzida pllla ocupação destru
tiva. do mesmo habltnt por diversos grupos tribais (Tup1-
nambê., Tuplna, Tapuia., etc.; Tuplnn.mbã, Tuplnlqulm, Ma-
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As incursões guerreiras ocorriam em geral entre as comuni
dades inimigas que competiam dentro de áreas territor.iais con
tíguas. E las eram mais frequentes entre grupos locais situados 
'l1as zonas lindeiras (161). Referindo-se ao grupo local de 
Cunhambebe, Thevel explica por êstes motivos o estado de tensão 
guerreira em que viviam, "as populações dessa região são mais 
belicosas do que quaisquer outras da América, uma vez que a 
vizinhança cfos inimigos os constrange a um contínuo estado de 
guerra" ( 162) . Gabriel Soares também dá informações a êste 
respeito, tratando rr1!Smo das longas expedições maritimas dos 
Caeté. ~stes atravessavam o São Francisco e desciam até cin
coenta léguas pela costa, indo aprisionar os Tupinambá em seus 
grupos locais ( 163). Contudo, afirma que a inidativa nos ata
ques, em geral, cabia aos Tupinambá ( 164) . 

A ampl itude das incursões.. é óbvio, dependia estreitamente 
do grau cfe dispersão dos grupos locais nos territórios ocupados. 
Tratando dos Tupi da costa - Tupinambá inclusive - Anchieta 
infonna que chegavam a realizar expedições de 300 milhas ( 165), 
ou seja. aproximadamente, 660 quilómetros. Evreux refere-se 
a distâncias quatro e cinco vezes superiores a esta (166), mas 
devemos nos lembrar o estado de extrema dispersão em que se 
encontravam os Tupinambá naquelas regiões. Em média, as dis
tâncias eram 1nuito menores. Assim. na expeçlição descrita por 
Staden, os Tupinambá percorreram 30 mjlhas ( 167), aproxima
damente 66 quilómetros. Léry informa que atacavam grupos 
locais a uma distância variável de 25 a 30 léguas (168), mais ou 
menos ele 150 a 180 quilómetros. Quanto aos Tupinambá da 
Bahia, Nóbrega escreve que se guerreavam grupos locais distantes 
10, 1 S e 20 léguas uns dos outros ( 169) ; isto é. aproximada
mente, a 601 90 e 120 quilômetros de distância. 

Os constantes ataques dos grupos locais inimigos aos dos 
vizinhos, contribuiam fortemenle para manter o equilíbrio biótico 
intercomunitário. Embora seu objetivo expresso não fosse êste, 

racA:Jà, Cara.já., etc.; Tupinambá., Ta.ba.Jara, Tapuia, etc.). 
Com o termo padrão de dom1Rànc1a p1·ocu1·0 &xprimlr esta 
configuração J!m tunção da p~rte desem1>enhada. pelos Tu
pinambà no estabelecimento do equlUbrlo biótico lnterco
munltarlo; 

(161) - cr. Léry, pgs. 172-173; 
(162) - Tbevet, Singularidades, pg. 318; \'er também, Lê1·y, pgs. 

168 e 176; 
(163) - Gab1·le1 Soares, pg. 34: 
(164) - Gabriel Soares, pg. 893; 
(166) - Cartas, pg. 46; 
(166) - Evreux, pg. 79: 
(167) - Staden, pgs. 87 e 138: 
(168) - Léry. pg. 17i; 
(169) - Nóbrega, Cartas do Brasil, pg. 90; 

• 
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tais eram os resultados das incursões guerreiras. Pelas descri
ções de Staden e Anchieta pode-se verificar como êste sistema de 
relações bióticas intertribais tendia à preservação do stahi qsw 
ecológico. Cada grupo local assegurava-se, d'esta forma, a exclu
sividade sôbre o conjunto de Lerritórios sujeitos ao seu domínio. 
Porisso não procuravam, com estas incursões guerreiras, aumentar 
seus territórios e os recursos naturais correspondentes ( 170) . Os 
Tupinambá faziam incursões constantes nos territórios de seus vi-
2inhos do sul ( 17 J) e do norte ( 172) . Assim, atacavam os 
Tupiniqtúm, em um lado; e os Maracaiguaçu, em outro (na 
Capitania de Espírito Santo) . Consumado o ataque, retornavam 
com preste2a ao 'ponto de partida. Esta foi uma das principais 
razões do desenvolvimento de técnicas especiais de retirada ( 173) 
~ de padrões de comportamento guerreiro nessas situações ( 174). 
As guerras pelo domínio c:xclusiV\) de territórios e fontes· de sub
sistência ocorriam nos movimentos de expansão, como os descritos 
acima, quando vários grupos locais solidários se .deslocavam de 
wn nicho para outro. Ou então surgiam como consequência da 
alteração de uma determinada ordem biótica. É o caso dos Tu
pina e dos Tapuia, na Bahia. já conhecido. A invasão dos Tupi
narnbá destruiu os sistemas de acomodações recíprocas desenvol
vidas por êstes dois grupos tribais (175), em face do meio ex
terno. Porisso, os Tupina precisaram desalojar os Tapuia das 
antigas posições. Devia haver, contudo, uma relação entre a 
manutenção do pacfrão ele dominância, através das incursões guer
reiras, e a iniciativa nos novos movimentos de e>.."Pansão. De 
acôrdo com as informações de Staden, deve-se admitir que os 
Tupinambá vinham cio norte e tendiam a continuar suas migra
ções para o sul ( 176). Coube aos brancos a tarefa de levantar 
barreiras àquela. expansão. 

Mas, não era somente através da conservação de posições na 
biosfera que as incursões guerreiras intervinham no equilíbrio bió
tico intertríbal ou intercomunitário. A guerra constituía, a jul
gar por certas fontes, o mais importante fator de mortalidade, 
antes da chegada dos portugueses. Abbeville informa especifica-

. mente que a ta.xa de natalidade era muito alta; as crianças eram 
muito munerosas, principalmente até a idade de oito anos. Por-

(170) - Ct. Léry, pg, 187: Thevet, pg, 232; Abbevllle, pg. &29; 
Nóbrega, pg, 90; 

(171) - Staden, pg. 74-78 e 124 e segts.; Anchleta, Cartas, P&'. 307; 
Tbevet, Singularidades, pg. 235: 

(172) - Anchleta, Novas Cartas, pg, 178; 
(173) - Gabriel Soares, pg. 392 e segts.; 
(174) - Gabriel Soares, pg. 392; Brandão, 284; 
(17 6) - Ga brtel Soares, pg. 3 61; 
{176) - Staden, pgs, 73-76; 
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isso, concluía que se não fosse a guerra o país seria muito po
voado ( 177). Referindo-se aos efeitos gerais das guerras inter
tribais. escrevia Acunã: "a guerra é o desaguadeiro ordinário de 
tanta multidão, sem a qual já não caberiam naquela terra" ( 178). 
Todavia, não exi~tcm dados concrc:ros, que permitam fiscalizar es
tas duas fontes. Apenas conhc<;o um exemplo fornecido por 
Knivet. relativo a um grupo local Tapuia não especificado. Knivet 
esteve neste grupo local, situado na região do rio Paraíba, e cons
tatou a predominância excessiva de mulheres. Elas lhe e,,-plica
ram que seus maridos tinham organizado uma incursão guerreira 
contra os Tupinambá e foram mortos ( 179) . Em média, porém, 
a longevidade dos sobreviventes é admirável. Quasi todos os cro
nistas conheceram macróbios de 100, 120. H-0 e até 180 anos! 
( 180). A seleção dos guerreiros processava-se entre os aáultos, 
de 25 e 30 a 70 anos ( 181 ), perlcnciam ás categorias Auo ou TJiu
yaue ( 182). Um membro da terceira categoria de idade masculina, 
com menos de 25 anos - um Kwmmy rcaçu - podia, entretanto, 
pa rt icipar da expedição gttérreira, na qualidade de remador ( 183). 

Tais incursões provoca,·am mudanças profundas no ritmo 
cotidiano da vida social, nos grupos locais Tupinambá. E las eram 
realizadas em " períodos propícios". como escreve Thevcl ( 184) ; 
isto é, conforme foi visto acima, quando os trabalhos agrícolas já 
estavam prontos ou em conexão com os movimentos de estação 
( 184) . As atividades sociais concentravam-se, então. nos pre
parativos da guerra. Pode-se avaliar a intensidade destas ativi
dades. atentancfo-se para o número de pessoas que constituíam o 
exército e para sua provavel duração. t\ expedição compunha-se, 
em geral, de 2. 000 a 12 . 000 indivíduos ( 185) . Mas, às vezes, 
como observa Thevet ( 186), podia abranger sete ou oito grupos 
locais, elevando enorn1emente o número de participantes. Alem 
disso. podia cfurar muito tempo; Staden descreve uma que durou 
11 dias ( 187) : porem. Thevet infonna que essas incursões podiam 
durar até cinco ou seis meses ( 188). Alem disso. Evreux ex
plica que os Tupinambá equipavam-se para a guerra tendo em 

(177) - Abbevllle, pg. 224; 
(178) - Acunã., PS'. 199 : 
(179) - Knivet, pg. 229; 
(180) - Plgafetta, pg. 59; Léry, pg. 99; Vaaconcellos, Noticias Cur io-

sas, pg. 86; Abbevllle, pgs. 211-212: 
(18J ) - 'Evreu:x, pg. 131: Carva jal, pg, 37 ; 
(182) - E vreux, pgs. 131 e 133; 
(183) - Elvreux, p~.131: 
(184) - Tbevet, Singularidades, 1>g. 341; 
(185) - Léry. 174; Thevet, Cosmographle. 941: Oanda.yo, pg. 125; 
(1 86) - Thevet. Cosmographle, 941; 
(187) - Staden, pg. 133: 
(188) - 'l'hevet, Singularidades, pg. 228; Cosmogl'aphie, pg. 941; ver 

também Gabriel Soares, pg, 390; 
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vista as atribuições específicas do guerreiro. durante o seu de
senvolvimento. Porisso, deviam alimentar bem o guerreiro e 
acumuJar um estoque suficiente de víveres; durante a expedição 
o guerreiro nã0 devia subtrair-se às suas atividades específicas, 
dedicando-se à procura de alimentos ( 189). 

A intensificação das 'atividades produtivas seguia orientações 
diversas. de acôrdo com a divisão sexual do trabalho, conforme se 
tratasse dos homens ou das mulheres. Os h01nens deviam se 
dedicar especialmente à fabri~ação de arc0s, flexas e paveses 
( 190). Também construiam canoas ou consertavam as canoas 
usadas ( 191) . Preparavam cuidatfosamente os ornamentos de 
penas, para a cabeça, tr0nco e membros, e para suas armas. Tais 
ornamentos tinham significado simbólico e eram indispensáveis 
(192). Afi mulheres. por sua vez. tratavam dos víveres. Fabri
cavam especialmente grandes quantidaões de farinha ( 193). Ou
tros aspedos do rilmo usual da vida social eram transtomad0s 
pelas ccrimônias religiosas e pelas exortações dos velhos ou chefes 
( 194) . Em cada grupo local, pois, a guerra envolvia a todos, 
tornando-se um empreendimento comum. 

Falta discutir. ainda, o objetivo expresso da guerra. A ex
posição anterior já pôs em evidência que, no nível ecológico, a 
função da guerra consistia em preservar ou restabelecer o equilí.
hrio biótico. Isso através da conservação dos territórios e da 
regulamentação restritiva do crescimento áemográfico, ou pela 
conquista de novas posições na biosfera. Foi ''isto também que 
a guerra entre comunidades que competiam em áreas espaciais 
contíguas não visava fontes suplementares de recursos t1at11rais. 
Como complemento disto. é preciso analisar as informações rela
tivas à apropriação dos bens pertencentes aos vencidos. Algumas 
fontes parecem dar, à primeira vista, a sugestão de que o saque 
poderia constituir o inovei constante elas guerras. Assim. Gabriel 
Soares de Souza escreve qlte após a vitória, "cacTa um leva o qúe 
pode apanhar" ( 195) . ln fonna ainda que o cacique não t inha 
"coisa certa" nos despojos (196). Anchieta também diz que em 
seus ataques ás povoações, êles roubavam o q"e podiam. ( 197). 
Conludo, a maioria das fontes exclui ex"Plicitamente tal objetivo 
da motivação real ela guerra. Eventualmente. o prisioneiro era 
alienado de seus bens e de sua própria pessoa. O direito sôbre 

(189) - Evreux, pg. 80; 
(190) - Gabriel Soaràs, J>g. 390: Staden, pg. 177; 
(191) - Evreux, pg. 80; 
(192) - Evreux, pg. 80; 
(193) - Gab\'lel Soares, pg. 390; Staden, pg, 177; Evreu.~, pg. 79 ; 
(194) - Ver, por exemplo, Staden, pg. 124; Lêry, pgs, 168-169; 
(195) - Gabriel Soa.res, pg. 392; 
{196) - Iclem; 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



44 REVISTA DO ARQUIVO MUNfClPAL 

ambas as coisas transferia-se para o senhor ou senhores, isto é, 
para aquele ou aqueles que tivessem praticado o toque simbólico 
nas espáduas do vencido ( 198). 

Deve-se reconhecer que os proventos adquiridos desta forma 
não eram particulannente importantes. Nos caso5 de encontros 
ocasionais ou em que praticavam a atalaia, longe das moradias 
d'os inimigos, eram-no ainda menos. Os objetos que poderiam 
obter nestas ocasiões caem dentro do género daqueles a que se 
referiam ao dizer a Léry que "em terra tinham outras coisas 
iguais" ( 199). Além disso, nenhum autor conhecido faz menç.ão 
ou descreve expedições de pilhagem dos Tupinambá ou de outros 
grupos Tupi. As poucas informações disponíveis sôbre apro
priações de bens cfe outros grupos locais sublinham exatamente 
o carater ocasional das mesmas. Os Tupi que atacaram os Tupi
nambá do Rio de Janeiro fizeram-no com o filo de assaltar suas 
plantações ; mas foram premidos pela fome e pela necessidade de 
obterem mudas e sementes para suas hortas (200). Evreux dá 
outro exemplo . . Os Tapuia fizeram uma incursão guerreira nas 
terras dos Tupinambá do rio irearim. Como tiveram receio óe 
atacá-los, contentaram-se com o saque das plantações. levando con
sigo todo o milho e raizes dos Tupinambá (201). Nos dois 
exemplos o saque sttrge em consequência de fatores eventuais. 
As privações inesperadas. durante a campanha. em um caso; in
capacidade de consumar o objetivo primordial. em outro. Em 
resumo, pode-se concluir que a guerra, como fonte de suprimentos 
regulares de utilidades económicas, revela-se pouco significativa. 
Isto permite apresentar sob nova forma a conclusão elaborada an
teriormente. A guerra entre comunidades que competiam em 
áreas espaciais contíguas não visava fontes suplementares penna
nentes de recursos naturais ou elaborados pelo homem. 

Qual era, pois. o objetivo manifesto da guerra? Em geral, 
os textos utilizados consideram a ve11detta como causa da guerra; 
e o aprisionamento de inimigos para o sacrifício ritual e a antro
pofagia cerimonial a sua finalidade (202). Ao apreciarem o 
problen1a são unânimes em indicar que eram êstes, pelo menos, 

(197) - Anchteta, Cartas, pg. 373; ver também Tbevet, Singularida-
des, pg. 236; 

(198) - lllvi·eux, pgs. 90-100; 
(199) - Ury, pg. 149: 
(200) - Anchleta, Cartas, pgs. 247 e 253; 
(201) - Evreux, pg. 312: 
(202) - Staden, pg, 181-182; Ury, pgs. 167-168; Thevet, Slngularl

dades,pgs. 222, 232 e 218, Cosmographle, pg. 909: Nõbrega., 
Carta.a do Brasll, pg. 90; Gandavo, pgs. 124-125; Abbevllle, 
pg. 229; E\•reux, pgs, 178-181; CarvaJal, ppg. 114: Herlar
te, pg, 215: Vasconcellos, Noticias Curiosas, pg. 78: Bran
dão, pg. 284; ver também A. Métraux: La Rellgton des 
'l'uplnambá, pgs. 124-125; 

... 
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os motivos apresentados pelos Tupinambá. Resumindo suas in
vestigações a êste respeito, escreve A. Metraux: "o fim visado 
pelos Tupinambá durante a batalha consistia em fazer prisionei
ros; êles testemunhavam antecipadamente esta intenção levando 
consigo as cordas enroladas em tôrno de seus corpos" ( 203). 
Podia-se ajuntar, ainda, o fato das incursões guerreiras se inter
romperem, quaisquer que fossem os objetivos antecipados, com a 
consecução de prisioneiros ocasionais dos inimigos visados (204) . 

Em relação aos Tupinambá, entretanto, tenho a impressão de 
que se tem exagerado os problemas eovolviáos pelo sacrifício ri
tual e pela antropofagia cerimonial, em detrimento da própria 
fom1a assumida pela revindita no sistema sóciocultural. Porisso, 
adotando-se a mesma atitude revelada já nos textos dos primeiros 
cronistas, tem-se acentuado a importância da captura em relação 
à guerra. As consequências teóricas dêste ponto de vista não 
são erradas. Apenas deixa de apreciar devidamente os aspectos 
envolvidos pela noção tribal de eunomia e as conexões do sacri
fício ritual e da antropofagia cerimonial com a guerra. A cap
tura constituía a finalidade da guerra somente à medida que os 
prisioneiros significavam ou proporcionavam a solução de distúr
bios do equilíbrio social. 

Em significativa coerência com sua função ecológica, a guerra 
constituía na sociedade Tupinambá uma condição de equilíbrio 
social. Esta condição deve ser analisada em termos áo complexo 
conjunto de articulações sociais, que punham os membros de um 
grupo local em contacto recíproco e em relação com outros mem
bros da tribu e com os inimigos. Quando alguma ocorrência 
afetava um dêstes sistemas de relações, o grupo devia pôr em 
prática uma série de técnicas operativas; tais técnicas visavam 
estritamente corrigir os distúrbios ocasionados pelos fatores áe 
perturbação. Uma das principais fontes de perturbação do equi
líbrio social era o "derramamento de sangue com êxito fatal" (205) 
de um membro do grupo local, em virtude de combates singulares, 
das incursões guerreiras ou das guerras de invasão. Qualquer 
que fosse a situação (206), a responsabilidade pela ocorrência era 

(203) - A. Mêtrnux, toe. clt.; 
(204) - Brandão, op. clt. pg. 284; ct. também descrlciio da. 6Xl)e

dlção à BerUogn, de Bans Stadeo (pg. 128 o segts.), 
(205) - Richard Thunrwald: Or!geJU, Formação e Transtormação 

do Direito à. luz das pesquisas etno16g1cas, trad. de EmlUo 
Wl!lleme, ln Sociologia, vol. IV-n.0 1, pg. 76; 

(206) - Um texlo de Thevet Indica que a. morte em combate, sem 
occorrêncla do maasa.cre do cràneo e a Jnfamação daí re
sultante, 1mpUcava do mesmo modo a. rovludlta.: " ... ou 
bem por vingança de seu sogro, ou de qualquer dos tios 
ou irmãos dela, mortos na guerra, ou comidos por seus 
adve1·&irlos" (Thevet, Cosmographle, pg, 932). 
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atribuída ao grupo local a que pertencia o autor (ou os autores) 
da morte. A revindita tomava-se inevitavel e devia ser dirigida 
contra os responsáveis pelo ato (inimigos) . Somente a consu
mação da revindita podia restabelecer o estacfo de euforia social e 
a nonualidade da vida tribal . 

A revinclita abrangia três coi~s clistintas, colocadas aos olhos 
cfos indivíduos como objetivos supremos de suas atividades, nessas 
ocasiões. Em primeiro lugar. o grupo precisava redifinir suas 
relações com o morto. atribuindo-lhe a posrção compatível com 
seu novo status. Isto. contudo. não podia ser realizado através 
das cerimônias funerádas comuns. Existia entre o morto e a 
posição que lhe devia ser atribuída culturalmente um agente per
turbador: uma ofensa cruel (207). O grupo tinha que neutra
lizá-lo, destruindo o motivo da ofensa. Somente assim podiam 
assegurar relações nonnais com o morto, tão importantes para os 
Tupinambá. ~le era um emissário que partia para junto dos 
ancestrais e aJem disso a sua permanência na terra representava 
sérios perigos para os seus (208) . A retalfação não precisava 
ser. entretanto .. necessariamente vicária. Quando havia possibili
dades. o próprio culpado pagava com a vida o derramamento de 
sangue. Gandavo descreve uma situação muito ilustrativa. em 
que se envolveram os Tupiniquim dé São Vicente conlra os Tupi
nambá seus vizinhos (209). Os segundos atacaram um grupo 
local da ilha e conseguiram matar um filho do cacique. O pai 
ioterct>ptou as cerimónia~ de· prnnt~amento do morto, julgando-se 
afrontado enquanto não praticasse a revindita. Três ou quatro 
meses depois. atacaram o grupo lecal Tupinambá. em que mora
vam os autores da façanha. O cacique aproximou-se da maloca 
em que dormia o assassino. acompanhado de dez ou cfoze guer
reiros. Penetrou sozinho na maloca, surpreendeu o antagonista 
clormindo e decepou-lhe a cabeça. levando-a consigo. Os inimigos 
acordaram e o perseguiram. mas foram por sua vez surpreendidos 
peJos guerreiros que o aguardavam do lado ele fora. A cabe<;a 
do inimigo foi posta na ponta de 1.1111 pau e fixada no grupo local 
Tupiniquim. O cacique deu. então. ordem para que reaJi?.assem 
as cerimônias mortuárias de pranteamenlo do morto. Se as rea
lizassem antes. como disse. "com mais razão poderíeis a mim 
chorar'' (210). Contndo. a julgar pela ausência de descrimi
na<;âo nos abm1cfantes relatos. é provavel que a retaliação vicária 
fosse praticada em maiores porporções. Parece-me, mesmo. que 
esta era a expectati,·a dos prisioneiros destinados ao sacrifício 

(207) - Cí. Thevel, $!ngulal'ldades. J)g. 233. 
~208) - Evreux, pg. 167; 
(209) - Ganda.vo, pgs. 128-129: 
(210) - Gandavo. 1>g. 12.9; 

... 

... 
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ritual. Os membros do grupo local responsável e dos outros 
grupos locais a êle solidários deviam pagar, indistintamente, pelo 
derramamento de sangue (211 ). 

Em segundo lugar, o grupo devia renovar as anormalidades 
acarretadas pelo desaparecimento de um membro. Também aqui 
persistia um agente perturbador, que impedia os reajustamentos 
automáticos comuns. O morto devia ser substituído e o seu gru
po social compensado pela perda de um membro. As viuvas dos 
guerreiros mortos pelos inimigos só podiam contrair novas núpcias 
.após a constunação da revindita . O prisioneiro, logo que che
gava ao grupo, era conduzido à mal oca do seu senhor (o que 
praticava nele o toque de mão ou então o que o recebera dêste, 
como presente) e nesta ao lanço do morto cuja sepultura devia 
ser renovada (212). O prisioneiro recebia os objetos que per
Lenc<.'ram em vida ao dito personagem, como arco, fl exas, orna
mentos, etc., livrando-os com o uso pessoal de suas impurezas. A 
importância desta cerimônia deriva de sua associação com o fato 
apontado acima. "Porque se os irmãos, filhos ou outros mem
bros da parentela do dito defunto. cuja sepultura era renovada, 
tivessem sido mortos em guerra. suas mulheres não podiam se 
unir cm segundas núpcias, enquanto seu marido morto não fosse 
vingado pelo massacre de um de seus inimigos" (213). Assim, 
os prisioneiros eram adotados socialm~ntc pelo gnipo, após cer
tas cerimónias (214). sendo-lhes dadas as viuvas intangíveis. "E 
elas os consideravam associados. dizendo que elas são recompensa
das do desfalque de seus primeiros maridos" (2 15). Portanto, 
encarada do ponto de vista do rcstabekcimento do equilíbrio intra
tribal, a revindita assümia a forma de compensa~ão. 

Em terceiro lugar, tornava-se necessário restabelecer os la~os 
intra-grupais e intratribais ele compromissos recíprocos e de soli
dariedade social . Isso era obt'ido removendo a comoção social 
causada pela perda sangrenta cfe um membro. O mecanismo de 

{211) - Ver, J>OI' exemplo. Sta den, J>8'8. 132-138; Thevet, Singulari
dades. pg. 240 : Anchleta, Cartas, pg, <16; Gabriel Soares, 
pg. 397; Léry, pg. 177 Abbevllle, pg. 232; eis um exemplo 
tJrado de Staden: MamcaJti. - "Sim, partimos, como fazem 
os homens corajosos, n fim de a võs, noS110 Inimigo, aprl
alonnr e comer. Mas ent.ã-0 tiveste n supremacia. e nos 
capturastes. Isso não nos Importa. Guerreiros valorosos 
mon·em na t.ena de seus Inimigos. E o. no88a terra. a.inda 
é grande. Os nossos logo nos vingarão em võa". Tapl
nambú: - "V6a jâ exterminastes muitos dos noesos. Tal que-
1·emos vingar em võs''. (Staden, pgs. lS2-183: ver ta mbém 
pg. 182). 

(212) - Thevel, Cosmograpble. pg: 944; 
{213) - Thevet , Coemogrn.phle, p'g. 944: 
(214) - Sõbre outros aspectos da. adoção. ver A. Met1·aux. La. Reli

glon des Tuplnambâ, pp. 129-130: 
{215) - Thevet, Coamoçaphle, pg. 244; 
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solidariedade tribal extendia a injúria e a responsabilidade, de 
modo positivo, a todos os membros dos grupos locais solidários. 
Porisso, não era apenas o sistema restrito áe relações do grupo 
local que se ressentia com a ocorrência. O reatamento dos laços 
âe confiança recíproêa, através das práticas autropofágic~, contri
buia para restaurar o moral coletivo e a segurança psíquica dos 
indivíduos. Já foram descritas acima as grandes distâncias que 
os Tupinambá percorriam, para participar das cerimônias cio sa
crifício e do repasto coletivo do 'Prisioneiro. Os cronistas são 
unânimes, entretanto, em afirmar a concorrência crestas cerimô
nias. Léry, por exemplo, reputava em três ou quatro mil o nú
mero de participantes das festas de execução que assistiu (216). 
Contudo, outros autores, como Thevet, apontam totais mais 
elevados: daquelas cerimônias participariam dez e até doze mil 
pessoas (217) . É prec~o frizar que o número de pessoas não 
alterava o desenvolvimento dos rituais. Cada participante tinha 
assegurado o seu pedaço de carne moquead'a (218). Quando 
regressavam aos seus próprios grupos locais, repetiam as cerimô
nias com aqueles pedaços (219) . No grupo local em que se 
consumava o sacrifício ritual também podiam ser conservadas al
gumas partes do corpo; posteriormente o seu consumo clava ori
gem a novas cerimôn.ias (200). Compreende-se, em vista dêste 
sistema de repartição, o significado simbólico do ato antropofá
gico (221). 

Quanto aos pad'rões de solidariedade tribal e suas consequên
cias psíquicas, é preciso descriminar três aspectos distintos . O 
mais evidente, porém não o mais jmportante, estava relacionado 
com a intimidaç?o dos inimigos e a autoafirmação do poderio dos 
grupos locais solidários. Nesse sentido escrevia Léry que "seu 
principal intuito é causar temor aos vivos" (222) . Outro diz 
respeito à observância dos compromissos recíprocos áe assistência 

l:l6) - Lêry, pg. 178; 
( 217) - Thevet, Slngu1arldades, pg. 244; 
(218) - Staden, pgs, 113-114; Cardim, pg. 168; Gabriel Soares, pg. 

400; Léry, pg. 181; Abbevllle, pg. 233; 
(219) - Gandavo, ;pg. 136; Card1m, pg. 118; els como Gabriel Soa

res se retere a estas ce.rlmõn1as: os visitantes levavam 
consigo o seu quinhão e, em seus s-rupos locajs, "fazem 
grandes vinhos para com grandes .testas, segundo sua gen
tilidade, os beberem sõbre esta carne humana que levam, 
a. qual repartem J>Or todos da aldeia, para a .provarem e 
se ales-rarem em vingança de seu eont.rfu·lo" {Gabr1el Soa
res, pgs. 400-401); 

(220) - Gabriel Soares, ppg. 400; Gandavo, pg. 136; 
(221) - :é õbvlo que o conteudo mã.glco e religioso do sacrlffc!o rl

tuail constitue outro aspecto d'> problema, (lue não precisa. 
ser abordado aqut (ver Krlckel>erg, pg. 219; Mêtraux, La. 
ReUg!on de!J Tuj)lnambâ, pg. 117 e segts.); 

(n2) - L6ry, pg. 181; Abbevllle, pg. 229; 
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(Staden , pg. 166). 
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mútua. Entroza-se com os deveres em relação ao morto, mas 
como polarização da responsabilidade coletiva. Dêste ponto de 
vista, a revindita assume a forma de punição das profanações ao 
carater sagrado do N 6s coletivo (223 ) . As práticas antropofá
gicas constituiam o ato final da punição. Mas, do ponto ôe vista 
da solidariedade iotergrupal, o fato mais significativo repousa 1;1as 
consequências da observância das regras de solidariedade coletiva. 
Todos os participantes d'o sacrifício ritual e das cerimônias antro
pofágicas colocavam-se no campo de revindita compulsória dos ini
migos. A consciência desta possibilidade aumentava os laços de 
coesão tribal. A seguinte apreciação do cacique Fari1llta Grossa, 
grande chefe Tabajara dos grupos locais situados no Mearim, 
evidencia-o muito bem. "Se eu quizesse comer os inimigos, não 
ficaria um só, porem conservei-os para satisfazer minha vontade, 
uns após outros, entreter meu apetite, e exercitar diariamente mi
nha gente na guerra; e de que serviria matá-los todos de uma s6 
vez quando não havia quem os comesse? Alem disto não tendo 
minha gente com quem bater-se, se desuniriam e separar-se-iam 
como aconteceu a Tion" (224) . Os sacrifícios rituais e as prá
ticas antropofágicas galvanizavam os laços intratribais de solida
riedade e fixavam de modo permanente a posição relativa reciproca 
dos grupos locais extranhos (225). 

Em resumo, a análise precedente mostra que a revindita 
abrangia, uma forma de retaliação - derramamento de sangue 
contra derramamento de sangue; uma forma de compensação -
substituição de uma pessoa por outra no sistema de relações so
ciais; e dava oportunidade à manifestação e à intensificação dos 
Jaços de solidariedade tribal, preservando concomitantemente a 
consciência do carater sagrado cfa comunhão intergrupal. O rá
pido escôrço aqui tentado evidencia que a revindita não se con
funde com a guerra e que esta por sua ve;: não consiste exclusi
vamente na matriz de prisioneiros destinados à execução. Isso 
seria provavel se a situação envolvesse apenas casos singulares de 
grupos em conflito. Todavia, como foi descrito, os conflitos 
intertribais eram expressão ele um amplo e C'omplexo contexto de 

(223) - Sõb1·e o co.rQ.ter expiatório do.11 punições aos atos ctue afe
tam estados de consciência coletiva, cf. E. Durkhelm, La 
D:vlslon dei TrabaJo Social, op. clt., pgs. 114-129; e sobre 
a noc:ão de sagr ado: cl. o mesmo o.utoi-, Les Formes l!;lé
mentalres de la vlo. Rellgeuae. Le Systême Totemlquo em 
Australle, 3.• ed., Paris, 1937. Llb. Fellx Alcan. pgs. 60-61; 

(224) - ln l!lvreux, pg. 98. Tlon era outro cacique dos TabaJara. 
{226) - Eis o que Gandavo escreve a resvelto: "Depols que a.881m 

chegam a. comer a carne de seus contrarlos, ficam os ódios 
conílrmados perpêtuamente, porque sentem multo esta. tn
j11rln, e porlssso andam sempre a vln1;"nr-se uns dos outt·os". 
{ Gando..vo, PS'. l 31). 



50 REVISTA DO .Ar1QUIVO z..rc.·~ICIPJ\L 

relações intragrupais, tribais e intertribais. A guerra s6 pode ser 
encarada exclusivamente como meio de captura quando ocorre em 
sociedades que praticam o "canibalismo real" (226). Nestes 
casos, as conexões sociais não implicam, como acontecia com os 
Tupinamhá, deseriminações dos alvos diretamente visados pelas ex.
peáições guerreiras. Enfim, pode-se dizer que a revindita, no 
sistema sóciocultural Tupinambá. compreendia uma cadeia de ati
,•idades sociais interdependentes, mas polarizadas em tôrno de 
grupos fundamentais de interêsses. Num detenninado momento, 
o aprisionamento óc certos inimigos constituia o objetivo das ati
vidades grupais; noutro. tratava-se da atribuição de um status na 
comunidade ao inimigo capturado. e assim por diante. Contudo, 
a separação dos momentos. através do desdobramento eras ativi
dades grupais no lemJ)O, é um artifício analítico pouco recomen
dável. Ninguém pode dizer com exatidão, atualmente. até onde 
se extcndia a "guerra ao inimigo". nessa seriação de atividades 
e de acôrdo com a concepçâo de beligerância dos Tupinambá. O 
massacre do crâneo do inimigo no próprio campo de batalha (227) 
ou o massacre de caveiras elo~ mesmos (228) atraiam para os pro
tagonistas honras semelhantes e abstenções idênticas àquelas pro
vocadas pelo sacrifício ritual. Isso. em concomitância com a re
corência cTas represfüias intertril>ais. sugere que a concepção de 
beligerância dos Tupinambá não se distinguia da noção de estado 
de guerra permanente. Uma coisa, porém é claramente percep
tível. não constituindo artificio 16gico. É o fato mesmo dessas 
séries ele atividades formarem um todo orgânico indecomponível. 
A guerra. a atribuição cTe um status ao prisioneiro. o sacrifício 
ritual. a antroµofagia cerimonial e as cerimônias de renomação 
constit uiam variáveis ele uma mesma função. 

Isso também revela. em conjunto. que a guerra era uma 
condição nonnal do i;ifü·ma socioculn.m1l Tupinambá. A medida 
qm· ela rt!pn:lil·nta\ n um nwi<> opcratiw> c:ficicnk na constrvação 
do 1.•stado de tquilíbrio ~ocial, contribuia para construir o arcabou1,..., 
b.isico da organização social Tupinambá. Em conexão com ela 
realizavam-se muitas coisas importantes. do ponto de vista da 
preservação cía euncnuia tribal. Entre elas, devc~se mencionar a 
sua relação com a determinação do status no sistema de relações 
intcrgrupal e tribal; o papel cio adestramento guerreiro das novas 

(226) - Hobhouse, "Tltl'ell'l' e Glnsberg distinguem o "canibalismo 
real" do "canlbullsmo cerimonial'' pelo falo de, naquele, 
õ repasto coletivo 11er um fim em si mesmo (ct. The Materjal 
Culture and Soclul Instltutlons o! the Slmple1· Peoples. Ann 
Essay ln Corr<'lílllon, Chamans & Hall'~. Lond1·es, 1930, 
pg. 240); 

(:!27) - Brandão pg. :!SG; 
(228) - Gabriel Soarl's P&'lJ. 383-384; 
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gerações na continuidade: do sistema de categorias ele idade ; a atua
lização áo:> valores tribais associados ao complexo guerreiro; a 
perpetuação e intensificação dos laços de solidariedade intragrupal 
e tribal ; e. por fim, a própria conservação de um estado de equi
líbrio intragrupal, intercomunitário e intertribal, considerado ideal 
ou cunômico pelos Tupinambá . 

Conforme escrevi acima, a análise das migrações e da guerra, 
~·m lermos, do s istema tecnológico Tupinambá, permite aprofundar 
de fato. a compreensão da solidariedade intragrupal e tribal. As 
formas assumidas pelas migrações dos Tupinambá asseguravam 
a mplamente unanimidade de atitudes e forte coesão social. T o
davia. como foi visto, a possibilidade de conservar posições van
tajosas na biosfera e a de ter a iniciativa nos movimentos migra
tórios de conquista de novos nichos dependiam da preservação do 
padrão de dominância desenvolvido. Agora pode-se dizer que, 
de acórdo com o sistema tecnológico Tupinambá, o padrão de do
minância era mantido através da guerra. Aliás. a função eco
lógica da guerra era uma consequência da r unção por ela desem
penhada no sistema total de relações sociais dos Tupinambá. -aste 
s istema abrangia o conjunto de relações tribais, e o conjunto de 
a1ticulações intercomuoitárias e de relações tribais, e o conjunto 
de relações intertribais . O s istema total tinha. por sua vez, uma 
t•xpressã\> espacial bastante de finida. Quaisquer distúrbios, pro
Yenienles do meio natural circundante ou do ambiente humano. 
repercutiam profundamente no sistema total de relac;õcs sociais. 
R esguardando ou contribuindo para o restabelecimento do equi
líbrio social dêste sistema, a guerra assegurava o próprio equilíbrio 
<:colôgico e o padrão de dominância a êlc correspondente. Em 
-011t ras palav ras. os Tupinambá estavam em condições de ga
rantir posic;ões vanta josas na biosfera. pela conservac:ão de nichos 
ou pela conquista de outros. 

O segundo problema fundamental ( cf. pg . 9 ) envolve a 
anàlisc elas fonnas coletivas de aplicação das energias humanas, 
em conexão com as regulamentações cfo comportamento reciproco 
a que clão origem. Porisso. o sistema Tupinambá de divisão do 
trabalho constitui o principal objeto dêste item . Em segundo 
lugar. deverá :>er apreciado o significado da escravidão no sistema 
económico t ribal . 

. \ dist rihuição <las ocupac:ões nos grupos locais processava-se 
em estrita coerência com o sistema áe adaptações e de controles 
sociais do meio cxkrnc> e constituía ao mesmo tempo uma parle im
portante dêstl" s istema. O deseml\.1lvimento rudimentar cio equipa
mento tecnológico. atraYés do qual o homem extraia do meio os 
recursos naturais, restringia o alcance dos principais processos 
-0perati\·os aos limites do próprio trabalho humano. . \ apreciac;ão 
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de Thl!vet, segundo a qual a lavoura era produto'' apenas do suor 
e do esíôrço puramente humano" (229), pode ser extendida a 
todas as atividades econômicas dos Tupinambá. Não se trata. 
porém, somente da aplicação extensiva do trabalho; mas também 
de sua aplicação intensiva. A correlação entre as atividades agrí
colas e as variações d'e estação, por exemplo, compelía-os .à apli
cação maciça de energia, em certos períodos, à plantação e à co
lheita (230) . Brandão observa que por causa disto entregavam
se vários dias seguidos aos trabalhos agrícolas. Só os interrom
piam quando já tinham plantado as sementes e as mudas em quan
tidades suficientes (231). Doutro lado. a inexistência de outras 
dcfezas, senão as orgânicas, contra o calor e.'<cessivo, detenninou 
a adoção de uma distribuição especial dos períodos diários de tra
balho. O trabalho agrícola era realizado pela manhã (232). 
Evreux e Laet informam que trabalhavam até 10 horas; mas, com
preende-se, em função das diferenças regionais, tal regime não de
via ser uniforme. Assim, Gabriel Soares observa que na Baia os 
Tupinambá trabalhavam até ao meio dia, enquanto os mais diligen
lesiam "até horas de véspera" (duas ou três horas da tarde aproxi
madamente). No Maranhão provavelmente faziam um segundo 
turno, pois Evreu.x escreve que regressavam às roças após o de
clínio do sol. Antes de partirem para estas, situadas a duas ou 
três léguas (233) ou a meio quarto ou um quarto de légua (234) 
do grupo local, tomavam a primeira refeição pela manhã (235). 
Durante o trabalho guardavam completa abstenção alimentar: a 
próxima refeição era tomada quando de regresso ao grupo local 
(236). A regulamentação das outras atividades em relação ao 
tempo era diferente. Assim, podiam se dedicar o dia inteiro à caça, 
saindo pela manhã e voltando somente à noite (237). Um dos 
obstáculos encontrados pelos jesuítas, quanto ao desenvolvimento 
de hábitos cristãos, consistia no fato de não terem horas certas 
para caçar e pescar. Sainâo muito cedo e voltando muito tarde, 
não podiam assistir os ofícios religiosos. 

Quando se dedicavam às atividades agrícolas ou não precisa
vam caçar ou pescar, entretanto, dispunham de bastante ócio. 
J sso provocou nos cronistas uma reação etnocêntrica. Tal com-

(229) - Thevct, Slngulnrldndes, pg. 341: 
(230) - Thevet. Singularidades, pg. SH; Abbevllle, pg8, 241-242; 

Brandão, pg. 280; 
(281) - Brandão, pg. 280; 
(232) - Léry. pg, 20•1; Gabriel Soares, pg, 377; Abbevllle, pg. 241; 

Evreux, pg. 98 Laet, pg, 476; 
(233) - Thevet, Slngulnrldnde!l, pg. 842; 
(234) - Abbevllle. pg. 226; 
(286) - Gabriel Soares, pi;-. 3'17, Evreux. pg. 96: 
(236) - Gabriel Soares, pg. 377: 
(237) - Vasconcellos, Chronfcn da Companhla de Jesus, pg. 66; 

... 
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portamcntu foi menospresado, como altamente revelador das tcn
clências "inatas'' dos índios ao "dolce far niente". Contudo. aquêle 
ócio era empregado no fabrico de arcos, flexas, ornamentos, etc. ; 
ou no próprio restabelecimento das energias dispendidas. O tra
balho agrícola intensivo. por exemplo, devia ser muito extenuante. 
Herbert Baldus estudou êste problema, em relação aos Tapirapé. 
Chegou à conclusão de que aquele emprêgo do ócio, visando a res
tauração das energias, cie um modo que parece exorbitante aos 
brancos, é fisiologicamente vital (238) . As formas de aplicação 
das energias assumiam, pois. um carater bastante doloroso e can
sativo. As oportunidades de ócio asseguradas pela cultura, toda
via, eram muito desiguais. Nesse sentido, as vantagens cabiam 
aos homens. Entretanto, o trabalho era igualmente árduo para to
dos; o envelhecimento prematuro da mulher deve ser atr ibuído à 
falta de cuidados especiais de regeneração do organismo. Apesar 
disso, o carater penoso do trabalhv não é acentuado no conceito abo
rígene do mesmo. Abbevillc, por exemplo, afirma que considera
vam a caça e a pesca um ótimo passatempo (239). Seria fasti
áioso percorrer as observações feitas neste sentido. Seja-me per
mitido dizer apenas que vários cronistas escrevem a mesma coisa, 
enquanto outros o fazem em relaç.ão à guerra. 

Os dois princípios de diferenciação das atividades e da dis
tribuição das ocupações consistiam nas implicações do sexo ou 
da idade. O princípio básico estava de fato na dicotomia sexual. 
Até certo ponto, mesmo as regulamentações devidas à idade cons
t ituiam uma consequência das aplkac;ões cio primeiro princípio, 
encaradas do ponto de Yista da idade cros comparsas. As trans
gressões às obrigações especi íicadas por éstes dois princípios eram 
impedidas por meio de regras especiais. Assim, a salivação do 
cauim competia às don7.elas. Os homens não se envolviam nessas 
ativiàades, mantendo "a fimte opiruão de que se êles mastigarem 
as raizcs ou o milho a bebida não sairá boa" (240). Do mesmo 
modo, as mulheres casadas não deviam participar daqueles mis
teres. Quando tal coisa se fazia necessária. precisavam guardar 
abstinência durante alguns dias, para não alteraren'1 a perfeição 
das bebidas (241 ) . Algumas regras também compeliam os in
divícfuos a reaJizarem suas tarefas de modo completo. A mesma 
velha que modelasse uma vasilha de barro. por exemplo. devia 
tratar de sua cocc;ão. Caso contrário, o objeto arrebentaria no 

(288) - Herbert Bnldus: En81llos de Etnologin B1·nsllell'a, op, clt., 
pl\gs. 100- 101, espcclulmenle. 

(23!1) - Abbevltle, pg. 241: 
(240) - Lêry, pg. 117: 
(241) - Thevet, Cosmographle, pg, 916: 
(242) - Gabriel Soares, pg. 379; 
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fogo (242). Os efeitos destas regulamentações, é óbvio. t radu
ziam-se no aumento da dependência reciproca dos diversos mem
bros cfos grupos locais. 

De acôrdo com uma observação de ~Iontoya, as nmlhere:; de
viam prover por si mesmas, entre os T upi-Guarani, as coisas ne
cessárias aos serviços domésticos. Para isso eram especialmente 
adestradas após as cerimónias de iniciação, ua puberdade (243). 
Porisso, cabiam-lhes os trabalhos mais penosos (244) e empenha
vam-se em maior número de ocupações do que os homens (245). 
Todas as comparações feitas pelos nossos cronistas tencrem a pôr 
cm evidência êstes dois fatos. "A falar verdade, t rahalham 
elas comparativamente muito mais a saber, colhem raízes. fabri
cam farinhas e bebidas, recolhem as frutas, lavram os campo? -
fora os outros mistcres relativos à economia doméstica; ao passo 
que o homem somente, em determinados tempos, pescam, ou apa
nham caças no mato, para a sua alimentação, quando não se en
contram ocupados na fabricação dl· arcos e flt-xas. Tudo \') mais 
é> feito por suas mulheres'' (246). "Na verdade. as mulheres 
dos nossos T upinambá trabalhavam muito mais do que os homens, 
pois êstes, à exceção de roçar o mato para as suas culturas, o que 
fazem sempre de manhã, exclusivamente. nada mais lhes importa 
a não ser a guerra. a caça e a pesca e a fabricação de tacapes, 
arcos, fl exas e aàornos de penas para enfeites" ( 247). Essa 
desproporção é inegável. Contudo. acredito que ela eleve ser en
carada do ponto de vista das compensações recíprocas garantidas 
pelo sistema de distribukão de ocupações. Entre elas ressalta a 
proteção permanente assegurada à mulher pelo homem. J sso tan
to na maloca e no grupo local, contra os ataques inimigos: como 
nas viagens, contra animais ferozes ou ainda os inimigos. Essas 
atividades protetoras desenvolveram até uma ordem definida du
rante a marcha. Quando saiam do grupo local, o marido sempre 
andava na frente, enquanto a mulher ficava atrás. Se acontecesse 
alguma coisa. a mulher poderia retroceder com menores riscos, 
enquanto o marido enfrentava o perigo. Na jornada ele retôrno, 
a mulher caminhava na frente e o homem na retaguarda, pelos 
mesmos motivos . Dentro do grupo local ou em "terra segura" 
a mulher sempre caminhava na frente (248). Alem disso, o ho
mem realizava a parle mais árdua do trabalho agrícola: a <lerru-

(248) - Montoya, pg. 112; 
(244) - Plgafetta, pgs. Gl-62; 
(246) - Abbevllle, pg. 242; 
(246} - Thevet, Singularidades. pg. 263; ver tnmbêm J)g. 342 e Cos-

mograpble, pg. 933; 
(247) - Lêry, pg. 204; 
(248) - Cnrd lm, pg. 16·i : Plgarctla, pg. 62: 
{249) - Abl>evllJe. pg. 242; 
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bada e a queimada. Quanto à parte feminina. escreve Abbeville: 
"é verdade que seu trabalho não é grande, pois sendo os galhos 
dessa planta (a mancfioca) muito tenros basta-lhes quebrá-los e 
fincá-los na terra" ( 249) . A êle também competia prover a 
casa de carnes e os peixes, em grande proporção, constituíam pro
dutos de seu trabalho. Em conjunto. tais compensa<;õcs definem 
o caralcr da interdependência dos membros de uma comunidade. 
As mulheres poderiam passar grandes privações sem o apoio dos 
homens. As fontes cm geral indicam a situação precária em que 
ficavam os homens Tupioambá que não dispunham de mulheres 
(mãe, irmã ou esposa) que cuidassem deles (250). 

Com auxílio das informações fornecidas pelas diversas fon
tes. pude organizar uma lista da distribuição das principais ocupa
ções, segundo o sexo. A tivida4es femi11i11as: todos os lrabalhos 
hortícolas, desde o plantio e a semeadura (251) até a conservação 
das r~as (252) ; coleta das raízes, frutas e algodão (253) : as 
mulheres nadavam como os homens (254) - por isso participa
vam da pesca, mergulhando para apanhar os peixes fle:xados por 
aqueles (255); competia-lhes também apanhar ostras (256); par
ticipavam dos trabalhos náuticos. esvasiando ô fundo da canoa com 
uma cuia (257) ; alguns caçadores levavam consigo suas mulheres. 
Estas de,·iam transportar o produto das ca<;adas (258) ; tomavam 
parte da caça às fonnigas voadoras. atividade que absorvia todos 
os membros do grupo local (259) : as moças e mulheres tambe111 
se cfedicavam ao aprisionamento de formigas. Cantavam na beira 
da caverna: "vinde, minhas amigas. vinde ver a mulher formosa, 
ela Yos dará avclãs" (sic). A m<>dida que saiam, agarravam-nas 
e tiravam-lhes seus pés e azas. Quando eram duas mulheres, 
cada uma canlava por sua vez. As formigas aprisionadas perten
ciam à cantora (260). Todas as operações da fabricação das fa-

(260) - Ver especialmente A ncbletn, Carla.8. etc., pg. 453; 
(261) - Lér y, pgs. 114-115, 164-166; Staden , pg. 136; Thevet, Sin

gularidades, pgs, 240-342, e Cosmographie, 933; Pe. Leo
nardo do Vale, Cartas Avulsas, pg. 383; Gabriel Soares, 
pg. 377: Salvador, pg. 69; Abbevllle, pg. 242: 

(252) - Léry, pg. 203, Thevet, Singularidades, pg. 263 Cosmogra
phie, 933: Leonardo do Vale Car tas Avulsas, pg, 383: Gn
hrlel Som·es, 377; Salvador, pg. 68; Abbevltle, pg. 242: Bran
dão, pg, 280 

(21i3) - Ury, pg. 280: Thevet, Singularidades, pg. 253, e Cosmo
graph1e, 933; Pe. Leonardo do Vale, Cartas Avulsas, 383: 
Salvador, 68: Abbevllle, 238 e 242; B1·andào, pg. 280: 

(264) - Cardlm, pg. 275; 
(265) - l,kry, pg. 148; 
(266) - Lêry, pg. 176; Thevet, Singularidades, pg. 240: 
(267) - Thevet. Singularidades, pg, 235; 
(258) - ~arcgrar, pg. 272; 
(259) - Evreux, pg. 206: 
(260) - Evreux, pg. 20G; 
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rinhas deviam ser realizadas pelas mulheres (261) . A prepara
ção das raizes e do milho para fazer bebida e a salivação (esta 
feita por donzelas, talvez de 1 O a 12 anos, cf. Thevet ), eram 
obra das mulheres (260). A fabricação do azcile de côco (263); 
a fiação do algodão, a tecelagem das redes simples, das fitas áe 
enastrar os cabelos e as faixas de amarrar as crianças (264) ; os 
cestos trançados de junco e ele vime (265) ; tambem participavam 
d'a construção da maloca. pois êste trabalho estendia-se a todos 
(266). A prepara~ão do barro. a factura dos vasilhames (pane
las, alguidáres, grandes potes para cauim, etc.), a ornamentação, 
o envidramenLo e a cocção. tudo era mister feminino (267). A 
domesticação de aves, cachorros, galinhas, bem como o adestra
mento de papagaios, constituíam atividades femininas (268). Os 
servic;os domésticos cabiam exclusivamente às mulheres: deviam 
cuidar áo arranjo do seu lar, o que consistia. seguudo alguns cro
nistas, em fazer comida. manter aceso os dois fogos que ficavam 
ao lado da rede cio chefe da família, e tratar de abastecimento de 
água (269). ~as cauinagens. ultimavam a preparação das be
bid'as, aquecendo-as ao fogo, e serviam-nas em pequenas cuias de 
côco (270) . Entre os trabalhos domésticos, também estaria a 
lavagem das redes .(271 ). T odavia, Gabriel Soares aíinna que 
isso era feito pelos próprios homens (272). Como padrão higiê
nico, deve ser mencionado o catamento de piolhos. que faziam nos 
homens e nas outras mulheres (273). No parto. as mulheres 
entrcajuda,·am-sc (274). Todos os servi<;os relativos aos Lrans
portes eram r eitos pelas mulheres. Elas carregavam os filhos e 
todo o equipamento. pois os homens precisavam ficar livres para 

(26l) - Ury, pg11. 112-113; Tbevet, Singularidades, pgs, 253 e 246: 
e Cosmogrnphle, 933; Leonardo do Vale Cartas Avulsas. 
pg. 383: Gabriel Soares, pgs. 378-379; 

(262) - Léry, Ptc. l l G; Thevet, Slngularldade.'I, pgs. 155, 217, 253 e 
340; Staden, pgs. 166 e 166; Abbcvllle, pgs, 238 e 242: 

(263) - Abbevllle, pg. 242: 
(264) - Léry, pgs. 203, 209 e 210: Thevel, Cosmog1·aphlt-, pg, 933; 

Gabriel Soares, pg, 378; Abbev'llle. pg. 242; 
(266) - Ury, pg. 211: 
(266) - Staden, pg. 155: 
(267) - Ury, pgs. 118 e 211; St.aden, 11gs. 107 e 166: Thevet, 

Cosmogra.phle, P.S'. 933; Gabriel Soares, pgs, 378, 379; Ab
bevllle, pgs. 237-238 o 242: 

(268) - Gabriel Soares, pg, 379; Thevet. Singularidades, pg. 293; 
(269) - Thevet, Singularidades, pg. 265 e Cosmoi;raphle, pg . 933; 

Ury. pgs. 203 e 211; Leonardo. Cnrtas Avulsas, pg. 38S: 
Gabriel Soares. pg. 377: Abbevllle, llg. 242; Brandão. pg. 
280; 

( 27 O) - Léry, pg. 119; Thevet. Singularidades, 1>g. 2 62: Gabriel $oa-
1•es. pgs. 376-377; 

(271) - Léry, pg. 210; 
(272) - Gabriel Soares, pg. 377; 
(273) - Staden, pg. 170; Gabriel Soares, pg, 379: 
(274) - Staden, pg. 170; 

• 
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se defenderem a si próprios e às famílias. Sómente no período 
de gravidez evitavam os fardos muito pesados e as atividades ár
duas (275). A depilação e a tatuagem dos homens pertencentes 
aio próprio lar, cabiam às mulheres que o constituiam. As compa
nheiras ou parentes faziam-nas reciprocamente umas às outras 
(276). Participavam das expedições guerreiras, ajuntando-se em 
grande nt'tmero aos guerreiros. Transportavam as redes e os 
víveres, preparavam as refeições, tratavam do abastecimento de 
água, e armavam as redes (277). Nas festas de execução, ca
bia-lhes a limpeza do corpo com água fervendo. As velhas alem 
disso tratavam da moqueação da carne e aparavam a gordura em 
uma cuia (278). Corriam também em tôrno das malocas, mos
trando os primeiros pedaços da vítima (279). Atividades Mas
culinas: Os homens entregavam as terras para lavoura completa
mente preparadas - encarregando-se da derrubada, da queima e 
da primeira limpa (280). A caça era uma atividade exclusiva
mente masculina (281). A morte de certos animais, como a 
onça, atraia para o guerreiro honras especiais e a aquisição de 
um novo nome (282). Os homens lambem -participavam da caça 
às formigas voadoras ( 283) . A pescaria tambem constituia ati
vidade ma$cu1ina; a mulher, quando dela participava, exercia fun
ções secundárias. Os homens ainda pescavam polvos e lagostins 
à noite (284). Os homens fabricavam canoas, arcos, flexas, ta
capes e os seus adornos (285) ; fabricavam tambem pequenos ban
cos de madeira, de acôrclo com Abbeville (286) ; tratavam cTa ob
tenção do fogo (287) e desempenhavam papel importante na cons
trução da maJoca (288). O corte da lenha necessária nos ser-

(276) - Léry, pgs. 204 e 226; Thevet, Slngularldades, pgs, 156 e 256; 
Salvador, 68: Plgntetta, pg. 61-62; 

(276) - Thevet, Slngutnrldades, pgs. 192, 208 e 209; Gabriel Soares, 
pg, 369: Abbevllle, pg. 217; 

( 27 7) - Léry pg. 171; Thevet, Singularidades. pg, 228: Gabriel Soares, 
pg, 390; Evreux, pg, 178; 

(278) - Léry, pg. 180; 
(279) - Staden, pg. 183; 
(280) - Léry, pg. 204; Thevet, Cosmographle pg. 933; Leonardo do 

Vale, Cartas Avulsas pg, 388: Gabriel Soares pg. 377: Sal
vador. pg, 68; Abbevllle. pg. 241; 

(281) - Léry, pg. 204; Thevet, Singularidades, pg. 268: Cosmogra
phle, pg, 588; Cartllm, pg. 84; Gabriel Soares, pgs. 379-
380; Vasconcolloe, Chronlca da. Companhia de Jesus, pg. 
55: Abbevlllc, pg, 241; 

(282) - Cardlm. pg, 84: 
(283) - Evreux, pg. 206; 
(284) - Léry, pg. 204: Thevet, Cosmographle, pg, 933; Gabriel Soa

res, pgs. 380-881: Abbevllle, pg. 241: 
(286) - Léry, 204; Thevet, Singularidades. 263: Oabrlel Soares, pg. 

380; Agbevllle, pg. 241: 
(286) - Abbevllle, pgs. 2H-242: 
(287) - Tbevet, Singularidades, pg. 199; 
(288) - Staden, pg. 165; 
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viços domésticos era feito pelos homens (289). nstes tambem 
retinham os conhecimentos sôbre a fabricação das redes la\'radas; 
os principais guerreiros deáicavam-se a êste mister (290). Te
ciam cestos com folhas de palmeira e com cani\os sem nós (291) . 
Eventualmente, os homens auxiliavam as mulheres nos partos 
(292). No período de compromisso de noivado, o pretendente 
transportava lenha para a maloca do pai da noiva (293). Em 
manifestação de carinho. o marido podia tatuar a cspôsa ( 294). 
É óbvio que todas as fontes ressaltam a importância áas ativida
des guerreiras no comportamento do homem no sislema tribal. 
O mesmo acontece com relação ao sacrifício ritual. Ainda se deve 
notar o papel dos velhos nas festas de execução: cabia-lhes o re
talhamento e o esquartejamento dos sacrificados (295). Alem 
disso, os homens protegiam suas mulheres de modo permanente, 
como foi visto acima. 

De acôrdo com as informações deixadas por Ives d'Evreux, 
o sistema de categorias de idade Tupinambá compunha-se de seis 
grupos divididos dicotomicamcntc segundo o princípio do sexo. 
Nas duas primeiras categorias a <l'ependência dos imaturos em 
relação aüs pais era completa. • \ partir da tercéira categoria, 
entretanto, o individuo transformava-se em uma unidade \'COnô
mica, mas no scio da família. Como se verá, grande parle das 
regulamentações das atividades económicas, crwolvidas pelo siste
ma de categorias de idade Tupinambá, estavam associadas aos 
padrões familiais ele cooperação e de entreajuda econômica. 

Quanto aos homens, o indivíduo começava a produzir quando 
pertencia à categoria dos K111m111y, tendo uma idade variá\'el entre 
oito e quinze anos. Deáicava-se especialmente à pesca com linhas 
e com f lexas, à coleta de ostras e mariscos, e à caça de avei;. O 
produto de tais atividades pertencia à família (296) . Quando 
passava para a categoria imediata, tornava-se um Kunumy-uQflÍ, 
devendo ter wi1a idade variavel entre quinze a vinte e cinco anos. 
Nesta fase, "entregam-se com todo o esfôrço ao tTabalho" (297). 
Participavam das derrubadas e do arroteamento das terras (298). 
Fabricavam arcos. flexas. caçavam com cães e na pesca flexavam 
peixes de grande porte. Quando eram suficientemente fortes e 

(289) - Thevet, Singularidades, pg. 361; Gabriel Soares, pg, 377; 
(290) - Gabriel Soares, pg. 378; 
(291) - AbbevlUe, pg. 241-242; 
(292) - Staden, pg. 170; 
(293) - Gabriel Soares, pg. 868; 
(290 - Gabriel Soares, pg. 869; 
(296) - Lêry, pg, 180; Gabl'lel Soares, pg, 400; 
(296) - Evreux, pg. 130; ver também Abbevlllc, pg, 241; 
(297) - Evreux, pg. 131; 
(298) - Abbevme, pg. 241; 
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dcxt ros. também tripulavam as canoas nas expedições guerreira~. 
Neste período é que os homens mais auxiliavam seus pais, na so
ciecfade Tupinambá (299). Depois, tornava-se um A11a, variando 
sua idade dos vinte e cinco aos quarenta anos. O homem dedi
cava-se à guerra, mas ainda estava obrigado à prestação de sen·i
ços e à proteção dos pais. Em geral contraiam matrimônio nesta 
época. Nesse caso. precisava cuidar de sua própria famílià. Se 
morasse na maloca óos pais da esposa, as obrigações de cooperação 
e de entreajuda económica transferiam-se para os sogros (300). 
Por fim, o indivíduo tornava-se um Tliwyae. Esta categoria abran
gia os indivíduos que tinham mais de quarenta anos. A ela per
tenciam os grandes guerreiros e os chefes eventuais das expedições 
guerreiras. Cabia-lhes o esquartejamento e o retalhamento dos 
inimigos sacrificados (301). Conforme a idade, não eram tão 
assíduos ao trabalho; mas, ainda assim. trabalhavam com os de
mais. De acõrdo com a lradição, estavam obrigados a dar o 
exemplo à mocidade (302). Acredito que uão se deve, pois, in
terpretar o maior ou o menor grau óe assiduidade como um au
mento do ócio, proveniente da elevação progressiva da idade. 
Abbeville observa explicitameute que isto uão ocorria, referindo-se 
aos macróbios Tupinambá : "jamais desistem de trabalhar naquilo 
a que estão habituados", entregando-se às tarefas mais penosas e 
difíceis "como se estivessem na flor cfos anos" (303). Pelo que 
se pode inferir de uma descrição cio transporte de terra, feita por 
Evreux, o princípio fund'amental de trabalho na cultura Tupi
nambá. pode ser traduzido: cada um trabalha segundo suas fôr
ças. Naqucl:\ situação, todos se dedicavam ao carregamento de 
terra, homens, mulheres e crianças. Apenas o cesto de terra 
que cada um transportava era proporcional às próprias fôrças 
( 304) . As crianças quasi nada faziam de construtivo. Mas os 
pais cresejavam comunicar-lhes dêsse modo as ocorrências djárias 
da vida tribal (305). É bastante provável, portanto, que alguns 
Tlmyae trabalhassem menos que os demais. Os motivos disso, 
contudo, estavam excluídos do conjunto de direitos dos membros 
da categoria social . 

Quanto às mulheres, pode-se admitir a existência áe uma pe
quena parcela ele produção relativamente aos membros da segunda 
categoria. Uma K11g11afi111-miry, cuja -idade não ultrapassava os 
sete anos, era adestrada nos serviços ele tecelagem e amassava o 

(299) - Evreux, pg. 181; 
(300) - Evreux, pg. 182; 
(301) - Gabriel Soares, pg. 400; 
(302) - Evreux, pg. 133; 
(303) - Abbevllle, pg. 13S; 
(304) - Evreux, pg. 76; 
(S05) - .F:v1·eux, pg. 76; 
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barro (306). D e sele a quinze anos, ficando uma Kugnatim, 
aprendia a fazer tudo o que uma mulher eleve saber, após as ceri
mónias de inkiação ( 307) . Fiava algodão, tecia redes, traba
lhavam cm embiras, participava dos trabalhos agrícolas, semeando 
e plantando. participava da fabricação de farinhas e dos diversos 
tipos de cáuim e preparava os alimentos (308) . Depois, tornan
do-se uma Kttgnammuçu, de quinze a vinte e cinco anos, assumia 
maiores ohigações nos serviços domésticos e no auxílio da mãe. 
Casava-se neste período e então passava a cuidar do marido (309). 
Nas viajens, cfevia transportar todo o equipamento da família e 
os filhos (310). Dos vinte e cinco aos quarenta a11os transforma
va-se em uma mulher completa, sendo tratada como uma Kttg11am. 
Arcava com todas as obriga\ôes culturalmente definidas como fe
mininas (311). Quando passava de quarenta anos, ficava uma 
U ainu~·. Como tal, presidia à fabricação das farinhas e dedica
va-se à cerâmica (312); também presidia à fabricação do cauim 
(313) e preparava a carne dos sacrificados (314). 

A aplicação coletiva de energias humanas assumia a fonna 
de entreajuda económica dos vizinhos. Brandão informa que as 
plantações eram coletivas, mas não ocorriam conflitos na apro
priação dos produtos agrícolas. Porque, explica, cacfa um con
some de acôrdo com suas necessidades (315). Contudo, existiam 
apenas plantações em comum, feitas cm tuna única área arroteada 
e cultivada. Cada chefe de família escolhia nesta área comum 
algumas geiras de terra, onde era feita a horta da família (316). 
Nestas geiras de terra, por sua vez. cada esposa da família polí
gina tinha a sua horta particular (317). Quando se tornava 
necessário fazer a derrubada e arrotear as terras, os homens do 
grupo local constituíam uma associação cooperativa . Também 
eram conYocados para realizar outras tarefas, que o chefe de fa
mília não podia fazer sem auxílio (318). Então, primeiramente 
preparava bastante ca11i111. Depois convidava os vizinhos para o 
ajudarem. Laet obserYa que a recusa de prestação de serviços 
seria considerada uma deshonra. Trabalhavam até as dez horas 

(80 6) - Evreux, pg. 135: 
(807) - mvreux, pg. 136; ve1· tnl:>êm Montoya, pg. ll?.: 
(368) - Evreux, pg. 136: 
(809) - Evreux, pg. 136: 
(310) - Evreux, pg. 136-137; 
(811 ) - Evreux, pg. 137; 
(812) - Gabriel Soares, pgs. 378-379; 
(313) - Evreux, pg. 188; 
(814) - Evreux, pg. 1:t8; Staden , pg. JSS; Lêry, pg. 180: 
(316) - Brandão, pg. 280; 
(316) - Lêry, pg. 209; ver também Evr\'ux, pg. 227; 
(817 ) - Staden, pgs. 171 e 172; 
(818) - Laet, pg. 476; 
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e depois regressavam para o grupo local. Dedicavam o resto do 
dia à cauinagem. Assim procediam dias seguidos, até que des
sem a tarefa por terminada (319). 

Eis como Cardim descreve o mutirão: "assim quando hão 
de fazer algumas coisas, fazem vinhos e avisando os vizinhos, e 
apelidando tocfa a povoação lhes rogam que queiram ajudar em 
suas roças, o que fazem de boa vontade, e trabalhando até as 10 
horas tornam para as suas casas a beber os vinhos, e se aquele 
dia se não acabam as roçarias, fazem outros vinhos e vão outro 
dia até 10 horas acabar seu serviço (320). Evreux dá as mes
mas informações: todos trabalhavam cooperativamente nas roças 
de um Tltwyac durante uma ou duas manhãs. Levantavam-se ao 
romper do dia e almoçavam. Os diversos grupos familiais par
tiam cantando para o serviço. Quando o sol ficava muito caus
ticante, mais ou menos pelas 10 horas, interrompiam os trabalhos. 
Depois, ca11itiavam na ma loca do dono das roç.as ( 321) . 

É óbvio que a cauinagem não era uma remuneração pelos 
serviços prestados, como pensaram Cardim, Laet e os colonos em 
geral. O mutirão constituía uma solução racional dos problemas 
suscitados pela prodm;ão agrícola ou outras empresas complexas 
(pescarias e provavelmente certas caçadas) . Ou seja, aplicava-se 
àquelas atividades em que os esforços conjuntos dos membros da 
famüia, da família grande e da maloca revelavam-se pouco satis
fatórios. A compensação propriamente dita assumia a fonna de 
prestação recíproca de serviços; porisso, teria ocorrido antes.ou se 
processaria posteriormente. É provavel, pois, que a cauinagem 
consistisse em uma mera manifestação de agradecimento. 

Quanto ao significado econômico da escravidão (322), acre
dito que tenho pouco que escrever. A escravidão, entre os Tupi
nambá, não chegou a desenvolver novas camadas sociais, baseadas 
cm especialização económica e segregação étnica. Doutro lado, 
antes da chegada dos brancos, o resgate dos prisioneiros não era 
praticado; ao contrário. como disseram a Léry, constituía um 
absurdo deixar um inimigo aprisionado com viôa (323). Os 
prisioneiros. como foi visto, eram destinados ao sacrifício ritual, 

(319) - Laet, pg. 476; 
C320) - Ca.rdlm, pg. 152; 
(321) - Evreux, pg. 96: 
(822) - Emprego o conceito de ei>cravldão. neste trnb"lho. no sen

tido lato quo é atrlbuldo ao termo por Hobhouso, Whee1er 
e Gtneberg. Neste sentido o conceito abrange também O!\ 
casos em que o prlslone'1·0 não toma parte ativa na. v!da. 
econõmlca da comunidade e ê destinado ao sac1·ltrelti ri
tual, à. concubinagem ou à troca (cf. The Material Cul
ture and Social IMtltuUons ot lho Slmpler People.;, op. 
clt. pg. 23.f). 

(323) - Ury, pg. 168; ver também Thevet, Cosmographle, pg. 909; 
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mas assumiam um status na comunidade. As obrigações econô
micas determinadas pela atribuição do status não divergiam signi
ficat ivamente, entretanto. das obrigac;ões usuais dos membros dos 
grupos locais Tupinambá ( 324) . Os prisioneiros, homens ou 
mulheres, após os r ituais de adoção social. ficavam morando na 
maloca dos seus senhores. As ocupações em que se entretinham 
eram as mesmas a que se dedicavam os outros membros da comu
nidade, de acôrdo com as regulamentações estipuladas pelos prin
cípios cte se.'<o e de idade. Apenas algumas regras. de carater 
restritivo, compelia-os a comportamentos específicos. Assim. por 
cxcmvlo, dt>viam colocar o produto do seu trabalho aos pés do 
senhor ou dos ele sua espôsa ; só podiam prestar serviços a outras 
pessoas com autorizac:ão e.xpressa do senhor; e só podiam dar 
de presei1te os objetos recebidos cio senhor. após obterem seu 
consentimento ( 325) . 

Staden faz menção à existência de outra f ontc de escravidão : 
os refugiados ( 326). :estes eram conservados com vicia até que 
cometessem um ato grave ou adoecessem. Então. também eram 
sacrificados ( 327). A situação deles, a julgar pelo relato de 
Staden, era semelhante à <los demais. Tal\'ez o aspecto da escra
vidão. economicamente significativo, esteja relacionado unicamente 
com a instituição ela concubinagem. Quando a escrava conseguia 
ingl·essar no grupo de mulheres cTo senhor. obtinha uma séria dila
tação elas cerimônias cio sacrifício ritual. Assim, tornava-se uma 
unidade econômica produtiva. de carater permanente. Todavia, 
tambem realiza''ª somente os trabalhos culturalmente definidos 
como femininos. Se por acaso chegasse a morrer de morte na
tural, os membros da comunidade realizavam cío mesmo modo as 
cerimônias cio massacre do crânco. Evreux descreve o caso de 
uma escrava dos Tupinambá que fora batiza<la pelos brancos e 
enterrada. No dia seguinte. apesar das proihic;c>es. encontraram 
o corpo desenterrad'o com a cabeça massacrada. segundo os rimais 
de sacri fiei o ( 328} . 

Em resumo, o sistema de divisão do trabalho Tupinambá põe 
ênfase especial na dicotomia sexual e, em segundo luga1·, no prin
cípio da diferenciação por idade. A dependência cTos homens em 
relação à mulher era muito grande, acontecendo o mesmo no caso 
inverso. As ocupações apresentam-se à análise como reciproca
mente complcmcntart'S, altamente intcrdcpcnclcntcs c bastante inte-

<324) - Prlncipalnwnle: Staden, pi,-t<. 118. 128, 133. 134 e 176; 
Soares, pgs. 362 e 397: Abbevllle. pgs. 224-225: Evreux. 
pgs. 100-106; 

1 :126) - Evreux, pg. 106: 
1.:26) - Staden, pg. 119: 
<:t27) - Stnden, pg. 119-l2l; 
(!!38) - lil\·reux. pg. 259; 

. ., 
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gradas quanto à exploração dos recursos naturais. A interdepen
dência dos vi'zinhos, nas tentativas de ajustamento do meio externo 
às necessidades humanas, provocou o aparecimento de formas co
operativas de produção. A escravidão não constituía uma fonte 
significativa de especialização ocupacional e de exploração econô
mica. Tomava um aspecto mais considerável quanto às ativida
des das escravas transformadas em parceiras sexuais d'os senhores. 

O terceiro problema fundamental ( cf. pg.9), envolve a aná
lise das formas coletivas de apropriação dos recursos naturais, em 
conexão com as regulamentações do comportamento recíproco a 
elas associados (329). Conforme já foi exposto. cada grupo lo
cal possuia exclusividade sôbre uma extensa área territorial e sôbre 
as fontes de subsistências nela existentes. Parece-me que a apro
priação de recursos naturais como a caça, \'..IS frutos e raizes silves
tres não estava sujeita a nenhuma espécie de regulamentação. As 
fontes, pelo menos, deixam de mencionar êste fato importante. o 
que é por si mesmo bastante significativo. Ao contrário. afir
mam a existência de regulamentações especiais quanto à proprie
dade agrícola. Cada chefe de família possuía um lote exclusivo 
ele algumas geiras de terras nas plantações feitas em comum, 110 

mesmo conjunto ele terras cultiváveis: e cada uma das espôsas 
tinha sua horta particular ( 330) . O pr0<futo de cada horta devia 
ser consumido, em condições normais, pelo grupo restrito dos 
membros de cada lar polígino. A mesma coisa acontecia com re
lação à caça e à pesca. "Criam elas (as mães) os filhos que têm : 
se são meninos, quando crescidos educam-nos para a caça. Cada 
filho entrega tudo o que traz da caça à sua mãe que coze a dá-

{829) - E ntendo po1· 11.propriaçilo o "ordenumenlo e to1·ma. da pro
priedade·• (cf. Max Weber: HJstorln Economlca General, 
op. clt. pg. 18). Como se sabe. esta constitui uma relação 
dependente ou uma !unção do sistema total de relações 
sociais existente em uma sociedade determinada (ct. Karl 
Marx: El Capital, trad. do Prof. Manuel Ped1·oso, Ed. F'uento 
Culturaj, Mexlco, u/d. vol. 11, pg, 264). Neste trnbalbo, con
~udo, não me pareceu necessârlo ullrn.passa1· as conex.,es 
<'Stnbelecldos pela part<' Jll descrita do sistema de relac:ões 
socJais da. sociedade Tuplnambâ. Ou t1Cja, o conjunto de rela.
oões sociais daquele sistema de relações que se referem à 
ocupação destrutiva do melo ext<lrno e à. divisão do tra
balho. 

(380) - Ct. Staden. pgs. 171 e 172; Lér)•, pg. :?09; Ev1·eux, pg. 227 . 
Esse sistema de subdivisão das teri-as cultlvã.vels e o ele
vado nõmero de habitantes dos grupos locais explicam a. 
grande extensão das plantacões, Indicada por Thevet - de 
7 n 8 ge1ras de teri-a ou seja, aproxima.damente, de 13 a. 
16 mil metros quadrados (Singularidades, pgs. 341-342), 
:\dotando-se n tradução de ·•arpent ", dada por Estevilo 
Pinto {cf. Singularidades, pg. 342). A conversão é pro
hlemlltJca e é dJlfoll conu-olâ-la r>elas informac:ões forne
cidas por untrop61ogos contemporaneos. Herbert Ba.ldus, 
respondenclo n uma consulta. do a uto1·, afirmou que entro 

' 
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diva e a reparte com os outros" ( 331 ) . Isto, porém, só acontecia 
enquanto o ind'ivíduo fosse um Kmnmry-Uassú. Com o matri
mônio, que ocorria ao passar para a categoria imediata (A1ta), o 
indivíduo l\:>rnava-se um M mdar-Amo. Então devia entregar o 
produto de seu trabalho à esposa ( 332) . De acôrdo com a obser
vância da palrilocalidade ou da matrilocalidad'e, continuava a aju
dar os proprios pais ou. tansf eria estas obrigações para os pais da 
esposa. Em conjunto, isso mostra que havia um forte acento em 
direção à economia. doméstica dentro do sistema e.conomico comu
nitário. E tambem evidencia que a repartição e o consumo dos 
recursos alimentares, em condições normais, processavam-se em 
estreita coerência com os princípios econômicos da produção. 

O estoque de alimentos existente no grupo familial estava 
sempre à disposição dos membros do mesmo, de acôrdo com suas 
necessidades. As refeições mais importantes eram tomadas em 
comum. O chefe de família sentava-se ou deitava-se em uma 
rede, enquanto os demais, inclusive os escravos, ficavam de cócoras 
em tôrno do alguidar. A comida era assim tirada diretamente da 
vasilha comum. De acôrdo com as observações cfe Léry, revela
vam-se bastante sóbrios. Mas só deixavam de participar do re
pasto quando se- consideravam saciados . Do mesmo modo, qual
quer membro da família e a qualquer hora do dia ou da noite. 
podia tomar a inidativa de satisfazer à vontade o seu apetite. Se 
houvesse escassez de gêneros, porém, adotavam medidas especiais-
0 próprio chefe da família podia proceder à repartição do ali
mento disponível, em porções rigorosamente idênticas. As dife
renças para menos geralmente ocorria em sua própria ração, co
mo observa Gabriel Soares. Nos períodos de penúria ainda reve
lam grande resistência, passando "dois a três dias sem comer" 
(333). 

Nestes períodos, entretanto, os laços de solidariedade funcio
navam com grande eficiência nos grupos locais, envolvendo co
operação íntima e entreajuda econômica entre os vizinhos. Eis 
o que Léry escreve a tal respeito: "mostram os selvagens sua ca
ridad'e natural presenteando-se diariamente uns aos outros com 
veações, peixes, frutas e outros bens do país; e presam de tal for
ma essa. virtude que morreriani de vergonha se vissem o vizinho 

os 'l'Ucplnambã a lavoura é praticada. segundo um sistema 
diferente: cada !amflla. dispõe de n·echos cu1Uvados de 
1. 000 metros quadrados (a.prox!madamente 20 metros por 
50) no mlL.'Clmo, dlstrlbuldos na mata. 

(331) - Staden, pg. 171: Gandavo, pg. 121; 
(832) - Evreux, pg$. 131-132: Gabriel Soares, pg. 380; 
(SS3) - Gabriel Soares, pg. 37G; Sôbre esta. parte do trabal ho: Ga.

br.el Soares, 375-876; Thevet, Singularidades, pgs. 187-188 e 
ll45; Evreux, pg. 155; Ury pgs. lH e 119; Ca1·d1m pg. Uó; 



P111·tlclpn~iío cloi< honwni: e dn:- n111l11cr<·~ 1111 111oc1u<'nc:-iío cl n Ct\l'll.c 
do J>rlslonl'11·0 . 

(Stndcn. pr;. lSS), 
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sofrer falta do q"e poss1m11 11 
( 334) . Esta expectativa de com

portamento provocava fo.rtes associações emocionais, a ponto de po
larizar atitudes especificas com relação ao padrão descrito. Assim, 
a liberalidade constituia o polo positivo, capaz cfe atribuir grande 
prestígio aos indivíduos, mesmo fora do circulo restrito do grupo 
local (335). Cardim afirma que estimavam altamente a liberali
dade, através da qual "cobram muita fama e honra" (336). A 
avareza constituía o polo negativo, sendo fortemente repelida como 
vergonhosa e desmoralizadora. O trecho de Léry é muito expres
sivo, nesse sentido (ver especialmente as palavras grifadas). O 
mesmo Cardim também descreveu êste fato, indicando que a "pior 
injt'.tria que se podia fazer a um Tupioambá consistia em consi
derá-lo ou em designá-lo aos outros como avarento" (337). Pa
rece-me que isso torna raioaYelmente claro o que foi escrito acima 
sôbre a repartição de uma perdiz entre todos os membros áe wn 
grupo local . Aliás, o padrão era observado em qualquer circuns
tância, mesmo que o produto obtido tivesse proporções mais e,'CÍ
guas (338). "Se um deles mata um peixe, todos comem dêste 
e assim de qualquer animal" (339). 

Alem disso, êsses padrões áe cooperação e entreajuda econô
mica davam origem a um sistema intragrupal de equilíbrio econô
mico, através do qual se processava uma redistribuição das utili
dades econômicas. Assim, "aquele que apanha muito peixe 
reparle com os outros que pescam pouco" ( 340). O mesmo in
formante tradu;o; êsse princípio em linguagem geral, afirmando: 
"o que um tem em maior quantidade para comer do que outro, 
cede-lhe" (341). Quando as atividades a que se entregavam eram 
muito rendosas, procediam a uma primeira repartição do produto 
do trabalho no próprio ato. No caso da pesca ou da caça ser 
muito grande, por exemplo, diviáiam-na imediatamente entre as 
pessoas presentes (342). No seio do grupo local. porem, as re
distribuições não assumiam um aspecto estritamente igualitário . 
Cada grupo familial recebia uma porção que devia ser proporcio
nal às necessidades ocasionais ( 343) . 

(830 - Lêry, J)g. 217; 
(336) - Evreux, pg. 126; 
(836) - Cardlm, pg. 145; Thevot, Singularidades, J>8'. 268; Evreux, 

pg. 126: 
(387) - Cardlm, pg. 146: isto ê unanimemente confirmado, e com 

grande abunda.nela pêlas fontes uUlizadas; 
(338) - Nóbrega, Cartas do Brasil, pg. 91; Cardlm, pg. 146; Ab· 

bevllle, pg. 227: 
(339) - Nóbrega, loc. clt.; 
(840) - Staden, pg. 159: 
(341) - staden, pg. 167; 
(842) - Tbevet, Singularidades, pg. 190; 
(343) - Aliem dos trechos citados, ver especialmente Abbevllle, J)g. 

2.27; 
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.nsses padrões de cooperação social e de entreajuda econó
mica constituem os exemplos citados pelos cronistas como mani
festações âo comunismo Tupinambá. Cardim concluia que os 
Tupinarnbá "vivem c01mnutatione rermn" ( 344) . A mesma coisa 
nos é asseverada por Nóbrega, ainda que com maior gasto de 
tatim: "entre êles, os que são amigos vivem em grande concórdia 
e amor, observando bem aquilo que se diz: Amicorum omnia simt 
rommtmia" (345) . O capuchinho Oaude d'Abbeville é, porem, 
mais preciso, escrevendo que "embora possuam alguns objetos e 
roças particulares, não têm o espírito da propriedade particular e 
qualquer um pod'e aproveitar-se de seus haveres livremente" (346). 
Interpretando-se os comportamentos do tipo descrito em termos 
da estrutura comunitária dos grupos locais. verifica-se que êles 
constituiam uma necessidade imposta pela própria natureza do 
sistema econômico. O fato da economia Tupinambá ser uma 
economia de subsistência compelia os membros dos grupos locais 
a desenvolverem técnicas especiais de entreajuda econômica e de 
cooperação social . Se nenhuma famüia dispunha de estoques su
plementares de alimentos e ocasionalmente os seus membros eram 
mal sucedidos na caça e na pesca, por fôrça tinham que esperar 
auxílio dos parentes e vizinhos . A racionalização da técnica de
senvolveu padrões especiais de comportamento recíproco . Isso 
torna-se evidente <1uanáo se aprecia as relações de reciprocidade 
associadas àqueles atos. A compensação pelos serviços ou auxí
lios recebidos um dia, devia ser feita posteriom1ente. sob a fonna 
ele retribuição equivalente. Abbeville ressalta com muita argúcia 
a ênfase posta pelos Tupinamhá na espectativa de um tratamento 
recíproco equita tivo (3~7 ) . Penso que esta interpretação é legí
tima. Ela pennite compreender claramente o tipo de cooperação 
desenvolvido pelos grupos domésticos interdepentes no interior do 
sistema cconômico comunitário . 

Devo tratar agora ele um problema bastante á rduo : quais 
eram, nessas condições, os limites elltre a vropriedade privada e 
a propriedade coletiva ? Em primeiro lugar. todo um conjunto 
ele tl' rri tórios e os recursos naturais ndes t'Xistcntcs pertenciam 
com exclusividade e em commn aos membros de um grupo local 
determinado. Mas, é evidente que as fom1as de apropriação dos 
produtos agrícolas e dos demais produtos !\aturais acima descritos 
indicam, pelo menos. uma séria restri<:ão à irléia d'e propriedade 
coletiva. Esta ci rcunscrcver-se-ia ao &11·upo rle incliví<luos asso
ciarlos em tôrno do che fe de 11111a família polígina. Assim se 

( 3H ) - Cnl'dim, pg. 162 ; v el' wmb~m S ta.den, pg . 172: 
( 346 ) - ~Obrega, Cartas ao B1·usll, pg. 91: 
(3 46) - Abbevllle, pg. 227 ; 
(34'1) - Abbeville, pg. 95; 
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definia, por exemplo, a noção de exclusividade sôbre os produtos 
<fe uma área detenninada das roças em comum ou sôbre os pro
dutos obtidos na caça ou pesca por indivíduos pertencentes a dis
tintos grupos familiais. A possibilidade de uma repartição equi
tativa dêstes recursos, como foi visto, existia de fato, repousando 
no princípio de retribuição equivalente e adiad'a. Mas, eis o 
problema, ocorreria a mesma coisa com os objetos de uso pessoal? 

O seguinte trecho de Stad~n é bastante significativo: "seus 
lesouros são penas. Quem as tem muitas, é rico e quem tem 
c)·istais para os lábios e faces, é dos mais ricos" (348). ~le in
dica a existência de um conceito mais ou menos definido de posse 
pessoal, em relação aos objetos mencionados. Do mesmo modo 
pode-se interpretar outra informação de Salvador: "são tão fieis 
uns aos outros que não há quem tome ou bula em coisa alguma 
sem Jkença de seu dono" ( 349). Entretanto, outras Fontes im
portantes repetem aqui a mesma explicação, em têrmos do comu
nismo tribal. Gabriel Soares, por exemplo, escreve incisivamente: 
" . . . o seu fato, e quanto tem. é comum a todos os da sua casa 
que querem usar dele; assim das ferramentas, que é o que mais 
estimam. como de suas roupas, se as têm, e do seu mantimento" 
( 350) . A citação é precisa. Entre os elementos especificados, 
in genero, estão, incluídos os objetos de uso pessoal . 

As outras fontes sugerem, com a mesma clareza, porem, a 
existência de um conceito de propriedade privada em relação aos 
objetos de uso pessoal. :asse conceito pode ser evidenciado, ainda 
com maior nitidez, quando se considera alguns ritos funerários. 
Todos os objetos que pertenciam ao morto eram enterrados com 
êle (351) . E utodo aquele, que possui um dado objeto perten
cente ao morto. evita retê-lo antes devolvendo-o publicamente'' 
(352). Do mesmo modo, os que tinham presenteado o morto, 
apropriavam-se novamente dos objetos, "porque dizem que como 
um morre perde todo o direito do que lhe tinham dad'o" (353). 
Tudo isso evidencia a existência de uma noção de propriedade 
mais ou menos definida, na cultura Tupinanibá, com relação aos 
objetos de uso pessoal. Além disso, é possível que esta noção de 
propriedade não estava completamente isenta ele um conleudo má
gico e religioso. O contacto daqueles objetos com o corpo de seu 

(348) - Staden, pg. 17Z: 
(349) - Salvador, pg. 66; ver trunbl!m Thevet, Singularidades, pgs. 

18'l e 250. etc.; 
(350) - Gabriel Soares, pg. 380; 
(3fi 1) - Cardim. pg. 166; Gabriel Soares, pg. 402; Thevet, Singu

laridades, pg. 223; Unr pg. 223: Evreuic, pg. 167; Abbe
vme, pg. 256: 

(362) - Thevet, Singularidades, pg. 223; 
<353) - Cardlm, pg. 156; 
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possuidor podia atribuir-lhes qualidades especiais, utilizáveis in
clusive contra o próprio dono ( 354) . T hevet informa, por exem
plo, que existem pagés feiticeiros. Quando alguem tinha um de
sentendimento grave com outra pessoa procurava-os : Todavia, a 
rcf erência explícita exclui - o que é irrelevante em si mesmo -
e emprêgo da magia contagiosa: "o fim é conseguir que o feiti
ceiro promova, por meio de venenos, a morte daqueles a quem se 
deseja mal" ( 355) . O aspecto religioso, envolvido pelo enterra
mento dos objetos com o seu dono, é indicado pela mesma fonte . 
"O objeto deve ser enterrado com o defunto, porquanto, não sendo 
restituído, acreditariam que a alma os viesse molestar'' (356) . 
Se por acaso alguem retinha um objeto pertencente ao morto, todo 
o grupo se reunia, indo enterrar o wto objeto, junto ao túmulo 
(357) . O morto devia iniciar uma grande viagem e para isso 
precisava de todo o seu equipamento; retendo-se os objetos, ele 
não podia partir, e tornava-se perigoso para a comunidade · (358) . 
Combinando estas informações com outras, relativas à alienação dos 
bens ôo matador e do sacrificado, a mais modesta conclusão revela 
a existência de um elo profundo entre os objetos e a pessoa do 
possuidor. A consciência dêste elo e sua objetivação cultural re
velam uma noc;ão precisa da posse exclusiva dos objetos de uso 
pessoal. 

Parece-me, mesmo, que não existem incongruências reais entre 
as diversas fontes. As informações de Gabriel Soares, por exem
plo, não contradizem as de Frei Vicente Salvador. O princípio 
d'e compensação equivalente e adiada esclarece de modo satisfa
tório êsse fato. De acôrdo com observações de Ives d'Evreux, 
quando um Tupinambá desejava alguma coisa pertencente a um 
coinpanheiro, pedia-a francamente. O pedido era sempre satis
feito, dependendo a presteza do grau de valor atribuído pelo dono 
à coisa possuída (359) . O beneficiado, contudo, ficava " na obri
gação de dar ao outro lambem o que êle desejar" (360). Isto é. 
assumia o compromisso de retribuir-lhe posteriom1ente e de forma 
equitativa. Verifica-se, pois, que não ocorria interferência ãe 
padrões : um. entendido como "uma condição muito boa para frade 

(354) - Cf. magia <.'Ou trtglosu: Sb· James George Fl'azer: The Gol
den Bough, A Study ln Maglc and R etlglon, ed. abr. New 
York, The MacMillan Co., 1945, pgs. 87-45 (especialmente, 
pgs, 48-44): Rogor BasUde: ~lémetnta d e Soolologle Rell
gleuse, L1b. Armand Colln, Paris 1935, pgs. 18-20; 

(355) - Thevet , S!ngula.rlda des, pg. 215; 
(366) - Theve t, Slngula.rldades, pg. 223; 
(867) - T h evet, Oosmograph1e, pgs. 923-925; 
(368) - Evr eux, pgs. 167-169; Thevet, Cosrnogr aphle, pg. 925; 
( 369) - Evreux, pg. 126; 
(360) - Evreux, pg. 126; 



TnrefllS mnscullnns: o C$Qunrtejnmemo ao oorr><> do llrisfonelro. 

(Sta dcn. pg. 186) . 

Tn1·erns mnscuUnns e t1\l'c fns rcmlr11nas: obtenção elo fOA'O e tmns· 
porte do equipamento. A c rlmaça ncompanl1n. n. miío. Obser,·c-so o 

comporrnmeuto do guerreiro . 

(Thevet. Slnguhu·Jtcz, CoU1a 97). 
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franciscano.. ( 361) e outro interpretado como "uma simples co
mutação de uma coisa por outra" (362). Mas, ao contrário, que 
existiam na cultura Tupinambá dois valores mutuamente comple
mentares. Em primeiro lugar, uma noção relativa à posse exclu
siva dos objetos de uso pessoal . Em segundo lugar. um princípio 
de compensação que tornava êstes objetos: a) facilmente acessí
veis a outras pessoas, apaTcntadas ou amigas; b) facilmente trans
missh~eis a estas mesmas pessoas. Doutro lado, é preciso dizer que 
nenhuma das partes perdia os seus direitos sôbre os objetos de 
modo absoluto. A morte de um dos compãrsas, verbi gratia, impli
<ava em anulação recíproca âos compronússos. Ocorria então a res
tituição ou a reapropriação. Staden fornece um ótimo exemplo, en
tre vivos, da conservação virtual de direito de posse sôbre as coisas 
dqadas. Os seus senhores, Nluiêpepo-oaçlÍ, o "Grande Caldeirão", 
e Alkindar-miri, o "Pequeno Alguidar", deram-no de presente a 
Jpiri't.-g11açt1, o "Grande T ubarão" (363). Apesar disso, escreve 
Staden, "N haêpepo-oaçu'' podia dispor de mim livremente e fez
me sofrer muito. Quando se foi ( 364), recomendou ao I pirú
guaç1t, a quem me havia mandado de presente, que devia vigiar-me 
bem" (365). 

Sôbre o problema da alienação ãe bens. na sociedade Tupi
nambá, só conheço duas alternativas. Ambas se relacionavam 
rom os sacrifícios rituais. Mas, enquant0 uma dizia respeito ao 
matador ,a outra envolvia as cerin\Ônias de renovament0 da sepul
tura. Após os dtuais de execução, quando o matador ia entrando 
em sua maloca. os companheiros arremessavam-se aos objetes de 
seu uso pessoal (366). Se tinha "alguma coisa boa, quem pri
meiro anda lhe toma até ficar :;em nada" (367). :nte, por sua 
vez, nad'a devia fazer, debcando que levassem "tudo sem falar pa
lavra" (368). As ligações dêstes comportamentos com ritos de 
morte e de nascimento são evidentes, pois mais tarde o matador 
adquiria um novo nome e outra personalidade. O outro exemplo 
é relatado por Thevet, e tem grande \•alor. porque nos infonna 
sôbre a única situação em que os objetos pertencentes a um morto 
pediam ser alienados ãe sua pess0a. No outro caso, assim que os 

(361) - Gabriel Soares, pg. 380; 
(362) - Salvador, pg. 69; 
(368) - Staden, pg. 89; 
(364) - Nha8peJ>O-OaÇU ausentou-se durante a diai; da aldeia Uba

tuba, onde também morava Jplru-Guaço; 
(366) - Staden, pg. 104 ; ver também pgs. 106-108: 
( 366) - Gabriel Soares, pg. 394; Cardlm, pg. 168; em seu manus

crito inédito Thevet tambl<m observa o comportam ento do 
tipo descrito acima, em conexão com as cerlmõnlas de r e
nomação (ver A. MétJlaux, Rellgion des TupinambA, pg, 126); 

(367) - Cardlm, toe. clt.: 
(868) - Qa'brl~I Soares. loc. clt.; 
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Tupiuambá entravam no grupo local, conduzindo mn pns1oueiro, 
levavam-no à maloca do defunto cuja sepultum devia ser reno
vada. Diante do escravo punham o arco, as flexas, a rede, etc .. 
objetos que tinham pertencido em vida ao defunto. füe d'evia 
servir-se dêstes objetos enquanto vivesse. "Quanto ao arco e 
flexas êle lhes precisava lavar e limpar, porque não era permitido 
a nenhum deles se utilizar cio bem de algum morto, até que aquele 
fosse visto por seus inimigos, por eles usado e liberado da corrup
ção, que êles pensavam existir" (369) . Por meio do escravo, 
pois, levantavam a interáição que incidia sobre tais objetos. :Rstes 
podiam cair novamente em circulação. Mas, em resumo·, a alie
na~.ão dos bens ocorria, nas duas alternativas, após a destruição 
da pessoa do primitivo dono e de acôr<lo com rituais estabelecidos . 

Acredito que o material exposto é também signi[icativo para 
a discussão do problema da herança. Conforme um princípio Tu
pinambá, básico em sua economia, a terra sempre produz tudo para 
todos (370). Recapitulo aqui o fim do diálogo de Léry com o 
velho Tupinambá: "temos pais, mães e filhos a quem amamos. 
mas estamos certos de que depois da nossa morte a terra que nos 
nutriu também os nutrirá, porisso descansamos sem maiores cui
áados" . Nessa economia; em que a extração dos recursos natu
rais e a produção agrícola baseavam-se no consumo imediato e 
em que, normalmente, os objetos de uso pessoal eram enterrados 
com o seu possuidor, a herança de bens econômicos constitui um 
mau problema etnológico. Contudo, o levantamento. da interdição 
<los objetos, acima descrito, pode ser encarado como uma forma 
de propriedade . Do mesmo, modo, o controle sôbre os territórios 
ocupados eventualmente por cada grupo local passava de modo 
ininterrupto de wna geração para outra. 

Em resumo, constata-se o desenvolvimento ôe profundos la
ços de interdependência dos grupos familiais e de solidariedade 
intragrupal, em virtude da complementaridade econômica daquelas 
sub-unidades vicinais. :esses laços exprimiam-se concretameute 
na obrigação de entreajuda econômica e de coopei·ação social, nos 
casos de insucesso de alguns grupos familiais ou de crises circuns
tanciais no abastecimento da comunid'ade. O principal fator de 
equilíbrio no sistema econômico Tupinambá consistia na obser
vância de um comportamento recíproco, que pode ser lraduzido em 
termos do princípio ele retribuição equivalente e adiada . A forma 
característica de apropriação dos recursos naturais e agl·ícolas era 
coletiva. Mas restringia-se aos membros do grupo familial poli-

~---· (369) - 'l'bevei, Cosmographle, pg. 9H; ver ta.mb6.m A. 'Mêtraux: La 
Rellgion des Tup'na.mbQ., pgl), 130-131: 

(370) - I~ry, pgs, 164-l5ü e 209 e Gnndnvo, pgs, 121-U2. 
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gino e da família granáe, graças ao acento da economia doméstica 
no sistema econômico Tupinambá. Em relação aos objetos de 
uso pessoal existia uma noção específica de posse exclusiva, que 
não eliminava a Lransferência temporária ou definitiva dos direitos 
de posse. Tal transferência envolvia a existência de laços íntimos 
de confiança e de amizade reciprocas e conduzia à intensificação 
dos mesmos. A alienação cfe bens econômicos só ocorria em con
comitância com alterações na personalidade cios indivíduos ( re
nascimento ou morte), de acôrdo porem com prescrições esped
Iicas. E a herança do patrimônio econômico reduzia-se essen
cialmente à conservação e usufruto de uma posição na biosfera. 
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nrlginals Indicadas. sen•lrnm como Conte de controle d:is trnduc;:õu: 
doutro lacto. delas extrní n documentnc;:iio i<'<mogr{d'lcn, que llustr;i 
o present<' 1r:lhnlho. 
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e Rodolfo Garcia, Companhia Editora Nacional, Segunda 
Ecüção, S. Paulo, 1939; 

CARTAS, }EsuíT1q.s: Cartas A\•ulsas, ( 1550-1568), Publicação 
da Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro, 1931 ; 
Nota preliminar, introdução "Sinópsc da História do Brasil 
e da Missão dos Padres Jesuítas, de 1549 a 1568", "Missão 
Jesuítica ao Brasil de 1549-1568", de Afrânio Peixoto; notas 
de Alfredo do Vale Gabral. 

CARTAS, JEsuiT1cAs: Novas Cartas Jesuítas (De Nóbrega a 
Vieira), Serafim Leite, S. J ., (ed.), Companhia Editora Na
cional, S. Paulo, 1940; prefácio de Afrânio Peixoto, intro
dução de Serafim Leite; 

EVREUX PE. !VES D': Viagem ao Norte do Brasil, Feita nos 
Anos de 1613 e 1614 : Introdução e notas de Ferdinand De
nis; tradução de Cesar Augusto Marques, Maranhão 1874 ; 
Edição franceza: Voyage dans le Nort du Brésil, Fait Du
rant lcs Annés 1613 et 1614, P ublié d'aprês l' Exemplain: 
Unique Conservé a la Bibliotheque Jmpériale de Paris, avec 
une l ntroduction et des notes, par M. Fcrdinand Denis, 
Leipzig e Paris, Librairic A. Frank, 1864; 

GABRIEL SOARES DE SouzA: Tratado Descriptivo do Brasil em 
1587, edição corrigida e notas de Francisco Adolfo de Varn
hagen, Terceira edição, Companhia Editora Nacional. S . 
Paulo, 1938; 

GANDAVO, PERO DE MAGALHÃES: H ifturia da Prouincia dt: 
Sa11ta Cruz, Tip. Antonio Gonçalves, Lisboa, 1576; edição 
brasileira por Assis Cintra, Nossa Primeira Historia, Com. 
Melhoramentos de S. Paulo, 1922, utilizada neste trabalho. 

H ERIARTE, MAuuc10 OE: Descrição do Estado do Maranhão, 
Pará. Corupi e Rio das Amazonas, in Vise. Porto Seguro 
( F. A. Vamhagen): História Geral do Brasil, Antes de sua 
Separação e lndependência de Portugal, Tomo III, lerceira 
edição integral, Comp. Melhoramentos de S. Paulo, s/cl. 
T ranscrição : pgs. 211-237; 

J ABOATAM, F RRJ ANTONJO DE SANTA MARIA: Novo Orbc Se
ráfico Urasilico ou Cronica cios Frades Menores da PrO\'Ín
cia do Brasil. Rio de Janeiro, 2 tomos, Ed. do Instituto His 
tórico I.' Gcografico Brasíll'iro. 1858 1859; 

KN JVET, ANTONTO : Narração da Viag<'m que, nos :111os de 1591 
e scgui11tcs, fl·z Antonio Knivel, da Inglaterra ao Mar do 
Sul, l'm companhia de Thomaz ea,·c:nclish, tra<I. do Tlolanclê..; 
por J. H. Duarte Pereira (a edição original é l'lll inglês, 
mas, o tradutor utilizous<.· da edição holandesa de P ictC'r, Van 
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der Aa, Leydc, 1707), in Revista Trimestral do Instituto 
Histórico e Geográfico e Etnografico oo Brasil, Tomo XI, 
Rio de J aneiro, 1878, pgs. 183-272 ; 

LAET, J EAN DE: L' 'Histoire du Nouveau Monde ou Description 
des Indes Occidentales Contenant dix-huit liures, E nrichi de 
nouvelles Tables Geographiques & F igures des Animaux, 
P lants & Fruicts, Leyde, Bonaventure & Abreham Elfeuiers, 
ln1pressvres, 164-0; 

LÉRY, J~N DE: Viagem à Terra cio Brasil, tradução integral 
e notas de Sérgio Milliet, segundo a edição de Paul Gaf farei, 
com o colóquio na língua brasílica e notas tupinológicas de 
Plínio Ayrosa, liv. Martins, S. Paulo, 194.1. Original fran
cês: Historie d'vn Voyage Faict en la Terre dv Brésil, avtre
menl dite Ameriquc. Ovntenant la Na,rigation & chofes 
remarquables, venés fur mer par l'auteur. Le comportamen
tc de Villegagnon en ce '{>ays-la. Les moeurs & façons de 
viure eftranges des Sauuages Brefilliens: auccvn colloque de 
leur langage. Enfernble la defcription des plufieurs Ani
maux, Arbres, Hcrbes, & autres chofes íingulieres, & du 
tout Jnconnues pardeçã: dont on verra les fommaires des 
chapitres au commenccment du lieurc Avec les F igvres, Rc
veve, corrigée & bien ~LUgmentée de discours notables, en 
cefte troifieme Edition. Poux. Antoine Chuppin, M. D. 
LXXXV. 

LOPES DE SousA, PE.RO: Dia rio da Navegação de Pero Lopes 
de Souza (J 530-1532), ( ed i t'Or) Paulo Praclo, T ipografia 
Leuzinger, 2 vols. Rio de Janeiro, 1927. Prefácio de J. 
Capistrano de Abreu e comentários de Eugênio de Castro. 

MARCGRAF, GEORG: Historia Natural do Brasil, trad. de José 
Procopio Magalhães, edição <lo Museu Paulista, S. Paulo, 
1942. Prefácio de E. Taunay. O livro VIH, "que trata da 
própria religi_ão e dos indígenas" (pgs. 260-292), foi t radu
zido por Nadir Raja Gabaglia, sendo comentado por Heloi
sa Alberto Torres e Plínio Ayrosa. 

MONTOYA, PE. AN1'0N10 Ru1z DE: PrimeYa Catechesc dos In
dios Selvagens, feita pelos Padres da Companhia de Jesus, 
in Manuscrito Guarani da Biblioteca Nacional do Rio de Ja
neiro sobre a Primitiva Catechese d\)s indios das Missões. 
Tradução p01·tuguesa, notas e um esbôço gramatical do Abá
neê por Batista Caetano de Almeida Nogueira; a edição foi 
dirigida por Benjamin Franklin Ramiz Galvão, que fez o 
cvnfronto com os originais da ·'Conquista Espiritual", Hio de 
J aneiro, 1879; 



Tarefas mascnlhrns : a. pesca. 

(Stnil 1m, pg. IGO). 

Tarefas mascuHnas: obtenção' do fogo. 

(Staden. pg. 157) . 
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NOBREGA, MANOEL DE: Cartas do Brasil, 1549-1560, publicação 
da Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro, 1931. No
ta preliminar de Afrânio Peixoto, prefácio de Vallc Cabral, 
notas dêste e de Rooolfo Garcia; contêm ainda: PE. ANTONIO 
FRANCO: "Vida do Padre Manoel da Nobrcga" (pgs. 21-69). 

PJGAFETTA, ANTON!O: Primer Viaje en Torno dcl Globo, tra
dução de F. Ruiz Morcuende, Editora Espasa-Calpc Argen
tina, S. A., Buenos Aires, 1941; 

SALVADOR, FREI VICENTE no: Historia do Brasil, Nova Edi
ção, revista ix>r Capistrano de Abreu, \<\feiszflog Irmãos, S. 
Paulo e Rio de Janeiro, 1918; 

STADEN, lfaNs: Duas Viagens ao Brasil. Arrojadas Aventuras 
no século XVI entre os antropófagos do Novo Mundo. Li
vro Primeiro: As Viagens. Livro Segundo: A Terra e seus 
Habitantes, Transtrito ao alemão moderno por Carlos Fou
quet e traduzido dêste para o português, por Guiomar de 
Carvalho Franco. Introdução e notas de Francisco de Assis 
Carvalho Franco e mapas e Wilhelm Kloster. Publicação 
da Sociedade Hans Staden, S. Paulo, 1942; 

THEVET, FR. ANDRE: Singuraridades da França Antarctica, a 
que outrora chamam de America, prefácio, tradução e notas 
de Estevão Pinto, C-vmp. Editora Nacional, S. Paulo, 1944. 
Original francês: Les Singularitez de la Francc Antarcqve, 
Avtrcmcnt nommée Ameriquc: & de plufieurs Terres & ifles 
decouuertes de nof tre Temps. A Paris, chez les heriliers de 
Maurice de la Porte, au Cios Bruneau, à l'enfeigne S. Clau
de. 1558; La Cosmographie U niverselle D' André Thevet 
Cosmographe du Roy. Illvstréc de Diverses Figvres des cho
ses plus reroarquablcs veves par l'arteur, & incogneuss de noz 
Anciens & Modernes, Paris, Pierre l'Huillier, 1575, 4 tomos, 
2 volumes; o malcrial sobre o Brasil e os Tupinambá esta no 
vol. II do tomo IV, pg. 908 e sets.; 

VASCONCELLOS, PE. StMÃO oE: Notícias Curiosas e Necessá
rias sobre o Brasil, Rio de Janeiro, ed. da Imprensa Nacional, 
1824; b) Chronica da Companhia de Jesus do Estado do Bra
sil e do que obraram seus fi lhos n'esta Parte do Novo Mundo. 
Em que trata da Entrada <.la Companhia de jesus nas partes 
do Brasil, nos Fundamentos que N'ella lançaram e Continua
ram seus Religiosos, e Algumas Notícias Antecedentes, Cu
riosas e Necessárias das Cousas d'aquellc Estado, Segunda 
Edição, correta e aumentada, Casa do Editor A. J. Fernan
des Lope, Lisboa, MDCCCLXV: 2 vols.; 





Repnrtlc;-üo dos alimento~. 

{Th evet, Sl.nguladtez, folha 66). 

Rece~"t<> Jncrlmosn do um índio Tuplnnmbii.. 

. . {Thevet, Slngularltez, folha 88, verso) • 
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