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"Como os Tupinambás são muito belicosos, todos os sew 
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NOTA EXPLICATIVA 

A presente monografi& foi escrita para ser apresentada como tese 
de doutoramento à // Cadeira de Sociologia da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letra,s da Universidade de São Paulo. Por isso, foi elaborada,· 
quer quanto à redação, quer quanto à forma de exposição dos problemas 
ou das referências empíricas e teóricas, segundo um padrão de trabalho 
intelectual adequado às circunstâncias. 

O trabalho foi escrito no período de tempo compreendido entre 
1947-1951, embora a sistematizaç·ão do material básico tenha se pro
ce,ssado anteriormente. Levando em consideração a conveniência de ter 
em vista todos os aspectos da guerra acessíveis à interpretação socio
lógica através da documentação existente sôbre os Tupinambá, êle foi 
dividido em três partes. Na primeira, são estudada.s as técnicas de luta 
à mão armada empregadas pelos combatentes e as técnicas de organiza
ção social das atividades guerreiras que aquêles aborígenes chegaram 
a conhecer e a manipular. Nesse ponto da análise, procurei determinar 
ainda quais eram os efeitos da guerra no .plano da competição por 
territórios e dos recursos naturais correspondentes. Isso significa, em 
outras palavras, que· foi feito um e.sf ôrço no sentido de encarar a guerra 
como parte do sistema tecnológico tupinambá e, de maneira específica, 
como técnica social com uma função própria na estrutura social. Na 
segunda parte, são estudadas as relações da guerra com os mecanismos 
tribai,s de contrôle social. Nela procurei pôr em evidência; à medida 
do possível, que os móveis pa conduta guerreira e que a "necessidade" 
da guerra constituíam, naquela sociedade, uma con,seqüência da forma 
de integração da estrutura social e do funcionamento da organização 
social; e que, inversamente, a guerra intervinha de várias maneiras na 
conformação da vida psíquica e social daquele.s aborígenes. Por fim, 
na terceira parte, foram conden_sados os principais resultados da investi
gação empreendida, seja para o conhecimento da guerra na sociedade 
tupinamhá, seja para o conhecimento da própria sociedade tupinambá, 
seja ainda para a teoria sociológica da guerra. 

O fato de ter escrito o trabalho como tese de doutoramento levou-me 
a e.stabelecer uma série de relações com colegas, amigos, alunos e auxi
liares, as quais precisam ser mencionadas aqui. Fernando de Azevedo, 
escolhido para orientador da tese, manteve comigo um agradável inter
câmbio na discussão das interpretações desenvolvidas e do modo de 
sua apresentação, contribuindo, com .sua inteligência e espírito crítico, 
para escoimar o trabalho de determinados defeitos. Entre os demais 
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membros da -comissão examinadora, Herbert Baldus e Roger Bastide já 
estavam ligados à minha investigação: o primeiro, porque fôra em seu 
Seminário de Etnologia que eu iniciára em 1945, sob iSeU estímulo direto, 
a coleta sistemática de dados sôhre os Tupinambá; o segundo, porque 
tivemos a oportunidade de discutir, em diversas ocasiões e longamente, 
as interpretações a que cheguei a respeito do sacrifício humano e de 
~ua função social na sociedade tupinambá. Plínio Ayrosa e Egon Scha
den, que também fizeram parte da comissão examinadora, deram-me 
igualmente a sua contribuição, cada um no setor de sua especialidade. 
A todos sou naturalmente grato, não só por cau,sa do interêsse que 
demonstraram pelo trabalho, como pelas sugestões que deram, das quais 
aproveitei aquelas que me pareceram procedentes. 

Durante a elaboração do trabalho, recebi a colaboração, que agra
deço agora, de Antonio Candido de Mello e Souza, em particular, e de 
Gioconda Mussolini, meus colegas no Departamento de Sociologia e 
Antropologia, bem como de Laerte Ramos de Carvalho, que gentilmente 
se incumbiram, a meu pedido, da leitura e comentários de trechos ou 
capítulos inteiros da monografia. Na preparação da edição mimeogra· 
fada, destinada à defesa de tese, foi de inestimável impo:rtância a cola-· 
horação de Zilah de Arruda Novaes e Ermelinda de Faria Castro, auxi
liares-técnico.s do Departamento de Sociologia e Antropologia, de Paula 
Beiguelman, e de Renato Jardim Moreira, Fernando Henrique Cardoso, 
Ruth Correia Leite, Marialice Mencarini, Alis Cunio, Maria Sylvia de 
Carvalho Franco, Maria Alayde Trani, Tristão Fonseca e Maria da 
Penha, aos quais fiquei naturalmente agradecido. Agradecimentos espe
ciais são ainda devidos: ao professor Wilhelm Trexler von Lindenau, 
pela tradução que fêz comigo de algumas obras escrita,s em alemão ; ao 
diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Dr. Eurípides Si
mões de Paula, por ter sempre demonstrado a maior boa vontade, com
preensão e gentileza na solução dos problemas de rotina criados durante 
o meu processo de doutoramento, inclu.sive os concernentes ao forneci
mento de parte dos materiais necessários à edição mimeograf ada do 
trabalho; ao meu amigo, Manoel Lopes de Oliveira Neto e a seus auxi
liares Juracy Magro Silva e Gerson Simi, cuja boa vontade tornou 
possível a referida ediç-ão em tempo realmente exíguo. 
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INTRODUÇÃO 

A guerra é um f enômeno humano. Não se pode dizer precisamente 
como e quando ela surgiu, no pa,ssado remoto da humanidade. Nem 
tampo.uco se pode ,presumir a que "necessidades" existenciais (hio-psi· 
quicas ou sociais) , ela correspondeu originàriamente. Até onde alcança 
a investigação empírico-indutiva, através da reconstituição arqueológica, 
da réconstrução histórica e da observação direta, a guerra se nos apre· 
senta como um fato social, no sentido restrito de existir como uma das 
instituições sociais incorporadas a sociedades constituídas. A êsse res
peito lembra com razão Montesquieu que a associação humana não po
deria ser um produto da guerra, porque esta .pressupõe, por sua própria 
natureza, a existência da sociedade. 

Semelhante maneira de entender a guerra (e suponho que na ,socio· 
logia não há outra igualmente legítima), implica uma delimitação 
precisa na observação e na explicação dêsse f enômeno social. Os :proble· 
mas concernentes à "origem", à "integração", à "função" e à "evolu
ção" da guerra deixam de ser concebidos in genere e in abstracto, para 
serem definidos e interpretados concretamente, com relação a tipos 
sociais determinados. Na verdade, a origem, a integração, a função e 
a evolução da guerra são por sua vez fenômenos que variam de um tipo 
social para outro. Nada justifica a preocupação, tão difundida infeliz· 
mente, que tem conduzido muitos especialistas a tratar os problemas em 
questão como se fôsse .pos,sível à sociologia reduzir a complexidade do 
real, a ponto de fornecer explicaÇões capaze,s de esclarecer de uma vez 
por tôdas a origem, a integração, a função e a evolução da guerra. 
Para chegarmos a um conhecimento sintético dêste fenômeno, mas que 
seja ao mesmo tempo positivo, é preciso lançar mão do método compa
rativo. Ora, a meno,s que se pretenda reincidir em erros do passado, a 
aplicação do método comparativo, com o propósito indicado - isto é, 
tendo em vista a formulação de generalizações válidas de maneira univer
sal, à medida em que estas são possíveis na sociologia - exige, prelimi
narmente, a realização de pesquisas com objeto particular rigoro,samente 
delimitado. 

A presente monografia constitui um pa,sso nessa direção. Nela não 
procurei ir além do que se pode legitimamente fazer em um trabalho 
de investigação dêsse gênero; porém, tenho a convicção de que observei, 
de modo estrito, a obrigação alternativa, procurando realizar, através 
dela, tudo o que é cientificamente desejável fazer-se em tais desenvolvi-
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mentos da pesquisa sociológicâ. No entanto, em virtude_ da própria 
natureza da documentação empírica di,sponível, não tive a oportunidade 
de examinar senão os problemas relativos à função social da guerra e 
os problemas correlatos de integração dêste fenômeno ao sistema orga
nizatório da sociedade tupinambá. O método genético, que possibilitaria 
a descoberta dos f atôres ,sociais que determinaram o aparecimento da 
guerra na forma por ela assumida nessa sociedade tribal, e o método 
histórico, que poderia pôr em evidência as condições e as causas sociais 
respon.sáveis pela formac;ão do padrão conhecido da guerra tupinambá, 
são igualmente inaplicáveis à exploração sistemática da documentação 
existente. É certo que o processo de interpretação conjectural poderia 
fornecer algumas sugestões. Mas preferi evitar êsse terreno, limitando-me 
a explorá-lo somente nas circun.stâncias em que o uso daquele processo 
encontra fundamento, seja na crítica histórica, seja nas regras do método 
científico. O essencial é que a "constituição interna" da socíedade 
tupinamhá já está relativamente bem conhecida, o que me permitiu 
empreender a análise dos aspectos da .guerra su.sceptíveis de investigação 
segundo uma orientação metodológica que reputo segura. 

l - Os Problemas Investigados: 

A seleção dos problemas a serem investigados foi feita empirica
mente. Atravéis do inventário e da crítica das informações e descrições 
contidas nas fontes primárias conhecidas, foi possível pôr em evidência: 
1) os dados de fato, com que se pode contar positivamente, para o 
estudo da guerra na sociedade tupinambá; 2) o alcance e a composição 
da documentação empírica existente, de modo a identificar quais foram 
os a,spectos da guerra aborígene que cairam no campo de observação 
dos cronistas, estando por isso registrados ou descritos, e de maneira 
a esclarecer como os dados recolhidos se distribuem no conjunto total 
de inf ormaçõe.s e descrições; 3) a consistência dessa documentação, 
quer sob o ponto de vista do exame de seu conteúdo, quer sob o ponto 
de vista das pos,sibilidades de aplicar-lhe um tratamento sociológico. (1 ). 

Isso não significa, porém, que a determinação do objeto da inves· 
tigação tenha sofrido uma constrição "empiricista ". A ,seleção dos pro
blemas por meios empíricos se impõe como condição de trabalho, 
especialmente em pesquisas de caráter indutivo, pois ela permite lidar 
com os problemas de forma objetiva, de molde a favorecer a compreensão 
dêles em têrmos do ,seu contexto factual. Mas é preciso não esquecer 
que os "elementos da situação", considerados em si próprios, são insu
ficientes para orientar o processo de seleção dos problemas a .serem 

( 1 ) F . Fernandes, À. A nálise Pu.ncionalista da Guerra: Possibilidades d.e Aplicacão 
à S ociedade Tupinambá., pgs. 24·116. 
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investigados. A simples reprodução de circunstâncias (observadas, vivi
das ou conhecidas por via indireta) , pr~upõe uma intervenção criadora 
do sujeito, a qual introduz um elemento subjetivo na atividade intelectual. 
Por isso, não atribuí aos critérios empíricos de reconhecimento e de 
seleção dos problemas de pesqui.sa maior importância do que êles têm 
log~camente. O aproveitamento do sentido interpretativo das explanações 
dos cronistas e a utilização adequada de uma das modalidades de consi
deração sociológica da guerra (efeitos da aplicação do método de inter
pretação funcionalista da guerra na delimitação dos problema,s básicos 
da explicação sociológica do fenômeno), serviram-me como duas fontes 
intelectuais de elaboração racional dos "elementos da situação", as quais 
produziram apreciáveis conseqüências na determinação do objeto da 
investigação. 

Explica-se, a,ssim, o plano segundo o qual foi desenvolvida esta 
monografia. Presumo que êle corresponde satisfatoriamente às possibi
lidades realmente abertas pela documentaç·ão reunida, ao mesmo tempo 
que vai além da mera concatenação de dados dispersos em várias fontes 
primári~. Todo um conjunto de problemas foi proposto através da 
compreensão da guerra como "técnica" e como elemento do "sistema 
tecnológico" da sociedade tupinambá. Quais eram os instrumentos ma· 
teriais da guerra? Como se compunha o equipamento guerreiro dos 
nativos? Como eram organizadas e realizadas as expedições guerreiras? 
AI' dimensões da guerra aborígene dependiam de fatôres culturais e 
sociais? As situações e as atividades sociais abrangidas pela guerra se 
repetiam regvlarmente? A que espécie de contrôle social estavam subor· 
dinadas? Como se e.stabelecia o aproveitamento do "fator humano" na 
contenda armada? Que relação existia entre a organização do bando 
guerreiro e a luta à mão armada? Como esta se desenrolava? Quais 
eram os efeitos destrutivos do combate aborígene? Que operações eram 
postas em prática por ocasião do retôrno ao grupo local, após um ataque 
bem sucedido ou infrutífero.? E.ssas e outras questões foram colocadas, 
e à medida do possível respondidas, na primeira parte do presente estudo. 
Entretanto, a explicação sociológica não se confina à consideração da 
guerra no -nível tecnológico: importa também descobrir quais são as 
vinculações reversíveis da guerra com a dinâmica da ,sociedade que a 
engendra, fazendo dela um meio para preencher certas "necessidades 
sociais". Quais são os valores e os ideais que tornavam a guerra psico· 
logicamente desejável? Que funç·ão de,sempenhavam os valores guerrei· 
ros na vida psíquica de sêres como os Tupinambá, que associavam a 
vingança ao sacrifício sangrento dos "inimigos" e ao canibalismo? 
Como a guerra se incorporava à estrutura da sociedade tupinambá? 
Ela contribuía para construir o arcabouço do sistema social de posições 
sociai,s? Os prisioneiros de guerra tinham uma situação especial ou 
se confundiam com os vencedores no seio do grup9 doméstico e dos 
grupos locais? Que relações exi.stiam entre a guerra, o sacrifício hu· 
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mano e o canibalismo? Por que os "inimigos" eram destruúl,os por 
meios mágico-religiosos e não simplesmente por meios físicos? Como 
se definia ,socialmente o inimigo? Como se explica causalmente a 
guerra tupinambá? Que conexões havia entre a guerra e as condutas 
individuais ou os comportamentos coletivos? Essas e outras questões, 
por sua vez, foram examinadas, com suce,sso variável, na segunda parte 
dêste trabalho (2). 

2 - A Orientação Metodológica: 

O têrmo "função" tem sido empregado em diversos sentidos no 
campo das ciências humanas. Neste trabalho, êle foi manipulado predo
minantemente de maneira a exprimir as diversas modalidades de relação 
da guerra com a satisfação de nece,5sidades sociais proporcionadas pelas 
condições de existência social dos Tupinambá e por êles sentidas coleti
vamente, não importa com que intensidade ou de que forma (consciente 
ou inconsciente). A expressão "método de interpretação funcionalista" 
suscita, igualmente, a mesma ambigüidade (8 ) . Para evitar dúvidas, 
conviria indicar que considero o método funcionalista aplicável tanto 
a problemas sincrônicos, quanto a problemas diacrônicos ( 4 ) ; e que, se 
me limitei à análise do primeiro tipo de problemas, não foi senão em 
virtude da natureza da documentação utilizada. Em segundo lugar, não 
procurei fazer do método funcionalista um simples recurso intelectual 
para explicar descritivamente as ligações da guerra com o desequilíbrio 
e o restabelecimento do equilíbrio do sistema de relações sociais tupi
nambá. Ao contrário, a escolha do método f uncionalista nasceu da preo
cupação de explicar causalmente as condições e o,s fatôres sociais dêsses 
f enômenos (ou correlações) , e da convicção, comprovada pelos resul
tados da presente monografia, de que a posse de semelhante explicação 
causal abriria perspectivas para descobrir a parte tomada pela guerra 
na dinâmica da sociedade tupinambá. 

É .sabido que o método funcionalista, apesar de não ser o único 
método utilizável com êsse fim, favorece a compreensão dos f enômenos 
singulares em suas conexões e vinculações com os demais fenômenos 

(2) A construção anaHtica do indice torna dispensável a reprodução litera1 do 
plano adotado na investigação da função social da guerra na sociedade tupinambá, e 
segundo o qual êste t rabalho foi elaborado e desenvolvido. 

(a) Sôbre o eonceito de "função" e o "método funciona.lista" na sociologia e na 
antropologia socia1, cf. especialmente E. Durkheim, Les Regles àe L o, Méthode Sociologique, 
cap. V, itens I e II; E. Goblot, Traité de Logique, caps. XV-XVI; A. R. Radcliffe-Brown, 
On the Ooncept of Fwnction in Social Science; B. I\'.lalinowski, A Scientifw Theory of 
OuUure and Other Essays, pgs. 67-74 e 145-1.76; G. Bateson, Na'Ven, pgs. 26-34. O leitor 
encontrará. em R. K. Merton uma apreciação das principais teorias e implicações socioló· 
gicas da orientação funcionalista (cf. Social Theory and Social Structure, pgs. 21-81 e em 
R. H. Lowie um exame das teorias funcionalistas na etnologia (The Hiatory of Ethnolo· 
gical Theory, cap. XIII). 

(4) Entre os autores que se interessaram pela manipulação do conceito de função 
e pelo tratamento correspondente dos fenômenos sociais por causa dessa razão, poderia 
mencionar K . Renner e K. Mannheim. 
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do contexto social, quer quando as conexões e vinculaçõ~ são diretas 
(dadas no contexto empírico imediato dos f enômenos singulares) , quer 
quando elas são indiretas (dadas no contexto empírico geral dos fenô
menos singulares). Tendo em vista o propó.sito de chegar a uma expli
cação causal, a aplicação do método funcionalista ao estudo da guerra 
na sociedade tupinamhá se impunha naturalmente. É que êle reunia 
duas condições ideais para a análise sociológica do fenômeno e para a 
ponderação das conexões e vinculações por ventura caracterizávei,s inter
pretativamente. De um lado, era presunúvel que êle facultaria o exame 
das conexões e vinculações, condicionantes ou determinantes, que arti
culavam a guerra à estrutura social da sociedade tupinambá. De outro, 
era também provável que êle permitiria estabelecer uma espécie de 
consideração global das relações cau,sais postas em evidência, fornecendo 
assim um critério para selecionar empiricamente as conexões e as vincu
lações determinantes ou "tópicas", ou seja, um critério que possibili
taria agrupá-las em têrmos de ::iua importância na constelação de deter
minações causais que produziam a .guerra e regulavam a objetivação 
cultural de seus efeitos sociais (reconhecidos ou não na consciência 
social dos Tupinambá). O estudo prévio dos dados contido.s nas fontes 
primárias patenteara que seria possível tentar a aplicação do método 
funcionalista à investigação da guerra na sociedade tupinambá, pois a 
documentação existente se mostrara bastante .sólida para comportar uma 
análise do tipo funcionali,sta ( 5 ) • 

Na adeqµação do método funcionalista ao fenômeno particular 
investigado explQrei uma hipótese de caráter heurístico. Ela pode ser 
expressa d~ seguinte maneira: como as ,atividades guerreiras e a,s. suas 
conséqüências afetavam tôda a vida -social dos Tupinambá (6 ), é possível 
que a função social da guerra se refletis.se em tôdas as esferas da socie
dade tupinamhá - ·a de adaptações e contrôles sociais sôbre o meio 
natural circunôante, a de ajustamentos e contrôles sociais sôbre o meio 
prõpriamente humano, e a de relações e contrôles sociais desenvolvidos 
no intercâmbio com o sagrado (representação do meio sobrenatural e co
municação com as fôrças ou entidades que o constituiam). A exploraÇ"ão 
empírico-indutiva des,sa hipótese dependia, certamente, da formulação 
de uma concepção diretriz do fenômeno, através da qual pudesse entender 
sociologicamente a guerra aborígene (7 ). Parece-me de,snecessário insis-

( 5) Cf. F. Fernandes, op. cit., esp. pgs. 98-116. 
(6) Cf. F . Fernandes, op. cit., tabelas I e II (entre pgs. 30-31 e 32-33). a enu

meração dos tópicos gerais e dos itens correspondentes, discriminados na documentação 
conhecida sôbre a guerra na sociedade tupinambá. 

(7) A caracterização da guerra como "fenômeno social" já foi tentada no estudo 
citado na nota anterior ( cf. pgs. 11-23). A seguinte proposição sintetiza os resultados 
positivos da caracterização empreendida: "À. guerra constitui um esta.do das relações de 
conflito entre duas ou mais sociedades, provocado por co·moções virtuais ou reais fl.() 

sistema de relações intersocietárias, ou determinado pela ausência dêste, em que os idealis 
coletivos de segurança, definidos ideologicamente, projetam-se nas personalidades dos indi· 
víduos em ação, compelindo-os a se submeter, a aceitar ou a d·esejar a contenda armada, 
na qual se empenham direta ou indiretamente de modo organizado" (op. cit., pgs. 20-21). 
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tir sôbre ela, pois discuti-a largamente no desenvolvimento das análises 
interpretativas. É preciso ressaltar, no entanto, que a "concepção diretriz 
do fenômeno ", elaborada como particularização do conceito sociológico 
de guerra ( cf. nota 7, nesta introdução), não só favoreceu a exploração 
da hipótese heurística apre.sentada, como ainda lhe emprestou maior 
consistência. 

A compreensão da guerra tupinambá como o conjunto total das 
situações soéiais, que envolviam a polarização ou a projeção de atitudes 
e sentimentos coletivos de antagonismo contra os inimigos, vividas pelos 
Tupinambá desde o momento da descoberta da- necessidade de relação 
sacrificial até o momento de ,sua plena satisfação por intermédio de 
sacrifício ritual e dos ritos ,subseqüentes, se harmoniza com os propósitos 
interpretativos que orientaram a escolha do método funcionalista. De 
fato, assim encarada, a guerra tupinamh·á abrange os ritos que prepa
ravam e se seguiam à organização e à realização das expedições guer
reiras, o choque armado, as operações de retôrno, o tratamento da pessoa 
dos prisioneiros de guerra, e ·a utilização final dêles com fins rituais. 
A guerra, como estado de relações intersocietárias, transbordava das 
condiç·ões e dos limite,s "militares", definidos pela natureza e pelas 
proporções de luta à mão armada bem como por suas conseqüências 
imediatas, prolongando-se por outros meios através do sacrifício san
grento e do canibalismo. Ora, semelhante caracterização do f enômeno · 
particular investigado corte,sponde nitidamente à preocupação de expli
car causalmente as diversas conexões e vinculações da guerra com outros 
fenômenos singulares na sociedade tupinambá, facilitando sobremaneira 
a tarefa de procurar as suas ramificações e repercus,sões específicas no 
contexto social. Como se verá,. a essa "concepção diretriz" se deve boa 
parte do sucesso alcançado na interpretação da função da guerra nas 
três esferas daquela .sociedade tribal e na preservaç·ão da estabilidade 
da ordem social vigente. 

Algumas questões marginais também devem ser ventiladas aqui. 
Duas dizem respeito ao espírito que presidiu à interpretação dos dados 
de fato. Primeiro, na medida de minhas fôrça,s procurei observar o justq 
equilíbrio da interpretação científica, preconizado por Simiand: nem 
teoria sem fatos, nem fatos sem ·teoria. A acumulação de dados é sem 
dúvida uma condição para o progresso da sociologia; mas, é preciso 
que o sociólogo procure ir além da sistematização de dados e da expli
cação descritiva, para chegar a explicações causai,s. E é conveniente que 
faça isso de tal modo que o aproveitamento dos resultados de uma 
pesquisa particular e a integraç-ão dêles ao corpus teórico da sociologia 
se processe de forma racional, sem que .se torne necessário efetuar novas 
análises interpretativas para aputar o conteúdo positivo de uma contri
buição monográfica~ Em outras palavras, o próprio especialista qeve 
procurar pôr em evidência os resultados gerais da investigação empreen-
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dida. Segundo, não é menos aconselhável que se evitem " ilusões" 
da generalização por sistema. O século passado deu origem a um mau 
hábito intelectual, que se espelha na idéia de que a "natureza" de um 
fenômeno pode ser conhecida através da investigação de uma de suas 
manifestações em qualquer tipo social. Em conseqüência, os re,sultados 
gerais de uma pesquisa poderiam ser apresentados como conhecimentos 
válidos de maneira universal. O estado atual dos problemas do método 
científico na .sociologia me dispensa da crítica dessa orientação. Contudo, 
não acredito que a orientação inversa seja menos criticável, embora 
menos arriscada e perigosa. Certamente, ainda que limitado pelas injun
ções da análise monográfica, o especialista pode pelo menos indicar 
quais são os possívei.s resultados gerais de uma investigação particular 
que po,ssuem um interêsse mais amplo na teoria sociológica e em que 
consiste êsse interêsse. Por fim, há uma terceira qu~tão cujo debate 
se impõe. Ao escolher a guerra como objeto de estudos pessoais, não o 
fiz porque estivesse convicto de que a guerra fôs.se o principal centro 
de interêsses dos Tupinamhá ou alimentasse alguma pretensão de explicar 
por seu intermédio as condições de existência social daqueles indígenas. 
Ao contrário, sabia perfeitamente de antemão que a guerra se subordi
nava ao sistema mágico-religioso tribal, e que ela tinha importância na 
vida social dos Tupinambá precisamente por causa des,sa circunstância. 

3 - Os Resultados da Investigação: 

Os méritos e os defeitos de um método se conhecem pelos resultados 
de 1sua aplicação. A exploração da documentação empírica disponível 
por meio do método de interpretação funcionalista produziu os resul
tados esperados ou, pelo menos, resultados satisfatórios? A resposta a 
essa pergunta depende, naturalmente, da perspectiva de que se encare a 
presente monografia e a contribuição que ela traz para o conhecimento 
da guer!a entre os Tupi, em particular, e os "povos primitivos", em 
geral. Colocando-me na posição de autor, e tomando a liberdade de 
considerar os resultados da investigação do ponto de vista do que achava 
possível obter, pen.so que estou em condições de responder afirmativa
mente às duas estimativas. 

Os resultados correspondem ao que esperava, em têrmos do que 
poderia pretender da aplicaç-ão do método f uncionalista ao estudo de 
um fenômeno social tão complexo como a guerra, através de documen
tação de procedência leiga. Reconstruir a.s situações sociais e os com· 
portamentos individuais ou coletivos desencadeados pela guerra, ligá-los 
entre si de modo coerente com o contexto social e explicar causahnente 
a emergência e os efeitos sociais da guerra aborígene, eis o que gostaria 
de conseguir através da interpretação funcionalista dos dados f omecidos 
pelos cronistas. Mas os resultados da investigação, expostos nesta mono-
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grafia, também se revelarão "satisfatórios", se ob,servados do ângulo 
da análise sociológica da guerra. Devido aos cuidados metodológicos e 
ao aproveitamento sistemático de tôdas as pistas úteis, de caráter empírico 
ou de ordem interpretativa, a.s possibilidades oferecidas pela análise fun
cionalista da guerra na sociedade tupinambá foram, presumivelmente, 
exauridas. Na verdade, não me compete avaliar a contribuição à teoria 
sociológica da guerra, contida no presente ensaio. Contudo, a guerra 
tem sido pouco estudada "como f enômeno social" à luz do método fun
cionalista (8), especialmente no que concerne aos "povos primitivos" (9). 

Por pequena que seja, es,sa contribuição terá o seu interêsse e a sua 
importância, que tenderão a aumentar à medida que o método compara
tivo se tornar uma fonte mais explorada do conhecimento sociológico 
da guerra. 

Quanto à natureza dos resultados, é preciso distinguir quatro tipos 
de explanações: a) a reconstrução histórica propriamente dita; h) a 
reconstrução interpretativa; c) a explicaç·ão descritiva; d) a explica
ção causal. A recon,strução histórica foi aplicada em larga escala, e 
de uma maneira que, segundo penso, dá ao leitor elementos para separar 
o que vem indicado de modo expresso ou implícito nas fontes, daquilo 
que resulta das elaborações pressupostas na reconstituição de ,situações 
sociais desaparecidas, através de depoimentos escritos. As explanaçõe;S 
dêste tipo não oferecem grandes dificuldades, já que vêm acompanhadas, 
geralmente, das provas testemunhais corre.spondentes (pelo menos das 
mais significativas) . A reconstrução interpretativa foi empregada com 
cuidado, mas ainda assim com relativa freqüência. Os melhores exemplos 
de explanações dêste tipo se encontram no capítulo referente ao,s "ritos 
de destruição dos inimigos". O leitor poderá ou não concordar com 
certos resultados da reconstrução, desde que aceite ou não as premissas 
interpretativas que orientam a referência dos dado,s de fato ao contexto 
social ou estabelecem condições para elaborações reconstrutivas baseadas 
em informações isoladas e em inferências de caráter indutivo. A expli
cação descritiva situa relações cuja exi,stência, regularidade e sentido são 
determináveis, sem que se possa, ao contrário do que acontece na expli
caç·ão causal, apontar precis.amente o papel jogado por cada um dos 
elementos que as constituem, como causa, condição determinante ou 
efeito. Êstes do~s tipos de explanação foram aplicados de maneira pecu
liar. Enquanto a rigor a primeira parte do trabalho quase não passa de 
uma sistematizaç-ão de explicações descritivas, a segunda parte, que 
termina com um ensaio de interpretação posi~iva da guerra na sociedade 

(8) Cf. P. Fauconnet, La Guerre (in Année Sociologique, V, pg. 601). 
(9) Um levantamento bibliográfico, embora insuficiente, demonstrou-me a relativa 

falta de estudos monográficos sôbre a "guerra primitiva" e, em particular, revelou-me 
que são poueas as tentativas de aplicação do método funcionalista à investigação dêsae 
fenômeno social. O leitor encontrará uma disC'riminação dessa bibliografia no apêndice 
( cf. nota k, pgs. 398·401). 
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tupinamhá, é formada predominantemente de explicações causais. Assim, 
a segunda parte completa a primeira. Como tendência expositiva geral, 
nesta se "descreve" como e naquela se "explica" porque os Tupinambá. 
se lançavam à guerra. 

4 - A Técnica de A presentação dos Materiais e das l nf erências l nter
pretativas: 

Dua.s referências à técnica de apresentação dos materiais são indis
pensáveis. Primeiro, adotei neste trabalho o critério de apresent~ção 
concomitante das principais provas documentais. Isso talvez dificulte a 
leitura, mas dá ao leitor a possibilidade de acompanhar, se não tôda a 
marcha da investigação, pelo menos o desenvolvimento da.s elaborações 
reconstrutivas e das análises interpretativas. Não penso que êsse critério 
seja o mais recomendável, mas êle possui dua,s vantagens ponderáveis. 
De um lado, êle facilita o exame dos resultados da investigação, pelos 
especialistas; de outro, êle permite pôr uma parte considerável da docu
mentação empírica ao alcance imediato do leigo, em linguagem não 
científica. A razão que me decidiu a aceitar o critério é outra: em 
uma monografia como a presente, a criação do "ambiente" é algo 
decisivo, especialmente para a captação e tran,sferência do significado 
de comportamentos e de valores tão estranhos à nossa mentalidade. 
Pareceu-me, não sei se com razão, que as descrições dos cronistas, por 
causa de ,seus dotes artísticos (10), poderia preencher satisfatoriamente 
essa necessidade. 

Segundo, permiti-me a liberdade de construir os capítulos segundo 
o princípio do texto completo. .tste princípio tem os seus inconvenien
tes, já que pode favorecer, dependendo da natureza do trabalho, a repe
tição de fatos e de idéias. Ora, o presente en,saio estava fadado a que 
ambas as coisas sucedessem inevitàvelmente. As limitações da documen
tação quase sempre compelem o especialista a explorar um documento 
sob todos os aspectos possíveis: daí, repetição de fatos. O planejamento 
do trabalho, por sua vez, pode implicar a disposição do mesmo fenômeno 
em dois planos distintos, um "descritivo" e outro "explicativo": daí, 
repetição de idéias. Por paradoxal que pareç·a, o princípio do texto 
completo se impôs, no entanto, como um meio para reduzir as re·petições 
ao mínimo inevitável. tle deu margem a que elas fôs,sem feitas de forma 
racional, inclusive com anotações e referências capazes de orientar o 
leitor a respeito de sua ocorrência. 

Quanto à apresentação das inferências interpretativas, elas foram 
expostas em correspondência com as gradaçõeis e os desenvolvimentos 

(10) Sôbre o caráter artístico das descrições dos cronistas e sua importância como 
fonte de conhecimento dos costumes e tradições dos Tupinambá, cf. F. Fernandes, op. cit., 
pgs. 89-90. 
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das análises. Todavia, patenteou-se a conveniência de completá-las em 
duas direções. Seja por intermédio de uma colocação teórica inicial 
dos problemas básicos, realizada nas introduções das divisões ou dos 
capítulos e na formulação sistemática das questões, onde isto se tornou 
necessário. Seja por meio da evidência dos r~sultados globais das aná
lises interpretativas, construídas sob a forma de sumário nos fins dos ca
pítulos. A exposição gradual das inferências interpretativas resulta, doutro 
lado, do próprio plano do presente trabalho. Assim, a relação entre as 
atividades guerreiras e a vingança, por exemplo, é tratada desenvolvi
damente em dois capítulos: "Motivação e objetivos da guerra" e "Fun
damentos guerreiros do comportamento coletivo". É que em um capítulo 
ela foi explicada descritivamente e no outro cau.salmente. A mesma rela
ção se viu considerada de duas maneiras diversas e com base em dados 
de fato diferentes. Cumpria naturalmente manter as inferências interpre
tativas no "nível" das análises respectivas . 

• 

• 



LIVRO PRIMEIRO 

A 1"1ECNOLOGI.t\ GUERREIRA 

l ntrodução: 
• 

Nesta parte do trab~lho pretendo analisar os aspectos guerreiros 
do sistema tecnológico dos Tupinambã. A análise implicará a conside
ração de certos ·problema,s que, usualmente, são excluídos das preocu: 
pações dos sociólogos, quando investigam f enômenos desta natureza. Em 
particular, a atenção dada aos aspectos ergológicos do sistema guerreiro 
dos Tupinambá poderia parecer excessiva. Por i.sso, considero da maior 
importância a exposição dos motivos, que me levaram a extender o 
objeto da análise. São dois os motivos: um, nasceu das exigênc:ias da 
investigação particular empreendida; outro, reisultou da colocação do 
problema da técnica na ciência moderna. 

Quanto ao primeiro motivo, é sabido que as pe~quisas de recons
trução histórica não se podem circunscrever às inferências baseadas 
exclusivamente nas informações fornecidas de modo direto e explícito 
pelas fontes históricas compulsadas. Ao contrário, impõe-se, como regra 
de trabalho, entre outros recursos, a exploração sistemática de evidências 
estabelecidas de modo indireto. Em virtude dos conhecimentos que 
possuímos sôbre as formas de adaptação dos Tupinambá ao meio natural 
circundante, sabe-se que a guerra desempenhava um papel relevante na 
estratégia tribal da "luta pela vida" ( l,) • Do êxito das atividades guer
reiras dos Tupinambá dependia extensamente o funcionamento "nor
mal" dos sistemas econômico e organizatório tribais. Em tôrno dela,s 
giravam tôdas as possibilidades de preservação do domínio e usofruto 
de áreas territorias ocupadas e de conservação da iniciativa nos movi
mento.s de invasão de áreas territoriais dominadas por outros grupos 
tribais. É legítimo admitir, portanto, que a descrição minuciosa da 
tecnologia guerreira dos Tupinambá (inclusive em seus aspectos ergoló
gicos) , representa um meio adequado, e sem dúvida o único acessível 
em nossos dia,s, para se investigar a função da guerra no plano ecológico 
daquelas sociedades tribais. As duas implicações sociológicas de seme
lhante análise são evidentes, exprimindo: 1) quais eram a,s fontes da 
"eficiência" do sistema guerreiro tribal; 2) como êste se integrava à 

(1) Of. o trabalho do autor: A. Organi zação Social dos T'Upinambá, pgs. 9·7-109. 
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estrutura e ao funcionamento do sistema adaptativo da sociedade Tupi
nambá. 

O segundo motivo refere-se à explicaç·ão da técnica como fenômeno 
social. Como salienta Mannheim, a palavra técnica não se aplica ,somente 
a "objetos tangíveis", como as máquinas, instrumentos de produção em 
sociedades industriais, mas também às " relações socia~ e ao próprio 
homem" (2 ) . Esta maneira de encarar a técnica envolve um alargamento 
na inanipulação tradicional do conceito. Mesmo os sociólogos que admi
tiam a extensão do conceito às situações humana,s, como Espinas, res
tringiam sua compreensão aos processos operativos das "artes úteis" 
e "adultas", isto é, às "prática.s conscientes e refletidas", em certo sentido 
opostas às "práticas ,simples, que se estabelecem espontâneamente" (3 ) . 

Por isso, o mesmo especialista ,sugeria a aplicação do têrmo prática, 
para designar " tôdas as manifestações coletivas do querer, tanto aquelas 
que são espontâneas, quanto aquelas que são refletida.,s" ( 4 ) • Contudo, 
graças à contribuição dos historiadores e especialmente dos etnólogos, 
o têrmo técnica também foi aplicado às "prática,s inconscientes e espon
tânea.s ", independentemente do grau de civilização das sociedades inves
tigadas ( 5 ) • Paralelamente, as razões que aconselhavam o emprêgo dis
criminado do têrmo tecnologia - como ciência "dos grupos de regras 
práticas, das artes ou das técnicas observadas nas sociedade.s humanas 
adultas, de algum modo civilizadas" (6 ) - deixaram de existir. Por 
isso, a maioria dos especialista.,s designa com êste têrmo, ou por meio 
da expressão sistema tecnológico-, o conjunto de processos operativos 
e de conhecimentos técnicos incorporados ao equipamento adaptativo 
das ,sociedades humanas (7 ). ' 

(2) Karl Mannheim, Liberdad y Planificaci6n Social, pg. 246. Parece-me conve· 
niente assinalar aqui que alguns autores criticam a idéia de "uma técnica moral", rejei.
tando assim a extensão do conC'eito de técnica às relações humanas (cf., por exemplo, 
Dominique Parodi, Le Problems Moral et la Pen8ée Oontemporaine, pg. 44). 

(3) A. Espinas, Les Origines de la TechnoZogie, pgs. 114-115. 
( 4) A. Espinas, op. cit., pg. 115. A sugestão teve pouco sucesso, pois é sabido 

que o têrmo prática possui dois sentidos correntes bem definidos nas ciências sociais ( cf. 
Lucien Levy-Bruhl, La Morale et la Science des Mreurs, pg. 9). 

(5) Aliás, para alguns autores modernos, que se têm dedicado à análise da técnica 
de uma perspectiva histórico-cultural, como Spengler, o têrmo possui um significado essen
cial muito mais amplo. O têrmo técnica exprimiria sempre, de modo sintético, tôda "ativi· 
da de que tem um fim", podendo ser empregado tanto no sentido de técn'ica da espécie (no 
plano da animalidade), quanto no sentido de técnica humana (no plano da cultura) ; cf. 
Oswald Spengler, El H ombre y la Técnica, caps. I , II e III, especialmente pgs. 19, 42·45, 
e 54·58. 

(6) A. Espinas, op. cit., pg. 115. Lalande oferece uma definição mais geral: 
"estudo dos processos técnicos, no que êles têm de geral e em sua relação comi o desen· 
volvimento da civilização" (André Lalande, Vocabula.ire Techniq·ue et Critique de la Philo· 
sophie, pg. 1084). 

(7) Segundo F. Mentré seria impreciso o emprêgo metonímiC'o da palavra, pois "a 
tecnologia é a teoria ou a filosofia das técnicas" ( cf. A. Lalande, loc. cit.). A critica de 
Mentré foi aceita pela maioria dos membros da Sociedade Francesa de Filosofia, presentes 
à reunião em que o voC'ábulo foi apreciado: não obstante, encarando·se a questão do ponto 
de vista da forma de integração dos conhecimentos técnicos e dos processos operativos à 
cultura de um povo, primitivo ou civilizado, e do tipo de consciência social desenvolvida 
pelas pessoas em interação a respeito dos mesmos, pode-se emitir um juízo diferente sôbre 
o referido parecer. Alguns autores, provàvelmente para evitar estas dificuldades, substituem 
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Portanto, na investigação dos sistemas tecnológicos cabe à sociologia 
um conjunto de problemas específicos. Tôdas as sociedades dispõem de 
um equipamento cultural adaptativo, por cujo intermédio o meio natural 
circundante é domesticado e as fontes de recur,sos naturais são protegidas 
contra outras sociedades, os animais e as mudanças naturais cataclís
micas; o organismo humano é adestrado para suportar a vúl,a em socie· 
dade; e os indivíduos ,são encadeados em uma rêde organizada de rela
ções de interdependência biótica, expressas e atualizadas sociahnente 
através de "ohj etos tangíveis" e de "processos operativos" ( 8 ) • Os pro· 
hlemas e,specíf icos levantados pela investigação do sistema tecnológico, 
assim compreendido, podem ser distribuídos em três categorias: 1) como 
os elementos e os conhecimentos técnicos promovem a domesticação do 
meio natural circundante e o adestramento de organismos biológico,s 
para a "vida social" ; 2) como os elementos e os conhecimentos técnicos 
são criados ou adquiridos socialmente, integrando-se em unidades socio
culturais mais amplas, e como estas se articulam às demais esferas da 
sociedade; 3) como os elementos e os conhecimentos técnicos se refle
tem nas relações humanas, contribuindo para desenvolver tipos determi
nados de ordenação e de contrôle sociais das açõe:; e das atividades das 
personalidades em interação. 

Ora, a pesquisa dêstes aspectos da tecnologia guerreira dos Tupi· 
nambá, dentro dos limites das possibilidades de reconstrução histórica, 
implicava necessàriamente em uma análise extensiva dos "meios elemen
tares" de ação guerreira dos Tupinambá. Por isso, procurei descrever: 
os "objetos tangíveis" (as armas), através dos quais os Tupinambá 
enfrentavam os sêres vivos, que partilhavam com êles os recursos do 
meio natural circundante (primeiro tópico desta parte do trabalho) ; as 
formas de organização social das atividades humanas durante o,s empre
endimentos guerreiros e a contenda armada (segundo tópico desta parte 
do trabalho) . As evidências possíveis a respeito da função ecológica da 
guerra na sociedade tupjnambá, é claro, preci,saram ser extraídas, indi
retamente, destas descrições, combinadas a dados explícitos, fornecidos 
pelas próprias fontes primárias, sôbre os fins da,s expedições guerreiras. 

Verifica-se, pois, que os dois motivos, responsáveis pela extensão da 
análise, atuaram no me.smo sentido. E que a forma de sistematização 
dos materiais, adotada nesta parte do trabalho, na falta de outras, apre-

o têrmo técnica, por outros equivalentes; assim, Leroi-Gourhan usa a expressão "meio 
técnico" para designar a "totalidade dos meios de ação material" e o têrmo "tecnologia" 
para referir a ciência que estuda a organização e a evolução dos "elementos técnicos" 
(cf. A. Leroi-Gourhan, "Evolu-tion e Techniquea. Milieu et Techníques", pgs . 863-370 e 
472 ) . Entretanto, em conseqüência de uma orientação estritamente cultura.lista, as relações 
sociais são excluídas da compreensão do conceito de "meio técnico". 

(8) As principa is fontes teóricas desta explanação são as seguintes (na ordem 
aproximada de aproveitamento no contexto) : \V. Lloyd Warner e Paul S. Lunt, The Social 
L ife of a .IJfodern Oommunity, pgs. 17 e 21; Bronislaw Malinowski, .d. Scientific Theory of 
Oulture, pgs. 52-131; Karl Marx e Friedrich Engels, The German Ideology, pgs. 16-43; 
E. E. Evans Pritchard, T he Nuer, cap. II; Robert E. Park, E cologia Humana (passim), 
e Symbwsis anã Socializati-0n (passim); A. B. Hollingshead, Human Ecology, (passim). 
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senta a dupla vantagem de corresponder às possibilidades concretas de 
exploração das fontes primárias e de satisfazer pelo rneno.s as exigências 
mínimas de investigação do fenômeno em uma sociedade particular. 
Além disso, espero ter evitado certas deficiências de orientação metodo
lógica, em que incorreram alguns especialistas ao tratar do fenômeno, 
procedendo como .se a guerra e o sistema tecnológico de uma sociedade· 
dada fôssem duas realidades distintas, apenas vinculadas entre si (9 ). 

1 As Armas 

As armas constituem os instrumentos materia~s do combate: os. 
artefatos por cujo intermédio os grupos de guerreiros antagônicos em 
luta decidem de fato o curso militar da guerra. Por isso, embora a 
"guerra" e os "instrumentos de guerra" ,sejam coisas distintas (1º), é 
impossível compreender claramente a primeira sem conhecer de modo 
preciso o arsenal dos combatentes. Graças às investigações etnográficas 
de Métraux (11 ) , no entanto, os artefatos guerreiro.s· dos Tupinambá já 
são conhecidos. Limitei-me, em vista disso, à transcrição das descrições 
fornecidas por êste autor, completando-as, quando necessário (especial
mente no que .se refere ao uso das armas, aspecto do sistema guerreiro· 
dos Tupinambá que não interessou àquele especialista) . 

A sistematização dos dados disponíveis, e aproveitáveis cientifica
mente, ofereceu poucas dificuldades. Conforme Leroi-Gourhan, "o con
junto de meios pelos quais .se podem capturar ou matar os sêres vivos 
(compreendendo-se o homem nesta categoria) impõe duas divisões desi
guais: as armas e as armadilhas. A classificação mais cômoda consiste 
em separar as armas curtas: faca, sabre, machado, maça, etc.; as armas 
longas: lanças, arpõe,s, etc. ; as armas de projéteis: arcos e sarabata-· 
nas" { 12) • ~ta classificação, é óbvio, baseia-se exclusivamente sôbre cri
térios formais; o mesmo autor assinala como se poderia torná-la mais 
prec~sa, referindo-a ao "emprêgo das armas" (armas curtas de miio, 
armas longas de mão e armas de tiro) . Contudo, como observa Marcel1 

Mauss, "as armas podem ser estudadas como formando uma indústria 
geral com usos especiais - uma mesma faca ,será empregada para a caça, 

(9) Veja-se, por exemplo, o estudo das relações entre a guerra e a te<mologia na11 
sociedades ocidentais, feito por Kaempffert. Adotando a orientação clássica de estudo da11. 
repercussões sociais, o autor não dá nenhuma atenção ao que se poderia presumir como 
sendo o problema básico em uma análise dêsse tipo: a guerra como parte do sistema 
tecnológico das sociedades ocidentais (cf. W. Kaempffert, War anà Technolow, passim.). 
Neste sentido, o método adotado nesta parte da monogTafia conforma-se à orientação meto
dológica se,:tuida por E. R. Van Dyke (cf. War anã Eccmomics in Historv anã in Theorv, 
esp. pgs. 188-184). 

( 10) H. H. Turney-High, The: Practice of Primitive War, pág. 1; para êste autor,. 
as armas são artefatos que servem como intermediãrios entre a inteligência dos guerreiro&' 
e seus objetivos ( op. cit., pág. 8). 

(11) Alfred MetTaux, La Oivlli8ation Materielle àes Tribus Tupi·Guarani. 
(12) A. Leroy-Gourhan, op. cit., pág. 13; os têrmos estão grifados no original. 
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para a guerra, para a matança" (13). Por isso, seria melhor distinguir 
as armas umas das outras de acôrdo com a função que lhes é atribuída. 
Na teoria dos poderes militares encontra-se uma classificação bastante 
simples, em que as armas são caracterizadas da seguinte maneira, na 
base de um critério funcional: 1) armas de fogo (ou de tiro, num 
sentido mais amplo); 2) armas de choque; 3) armas de mobilidade; 
4) armas de proteção. Turney-High pensa que e,ssa classificação tam
bém é aplicável ao estudo do equipamento guerreiro dos "povos primi
tivos" (14) , tendo eu seguido êste parecer, adotando o esquema na siste
matização dos dados relativos às armas empregadas no,s contactos guer
reiros pelos Tupinambá. Lembro, porém, que em sociedades de deter
minados níveis de civilização, como a dos Tupinambá, as "armas de 
mobilidade" são os próprio,s homens. O organismo humano realiza, 
então, as operações essenciais de deslocação no espaço, de aproximação 
.dos inimigos e de complementação "militar" das armas de tiro e de 
choque, executadas em outras sociedades por meio da utilização técnica 
de animais ou de engenhos de guerra. Isso explica porque tais aspectos 
do sistema guerreiro Tupinambá foram analisado,s adiante e não neste 
tópico do trabalho. 

Os observadores quinhentistas e seiscentistas, que descreveram O· 

equipamento guerreiro dos Tupinamhá, não mencionam, pelo meno,s da 
forma que seria desejável do ponto de vista sociológico, aspeçtos impor
tantíssimos do mesmo: inclusive os que dizem respeito ao modo manuaI 
de aplicaçã-0 das armas. Mas, como ~e sabe, não é dado ao pesquisador 
evitar, em estudos de reconstrução histórica, as lacunas oriundas de 
deficiências das fontes primárias. Embora preferisse fazer uma análi,se, 
tão compléta quanto possível, do manejo das armas pelos Tupinam
há (15), tive que me contentar com a exploração das informações que 
os cronistas julgaram dignas de relato. Como ,se verá, elas mal corres
pondem à necessidade que temos de conhecer a eficiência e as habilida
des guerreiras dos Tupinamhá. 

a) As Armas de Tiro: 

A arma de tiro dos Tupinamhá era o arco e a flecha. Usavam-na 
nos combates à distância, complementando-a pelo emprêgo combinado 
das flechas incendiárias e de "gases nocivos". "Os arcos dos Tupi
nambá, escreve Métraux, parecem ter sido bastante compridos. Talhados 
em madeira negra extremamente dura, êles eram de difícil di,stensão. 
Sua secção era plano convexa, peló que se pode julgar pelo arco repre-

( 13) Ma rcel Mauss, Manuel d,' Ethnographie, pág. 38. 
(14) H . H. Turney·High, op. cit., págs. 4-5; eôbre a classificação funcional e a. 

função das armas, cf. págs. 4 -12 e 69. 
( 15) Cf. nota a, em apêndice, págs. 874-376. 



-

26 REVISTA DO MUSEU Pi\ULISTA, N. S., VOL. VI 

sentado no quadro de Eckhout. Às vêzes êle& eram ornamentados com 
. - d " hn d " ' hn d uma guarn1çao e pa as trança as ; tratava-se provave ente . e 

um mosaico [ou trançado] de palha que cobria a madeira. Cardim *, 
que nos dá esta indicação, ajunta com efeito que estas pahnas eram de 
diferente& côres. As extrer.oidades dos arcos podiam ser também ador· 
nadas com plumas" (16 ). O mesmo etnólogo informa o seguinte, a res· 
peito da -corda: "a corda de seus arcos era de algodão, mais raramente 
de fibra de tucum, e era freqüentemente pintada de verde ou vermelho. 
Quando o arco era retezado, as pontas inaproveitadas da corda eram 
enroladas nas duas extremidades" (17). Quanto à flecha, a mesma fonte 
fornece as seguintes indicações: "As flechas dos Tupinambá eram do 
tamanho de uma braça (1,60 aproximadamente). Seu cabo era feito 
com uma cana sem nós. É ·possível que a fixação fôsse reforçada por 
uma peça de madeira, mas a passagem de Léry onde êste por1nenor é 
fornecido não é concludente a semelhante respeito. De todos os Tupi· 
Guarani, os Guarayú e os Pauserna ,são, no meu conhecimento, os únicos 
que fazem uso dêste pequeno tampo de madeira." 

"As plumas de suas flechas tinham, aproximadamente, um palmo 
de comprimento. Elas eram fendidas em duas e cada metade era aplicada 
ao cabo, ao qual ela era fixada por suas duas extremidades por um fio 
de algodão. Ê,ste tipo de emplumação, chamado de emplumação do este 
do Brasil (East Brazílian feathering) é característico da maioria das 
tribos -Tupi-Guarani" ( 18) • "Os Tupinambá empregavam como ponta de 
flecha: 

1) seja uma simples haste de madeira rija, arpoada; ou não, de 
, . 

um pe e meio; 

2) seja uma lasca de taquara em forma de lanceta, com urn pé 
e :qieio de comprimento aproximadamente; 

3) seja um osso ou "osso.s de peixes ponteagudos e mais ou menos 
do tamanho de um d.edo pequeno, muito bem amarrados e 
com uma ponta recurvada em forma de .gancho" ; * 

4) seja um dente de tubarão ou de outro aninial, seja enfim o 
rabo de uma arraia" ( 19) • Como não possuíam alj avas, guar
davam suas flechas em um estojo de casca (2º). 

( 16) Alfred .Métraux, La Oi1;ilisaNon ilfaté1·ielle <lea 'l'ribu-a Tupi-Guarani, pág. 
70. • nota de Métra'IJ!.1!: "e os (arcos) fazem de boas madeiras, e muito galantes, tecidos 
com palma de várias côres e lhes tingem as cordas de vetde ou vermelho" ( Cardim, 
Tratados da Terra e Gente do Brasil, ed. usada por Métraux, Rio de Janeiro, 1925, pâg. 
179; na edição utilizada neste trabalho, pág. 158). A matéria prima era o conhecido 
"pau d'arco" (Tecoma heptaphyUa, Mart.) . O quadro de Eckhout vem repi:esentado na 
gravura n.0 1 (extraida de •r. 'l'homsen, Albert Eckhout ein Ni ederUindischer Maler und 
sein gonner Moritz. der Braaílianer, pág. 9). 

( 17) Métraux, op. cit., pág. 70. 
(18) Métraux, op. cit., pág. ·73. 

· (19) Métraux, op. cit., pág. 75; •nota de Métraw.v: Claude d'Abbeville, ed. 1614, 
usada por Métraux, fol. 288 v.; cf. pág. 230 da edição utilizada neste trabalho. 

(20) Métraux, op. cit., pág. 78 .• 
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Métraux as.severa categoricamente que "o costume de envenenar as 
flechas é estranho aos Tu pi-Guarani" (21 ) • É provável que tenha razão, 
pois somente ·Cardim, pelo que sei, informa o contrário: " . . . . e à,s vêzes 
as ervão (às flechas) com peçonha" (22 ), não sendo, no entanto, con
firmado por outras fontes. Cardim refere-se ao emprêgo dos dentes de 
tubarões: os Tupinambá usariam-nos como pontas para a,s flechas "por 
serem muito agudos, cruéis, e peçonhentos, e raramente saram das feri
das ou com dificuldade" (23); e Léry afirma a mesma coisa sôbre seme
lhante utilização dos fer-rõe,s do. rabo da arraia, que "são muito veneno
sos" (24). Estas informações, entretanto, nada têm de comum com a 
explanação de Cardim transcrita acima, segundo a qual os Tupinambá 
teriam praticado o envenenamento das flechas. 

O us,o das flechas incendiárias é documentado por Staden e Thevet; 
aproveitando os dados fornecido,s por estas fontes, escreve Métraux: 
"em tempo de guerra, os Tupinambá incendiavam as aldeias de seus 
adversários, atirando sôbre suas cabanas flechas em cuja ponta ardia 
uma mecha de algodão" (25). A primeira fonte descreve um ataque dos 
nativos, em que a,s flechas incendiárias foram utilizadas contra os bran
cos, e dá infor1naç·ões a respeito da fabricação das mesmas. "Aproxima
ram-se da povoação, lançaram. ao ar grande quantidade de flechas que 
deviam atingir-nos quando caíssem, utilizando também muitas delas às 
quais ftaviam amarrado mechas de algodão embebido em cera. Com 
e,stas flechas acesas pretendiam atear fogo ao teto das choças"; "apa
nham também algodão, misturam-no com cera, prendem-no sôbre as 
flechas e inflamam-nas. São as flechas incendiárias" (26). O cronista 
francês inêlica, por seu turno, o que acontecia após o emprêgo bem 
sucedido das flechas incendiárias, pondo em evidência sua função no 
combate: "·e quando alcaRçam a aldeia, u,sam o artifício de lançar fogo 
às cabanas dos adversários, a fim de obrigá-los a sair do abrigo, junta
mente com sua bagagem, suas mulheres e seus filhos" (27). 

O uso de gases nocivos (fumaça de pimenta) pelos Tupinambá foi 
analisado primeiramente por Nordenskiõld. tste etnólogo explica a fun
ção desta arma ofensiva pela nece,ssidade de desalojar os inimigos de seus 
redutos fortificados (as palissadas): "com suas imperfeitas armas ofen
sivas, os índios deviam sentir grande dificuldade no assalto a uma aldeia 

(21) ]l;fétraux, op. cit., pág. 77; a mesma coisa é sustentada por Sérgio Buarque .. 
de Hollanda ( cf. lnài os e Mamelucos na Expansão Paulista, pág. 272). 

(22) Cardim, pág. 158. 
(23) Cardim, pág. 75. 

(24) Léry, pág. 170. 

(25) A. MétTaux, loc. eit. 
(26) Staden, págs. 47 e 178, respeetivamente; nesta página esêreve ainda o se· 

guinte: "e empregam também flechas ardentes contra as choças dos adversários para 
a.tear· lhes fogo". 

(27) Thevet, Singulwridades, pág. 227. 
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que fôsse bem fortificada" (28). Métraux também se refere ao emprêgo 
dos gases nocivos pelo,s Tupinambá, aceitando essa explicação: "para 
desalojar seus inimigos de uma fortificaç·ão ou de uma praça forte, os 
Tupinambá, como em nossos dias os Oyampi, queimavam pimenta de 
Caiena, cuja fumaça produz efeitos análogos aos do,s gases irritan
tes" ( 29 ) • As informações em que estas explanações se baseiam são 
fornecidas por Hans Staden. O cronista participou da defesa de lgaraçu, 
em colaboração com os portuguê,ses, e presenciou como os índios tupi 
praticavam a operação: "os índios nada podiam fazer-nos nas barcas. 
Trouxeram então galhos secos de suas trincheiras e os atiraram no espaço 
existente entre a praia e os botes. Queriam incediá-lo,s e jogar às chamas 
pimenta que aí medra. A fumaça nos obrigaria a fugir" (3º). Adiante 
volta a referir-se a esta técnica guerreira, e relaciona sua utilização ao 
ataque de grupos locais nativos fortificados. "Ouvi-lhes dizer também, 
mas não vi propriamente, que utilizam pimenta, que há em sua terra, 
e com que conseguem afugentar das fortificações o,s seus inimigos. Isto 
se dá da maneira seguinte: quando o vento sopra, fazem uma grande 
fogueira e lançam-lhe dentro um montão de pés de pimenta. Se a fumaça 
dá de encontro às cabanas, o inimigo tem que sair então para fora. 
Assim narram e eu creio, pois já estive uma vez, como já foi dito, com 
os portuguêses, em uma província daquela terra, que ,se chama Pernam
buco. Lá permanecemos com um navio, em um braço de mar em sêco, 
porque a maré nos supreendera, tendo vindo muitos selvagens que nos 
queriam capturar, o que não conseguiram. Atiraram muitos arbustos 
secos entre o navio e a praia e ~peravam afugentar-nos com a fumaça 
da pimenta, mas não puderam, entretanto, atear-lhes fogo?' ( 31 ) • 

Os dados expostos evidenciam que a principal arma de combate 
à distância dos Tupinambá eram o arco e a flecha. As flechas incendiá
rias constituíam, evidentemente, um desenvolvimento técnico desta arma 
ofensiva, ocorrido no ,sentido de satisfazer a necessidade de compelir 
os adversários ao contacto pessoal e direto, à disputa decisiva por meio 
das armas de choque. Os gases nocivos tinham a mesma função. Contudo, 
é provável que sua aplicação fôs,se mais reduzida, pois sua eficácia 
dependia de fatôres naturai,s ingovernáveis (existência e direção dos 
ventos, condições favoráveis do terreno, etc.), e da possibilidade fortuita 
de atuação ·constante dos mesmos, de modo a exporem inevitàvelmente 
os inimigo,s, pelo menos durante certo tempo, a uma situação intolerável. 
Por isso, não é de admirar que Hans Staden não tenha observado, como 
relata,' o emprêgo desta técnica nas expedições guerreiras dos Tupi-

(28) Erland Nordenskiõld, PaliBaàes and "Nozi-Oua <Juea" among th6 8outh·À.me-
rican lndianB, págs. 220-221. 

( 29) A. Métraux, op. cit., pág, 85. 
( 80) Staden, pâg. 48 • 
(81) Staden, págs. 178-179. Staden explica porque a operação não deu resultado : 

"não conseguiram porém levar a cabo o seu plano, pois nesse entremeio voltou de novo 
a mar6", (pág. 48) . 

• 
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nambá, de que participou ou teve notícia. Doutro lado, ambas as técnicas 
(flechas incendiárias e gases nocivo,s) complementavam o arco e a flecha 
em combinações de natureza tática. É compreensível que se tornavam 
armas vantajosas e temíveis em duas condições ideais: 1) quando o 
inimigo era apanhado inteiramente de surpresa; 2) quando o inimigo 
se encontrava encurralado dentro da.s próprias fortificações, dispondo 
os atacantes de alguma espécie de superioridade. 

As informações sôbre a capacidade guerreira dos Tupinamhá e 
suas habilidades no manejo do arco e da flecha são pouco descritivas. 
Pode-se, mesmo, qualificá-la,s como "generalizações do senso comum": 
exposições sintéticas de experiências pessoais ou de conhecimentos indi
retos, obtidos de terceiros, sôhre o comportamento dos guerreiros tupi· 
nambá. Entretanto, e.ssa é a única fonte, acessível em nossos dias, capaz 
de ·proporcionar alguns esclarecimentos sôbre tais aspectos do sistema 
guerreiro dos Tupinambá. Por isso, a citação dessas exposições do~ 
cronistas possui inegável importância analítica. 

Gandavo asseverava em sua História (32): "as arma,s com que pele
jam são arcos e flechas nas quais andam tão exercitados que de mara· 
vilha erram a coisa a que apontarem, por difícil que seja de acertar. 
E no despedir delas são mui ligeiros em extremo, e sobretudo mui 
arriscados nos perigos, e atrevidos em gran maneira contra seus adver
sário,s"; a mesma informaç·ão é repetida pelo cronista em seu Trata
do ( 33 ) : "a coisa que apontarem não na erram, são mui certos com 
estas armas e temidos na guerra, andam sempre nela exercitados". 
Anchieta também ressalta a habilidade dêles no uso do arco e das flechas, 
escrevendo: ",são guerreiros e grandes flecheiros; basta ver um ôllio só 
descoberto a um homem para llie pregar; são tão destros que não llies 
escapa passarinho que não matem, e a flechadas matam o peixe na 
água" (34). Com o mesmo vigor, outras fontes apreciam de maneira 
uniforme esta capacidade dos Tupinambá. Cardim, por exemplo, quase 
repete a informação de Anchieta: "e .são grandes flecheiros e tão cer
teiros que lhes não escapa passarinho por pequeno que seja, nem bicho 
do mato, e não tem mais que quererem meter uma flecha por um ôllio de 
um pássaro ou de um homem, ou darem em qualquer outra coisa, por 
pequena que seja, que o não façam muito ao seu alvo, e por isso são 
muito temidos, e tão intrépidos e f eroze.s que mete espanto" ( 35). Mais 
interessantes ainda são as considerações e as comparações feitas por 
Léry e Abbeville. O primeiro não esconde a admiração sentida pelos 

(32) Gandavo, H i8t6ria, pág. 124. 
(33) Gandavo, Tratado, pág. 50. 
( 34) Anchieta, Cartas, págs. 433.434; quanto à habilidade dos Tupinambá no 

flechamento dos peixes, cf. Thevet, S ·ingu1,aridades, pág. 169; e Staden, pág. 159. Sõbre 
o emprêgo do arco e flechas em combates, Staden afirma lacônicamente: "atiram com ra
pidez" (pág. 178). 

(35) Cardim, pãg. 158. 
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franceses diante da habilidade do.s· Tupinambá como flecheiros, afir
mando, quanto ao arco, que "um europeu não o poderia vergar e muito 
menos atirar com êle mas tão somente o conseguiria com um arco dêsses 
que usam os meninos indígenas de nove ou dez anos de idade" (36 ). 

Adiante estende a comparação à eficiência demonstrada no tiro; " quanto 
ao arco dirão comigo os que o viram em exercício que embora com 
os braço,s nus o envergam com tanta desenvoltura e atiram com tanta 
rapidez que não desagradariam aos inglêses, considerados ótimos fle
cheiros; pois um índio, com molhos de flechas na mão, lançaria uma 
dúzia de setas mais depressa que um inglê,s meia dúzia delas" (37 ) ; 

segundo o mesmo autor, os próprios Tupinambá teriam desenvolvido 
apreciações comparativas, a respeito da eficiência de sua arma de tiro: 
" ... e diziam, aliás com razão, que atiravam mais depressa seis flechas 
do que nós um tiro de arcahus" (38 ) . O capuchinho francês limita-se a 
comparar a habilidade, comprovada no t iro, dos seus compatriotas à 
dos Tupinambá : "e são tão destros que nunca erram o ponto visado; 
e tão rápidos que atiram ,seis flechas enquanto os nossos archeiros lan
çam apenas três" (30). 

Essas considerações dos autores quinhentistas e seiscentistas permi
tem supor , como ,seria de esperar, tratando-se de guerreiros adestrados 
no emprêgo do arco e das flechas, que esta arma ofensiva alcançava tôda 
a eficiência possível nas mãos dos Tupinamhá. Êstes foram exímios 
mestres no manejo dessa arma, cuja capacidade de,strutiva também é 
descrita nas mesmas fontes. Assim, Staden refere-se ao incêndio do 
grupo local de Mambucaba, provocado por um ataque dos Tupiniquim, 
inimigos dos Tupinambá (4º) . E sabe-se pelo meno,s o que os brancos 
pensavam sôbre a gravidade dos ferimentos causados pelas flechas. 
Cardim, por exemplo, dá algumas informações, tão pitorescas quanto 
significativa.s : "estas flechas ao parecer , parece coisa de zombaria, porém 
é arma cruel; passam umas couraças de algodão, e dando em qualquer 
pau o abrem p elo meio, e acontecem passarem um homem de parte a 
parte, e ir pregar no chão" ( 4 1 ) . As referências de Abbeville não são 
menos expressivas ; graças à técnica de construção das ponta.s das flechas, 
estas se tornava1n realmente perigosas : " ... o que faz com que o indi
víduo ferido, ,se não fôr atravessado pela flecha, tenha soluç·ão melhor 
em completar a obra do que em tentar retirá-la, porquanto, neste ca,so, 
arrisca-se a trazer no gancho (na ponta da flecha ) as próprias entra
nhas" (42 ) . Essas indicações são confirmadas por Léry, que compara 

(36) Léry, pág . 169. 
( 37) L ér y, pág. 170. 
(38) L éry, pág. 171. 
(39) Abbeville, pág . 230. 

( 40) Staden , pág. 104. 
(41) Cardim, pág. 158. 
(42) Abbeville, pág. 230. 
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os efeitos das flechas aos da carga do arcabuz: "ma,s eu direi que por 
mais que nos resguardemos com cabeções de búfalos, saias de malha 
ou outras armaduras ainda mais resistentes, robustos como são e impe
tuosos no tiro, os nossos selvagens nos transpassariam o corpo com as 
~uas flechas tão bem como nós o faríamos com um tiro de arcabus" ( 43 ) • 

Portanto, pelo que se pode inferir atualmente, os Tupinambá manejavam 
com grande habilidade e eficácia a arma ofensiva de que dispunham, 
nos tipos de combate em. que se empenhavam, e estavam aptos (de 
acôrdo com a opinião expressa pelos cronistas) , a extrair delas um 
rendimento destrutivo apreciável. 

b ) As Armas de Choque: 

A p~incipal arma de choque dos Tupinambá era o tacape (tipo de 
clava), empregada tanto no combate corp~ a corpo quanto nos sacri
fícios rituais; é considerada por Métraux como "a arma de predileç·ão 
dos Tupinambá" ( 44). A matéria prima do tacape era uma madeira dura, 
de côr vermelha ou negra: provàvelmente o "pau de arco" ( 45 ) • Con· 
forme Gabriel Soares, os guerreiros transportavam-no a tiracolo (46). 

O tacape "tinha um tope mais ou meno.s roliço, quase triangular. A 
haste, de comprimento de 7 a 8 palmos, tinha perto do tope uma largura 
de 4 dedos, estreitando-se progressivamente na direção da extremidade 
inferior. Es.ta era ornamentada com um mosaico [ou trançado] de 
palha, nitidamente evidenciado no desenho de Staden em que uma destas 
clavas rituais é i:epresentada" (47). "O punho da clava era enriquecido 
"com uma guarnição que êles chamavan1 Aterabébé feita de diver,sas 
espécies de plumas, lindamente entrelaçadas e justapostas" *. Esta 
guarnição de penas era feita segundo a mesma técnica que os barretes 
ou as capas de plumas. Der- ponta da ha,ste pendiam os cordões aos quais 
eram presos os tufos ou, mais exatamente, os penachos. Na véspera da 
execução do prisioneiro, a clava-espada era polvilhada de cascas de ovos 
azuis reduzida,s a finas parcelas, aderidas à madeira por 1neio de cera. 
Aplicavam-lhe também rodelas de conchas" (48). 

Existem ainda dois espécimes das clavas dos Tupinambá. Um se 
encontra no Museu Etnográfico de Berlim e outro no Museu do Troca
dero, em Paris ( 49). Segundo Métraux, que estudou os dois e.spécimes, 

( 43) Léry, pág. 171. 
(44) A. Métraux, op. cit., pág. 80. 
( 45) Cf. A. Métraux, op. cit., pág. 81, nota 1. 
( 46) Gabriel Soares, pâg. 390; cf. também A. Métraux, op. cit., pág. 81. 
(47) A. Métraux, op. cit., págs. 81-82; *nota de Métra:u.~ : Abbeville, fôlha 

292 v .. da edição usada por Métraux; pág. 232 . da edição utilizada neste trabalho. 
( 48) A. Mét.raux, op. cit., pág. 82. 
( 49) Cf. A. Métraux, op. cit., pág. 81, nota 2. 
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êles são idênticos. O exemplar existente no Museu Etnográfico de Berlim 
( cf. gravura número 4) é descrito da seguinte maneira pelo referido 
·etnólogo: "seu comprimento total é de 1,20 m e a largura maior de 
seu tope é de 0,20 m. Seu punho é ornamentado .por uma densa franja 
de fios de origem vegetal ligados a um cordão de algodão relativamente 
encorpado. A extremidade dos cordéi1s assim obtidos termina em um 
tufo de penas vermelhas, provàvelmente de ibis rubra, do qual só resta 
atualmente alguns fragmentos" ( 50 ) • 

Com base na documentação disponível, nada se pode afirmar de 
positivo quanto à existência ou não, no combate, de momentos táticos 
distintos, vinculadoiS à natureza e à utilização das armas Tupinambá 
(de tiro e de choque) . Pode-se reconhecer precisamente apenas a funç·ão 
das armas de tiro durante a abordagem e a preparação dos contendores 
para o choque decisivo,. corpo a corpo. Contudo, parece pouco provável 
que êste se desenrolasse exclusivamente através do tacape. Como ~e verá 
adiante, o arco e as flechas eram também empregados nesta parte da 
luta armada; e uma informação de Anchieta sugere além disso o uso 
da flecha como uma espécie de lança, sem o auxílio complementar do 
arco ( 51 ) • ÜiS recursos pessoais dos guerreiros desempenhavam, por sua 
vez, um papel importante nessa fase da contenda. A astúcia, a agilidade 
e a fôrça física encontravam, a julgar por algumas descrições de com
bate, que serão aproveitadas adiante, extenso campo de aplicação, mesmo 
sem nenhuma complementação material por meio de armas. As gravuras 
de Thevet e de Léry, que ilustram cena,s de combate, apesar do reduzido 
valor etnográfico que possuem, servem para documentar estas modali
dades de choque. A gravura 13 mostra que o tacape, o arco e a flecha 
eram igualmente empregados nesta fase da luta armada. As gravuras 10, 
11 e 12 evidenciam a mesma coisa, revelando ainda algumas formas 
de aplicação da energia f~sica (como guerreiros desarmados ou caídos 
enfrentavam os antagonistas ou de que modo procuravam segurar o 
adversário, introduzindo um dedo no orifício destinado à colocação do 
tembetá). Na gravura 10 vê-se também que dois guerreiros manejavam 
as flechas como se estas fôssem uma lança rudimentar. As mesmas ilus
trações não deixam dúvida quanto ao fato de ter o tacape assumido, 
aos olhos dos europeus, o caráter de arma por excelência do combate 
corpo a corpo dos nativos. 

A conclniSão de que êle foi a principal arma de choque dos Tupi
namhá esbarra, no entanto, com uma fonte aparentemente discrepante. 
Staden não enumera o tacape entre as armas que integravam o equipa
mento guerreiro dos Tupinamhá (52 ). Descreve·o apenas como peça de 

(50) A. Métraux, op. cit., pAg. 81, nota 2. 
(51) A informação de Anchieta diz respeito a uma desavença em um grupo local 

tupi; uma velha enterrou, da maneira indicada, duas flechas no estômago de um rapaz 
(Anehieta, Oartaa, pág. 100). 

( 52) Cf. Staden, eaps. 27-28, págs. 177-179. 

' 
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sacrifício ritual ( 53 ) • Além disso, não indica as armas através das quais 
foram mortos os prisioneiros sacrificados no acampamento de retôrno, 
em que estêve com aquêles índios ( 54). Uma análise mais minuciosa 
patenteia, porém, que o depoimento de Staden não invalida os dados 
fornecidos pelas demais fontes. Em primeiro lugar, a expedição descrita 
por êle abrangia exclusivamente uma frota de canoas, estando portanto 
os tripulantes equipados para um combate marítimo (combate a alguma 
distância, por meio de arcos e flechas ). Em segundo lugar, é reconhecível 
o lapso narrativo daquele cronista: sabe-se, pela gravura relativa ao 
acampamento de retôrno, onde foram sacrificados os prisioneiro,s feridos 
gravemente, que pelo menos alguns guerreiros Tupinambá se encontra
vam munidos de tacape (55). Observa-se nitidamente nessa gravura dois 
tacapes, sendo que em um dêles é vi.sível até a ornamentação. Portanto, 
não pode subsistir dúvidas, em nossos dias, quanto à função de arma de 
choque, desempenhada pelo tacape no equipamento guerreiro dos Tupi
nambá. Somente seria preciso admitir que ela era complementada, no 
combate, por outros recursos técnico,s (como as armas de tiro, usadas 
com êstes fins especiais: de choque; e a capacidade física dos guerreiros 
na luta corporal). 

As referências ao manejo e aos efeitos destrutivos do tacape ,são 
bem pobres. Cardim qualificava tais armas como cruéis - "porque 
não dão ferida, mas pisam e quebram a cabeça de um homem sem haver 
remédio de cura" (56 ). Esta informação é corroborada por Brandão e 
por Gabriel ~oares. De acôrdo com o primeiro autor, os tacapes ,seriam 
"espadas curtas de um pau pesado e forte, que desbaratam e põem por 
terra qualquer parte do corpo aonde assenta o golpe" ( 57 ) • Gabriel 
Soares trata especificamente do ataque: "para o que vão apercebidos de 
uns paus, à feição de arrochos, com uma quina por uma ponta, com o 
que da primeira pancada que dão na cabeça ao contrário, lhe fazem 
em pedaços" {58). Léry oh.servou a destreza com que os Tupinamhá 
manejavam os tacapes (59 ) e descreveu-os da seguinte maneira: "é afiado 
como um machado, cortando como êste por ser de madeira dura e pesada 
como o bucho. E são tão hábeis, quando enraivecidos, no manejo do 
tacape, que dois de nossos mais destros espadachins teriam dificuldade 

( 53) Cf. Staden, págs. 179-182. 
(54) Cf. Staden, pág. 129. 
( 55 ) Cf. Staden, p P.g. 130; nem poderia ser diferente, pois o tacape constituía o 

instrumento sagrado através do qual se consumava o sacrifício ritual dos prisioneiros. 
Uma passagem pouco conclusiva de Gabriel Soares sugere que nem todos os guerreiros 
transportavam tacape consigo: "toma cada um" "seu pavês e arco e flechas na mão, 
e outros levam além disto uma espada de pau a tiracolo" (pág. 390). 

( 56) Cardim, pág. 159. 
(57) Brandão, págs. 283-284. 
(58) Gabriel Soares, pág. 391. 
(59) "Os indigenas manejam destramente os seus tacapes", escreve (pág. 170). 

Adiante compara est.ns armas às espadas do~ europeus: "Se as manejassem como sabem · 
manejar seus ta.c·apes seriam elas em suas mãos bem perigosas" (Léry, pág. 170) . 

• 
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em haver-se com um Tupinambá" (60). Apesar da pobreza das indica
ções específicas, essas fontes salientam duas coi,sas: 1) os tacapes dos 
Tupinamhá ocasionavam efeitos comparáveis aos de qualquer outra es
pécie de clava ou de maça, apesar da matéria prima de que êles eram 
feitos. Por i,sso, no combate corpo a corpo êles se tornavam realmente 
armas perigosas e eficientes; 2) a habilidade dos Tupinambá no manejo 
dessa arma de choque devia ser apreciável, pois mereceu a atenção e o 
reconhecimento dos cronistas, acostumados ao emprêgo das armas de 
choque européia,s, de transporte mais fácil, de manejo mais simples e 
superiores quanto à capacidade destrutiva. 

e) As Armas de Proteção: 

Os Tupinarnbá conheciam dois tipos de armas de proteção: o escudo, 
utilizado como meio de proteção pessoal pelos guerreiros e a palissada, 
por cujo intermédio conseguiam alguma ,segurança coletiva contra as 
armas de tiro dos inimigos, seja durante o ataque a grupos locais adver
sários, seja na defesa dos próprios grupos locais. "Como armas defen
siva,s, os Tupinambá somente possuiam escudos redondos~ geralmente de 
couro de tapir, de madeira leve ou de casca. tsses escudos eram comu
mente pintados de várias côres ou guarnecidos de penas de canin
dés" (61 ). Brandão informa que "as rodelas, que também consigo levam, 
são grande,s e pintadas, feitas de um .pau leve, bastante a lhes cobrir 
todo o corpo, com que se reparam das flechas dos inimigos" (62). 

Thevet confirma esta informação: "a terceira peça do armamento é o 
escudo, que usam os índios na guerra. É muito comprido e feito de peles 
de um animal, cuja côr é igual à das vacas, todavia diverso no tama
nho" ( 63 ) • Conforme já indiquei, a.s gravuras de Thevet e de Léry, que 
ilustram cenas de combate, possuem um valor etnográfico n1uito reduzido ; 
em duas delas ( cf. gravuras 11 e 12) , os esctJ.dos são representados, sem 
que se possa julgar, no entanto, se eram ou não tão grandes como o 
afirmam Brandão e o próprio Thevet. Quanto à funç·ão defensiva da 
arma, os croni,stas que a ela se referem confirmam a informação de 
Brandão (64). Além disso, cumpre ressaltar que ofereciam alguma segu-

( 60) Léry, pâg. 169; outros dados sôbre os efeitos doa golpes de tacape serio 
indicados adiante, quando tratar do sacrificio ritual. 

(61) A. Métraux, op. cit., pâg. 84. 
(62) Brandão, pf.e. 284. 
(63) Thevet, S ingularidades, pág. 231; segundo Estevão Pinto, Thevet r efere-se 

às cascas de tartarugas ( cf. nota 1, in loc. cit.) . 
(64) Lé:ry escreve o seguinte: "usam ainda rodelas ou escudos de couro sêco, 

feitos com a parte mais espêssa da pele do tQ;piraaa-ú; são largas, chatas e redondas como 
um fundo de tamboril da Alemanha. Entreta;nto não as u.aam no combate de perto como 
os noaaoa aolàadoa, utilizam·taa.B apenaB para reaguardo contra as flechas inimigas" (pâg. 
1.70; o grifo é meu). Abbeville informa lac6nicamente: "usam também escudos ou rodelas 
de couro muito resistente, a que dão o nome de uaracapa e com os quais se resguardam 
das flechas inimigas" (p6e. 280). 
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rança efetiva contra as armas aborígenes de tiro: Thevet, pelo menos, 
oh.serva o seguinte: "êsses escudos são tão fortes e sólidos quanto os 
barceloneses, de modo que resistem a um tiro de arcabuz, e, conseqüen
temente, a armas menos poderosas" (65). 

Métraux reconstruiu os dois tipos de palissadas dos Tupinam.bá: 
as empregadas durante o ataque a grupos locais inimigos e as construída,~ 
como meio de defesa dos seus próprios grupos locais. Quanto à primeira, 
escreve: "quando os Tupinambá assediavam uma aldeia, construíam 
bem perto dela uma palissada com ramos de árvores e com sarça,s. ~les 
impediam assim tôda espécie de sítio e ficavam ao abrigo de suas flechas. 
Se êles fôssem surpreendidos por um bando de inimigo,s superiores em 
número, êles se entrincheiravam detrás de uma fortificação análo
ga" (66). A palissada construída em tôrno das malocas dos Tupinamhá 
vem representada em uma das melhores xilogravura,s de Staden ( cf. 
gravura 5). Utilizando as informações fornecidas pelas fontes quinhen
tistas e seiscentistas, eis como Métraux restabeleceu etnogràficamente o 
segundo tipo de fortificação: "a,s aldeias dos Tupinambá situadas nas 
proximidades de tribos inimigas eram protegidas contra tôda agressão 
por uma palissada dupla. A cêrca exterior era formada de grossas estacas 
pontudas, fixadas na terra a certa distância uma,s das outras, mas a 
intervalos suficientemente próximos para impedir que alguém se intro
duzisse entre êles. A segunda cêrca elevava-se a 20 ou 30 palmos em 
tôrno da primeira. Compunha-se de troncos de palmeiras fendidos, aper· 
tado.s uns aos outros de modo a não deixar nenhuma abertura, excepto 
estreitas seteiras para as flechas dos archeiros. Esta palis~ada tinha a 
altura de _uma toesa e meia e formava ângulos reentrantes e salientes que 
permitiam supreender o inimigo de flanco. No ca,so de ataque iminente, 
os Tupinamhá enterravam cunhas de madeiras pontudas ao alcance das 
flechas da fortificação" ( 07 ). Estas fortificações, erguidas principal
mente nas povoações localizadas perto de tribos inimigas (68), consti
tuíam um abrigo relativamente seguro - pelo menos quando os atacantes 
dispunham de um equipamento militar do tipo do que os Tupinambá 
po.ssuíam. Por isso, Nordenskiold associou, como foi visto acima, o uso 
dos gases nocivos às condições de ,segurança criadas por semelhantes 
fortificações. Adiante procurarei mostrar, entretanto, que esta não era a 
única técnica, conhecida e praticada pelos aborígenes, de desalojamento 
dos inimigos sitiados. 

( 65) Thevet, S ingularidaàea, pág. 231. 
(66) A. Métraux, op. cit., pág. 85. A gravura 7, extraída do l,ivro de Hans 

Staden, representa rudimentarmente três fortificações desta espécie. 
(6 7) A. llétraux, op. eit., pigs. 57·58. 
(68) E. Nordenskiõld assevera que as palissadas eram em geral construidas quando 

havia acesso para um bosque, indicando além disso que se tratava de um empreendimento 
de larga magnitude, exigindo a cooperação de muitos homens ( cf. op. cit., pig. 225). 
O mesmo autor discute outros problemas, relativos à integração dêsse elemento às cultura• 
das sociedades aborígenes sul-americanas (cf. págs. 238·241). 
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[r d) Acessórios do Equipamento Guerreiro: 

A análise precedente incidiu sôbre os aspectos formais e funcionais 
das armas, que integravam o equipamento guerreiro dos Tupinambá; 
aparentem.ente, o assunto parece esgotado: tôdas as armas tribai,s (de 
tiro, de choque e de proteção) foram descritas e, à medida do possível, 
referidas às suas formas manuais de aplicação. Todavia, seja-me permi
tido fazer uma pergunta: dando-.se ao guerreiro Tupinambá um arco~ 
algumas flechas, um tacape, urn escudo, etc., êle se sentiria "militar
mente" equipado para a guerra? É óbvio que não. Existiam outros 
elementos, também incorporados ao equipamento guerreiro tribal, dos 
quais dependia o sucesso "militar" dos guerreiros. Entre êles é preciso 
contar: as insígnias guerreiras; os instrumentos musicais, quando em
pregados com finalidade,s guerreiras; alguns .processos mágicos, associa
dos à guerra; e, por fim, a utilização de troféus. Êsses elementos vincu
lavam-se de tal maneira às atividades dos guerreiros, que é impossível 
negar-lhes uma função de ordern instrumental, de caráter técnico, por 
cujo intermédio eram alcançados certo.s objetivos durante as expedições 
guerreiras ou no decorrer dos combates (69). Infelizmente, esta parte 
do equipamento guerreiro dos Tupinambá foi pouco penetrada pelos 
europeus. Escapou-lhes quase que por completo o significado dos arte
fatos (inclusive das armas descritas acima) empregados pelos guerreiros 
e dos comportamentos por êles observados nas expedições guerreiras. 
Nada impede que se tente coligir o que é possível saber a respeito; nesta 
parte do trabalho me limitarei, porém, à análise das insígnias guerrei
ras, dos instrumentos musicais e da utilização dos troféus. Os processos 
mágicos, associados à guerra, serão naturalmente examinados na parte 
relativa à organização das expedições guerreiras. 

Alguma.s gravuras das obras quinhentistas e · seiscentistas revelam 
que os rfupinambá guerreavam ornamentados : o c-ombate constituía uma 
situação propícia à ostentaç·ão dos diferentes adornos inasculinos (70). 

Em conjunto, os textos dessas obras comprovam que a pintura do corpo, 
os adorno.s e as incisões traduziam, de maneira simbólica, o valor pessoal 
e os poderes carismáticos de que estavam dotados os contendores, inclu
sive como e enquanto guerreiros. Tais sírnbolos correspondiam ao reco
nhecimento público de capacidades pes.soais, demonstradas de modo 
notório em determinadas situações por seus portadores; todavia, é impol'
sível descobrir nêles um significado especial, capaz de refleti-los como 
insígnias guerreiras. Por isso, Métraux escreve o seguinte a respeito: 
"parece que os chefes tupinambá, cuja autoridade era mínima, não se 
distinguiam dos outros guerreiros por insígnias particulares e o mesmo 

(69) Of. nota b, em apêndice, pãgs. 876-871. 
(70) 'Sôbre a pintura de corpo, as incisões e a ornamentação, cf. A. Mêtrawc, 

op. cit. , págs. 128-198; e L a,, Religion àea Tupinamb4, p§.g. 178. 
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fato pode ser assinalado relativamente a tôdas as demais tribos tupi-gua
rani, com exceção dos Chiriguano ... " (71). Apenas em um sentido 
lato seria possível encarar os adornos ou certas peculiaridades da perso
nalidade dos combatentes como in,sígnias guerreiras. Staden, por exem
plo, informa: "enfeitam-se com penas vermelhas como sinal identificador 
frente aos contrários" (72). Explicação correspondente é atribuída ao 
tipo de tonsura: "é tanta a variedade que têm em se tosquiarem, que 
pela cabeça se conhecem a,s nações" ( 73 ) : "o modo de pentear o cabelo 
é diferente para os homens, para com êle . .se distinguirem as tribos" (74 ). 

Contudo, as fontes insinuam que mesmo assim havia uma inflexão par
ticular dêsses valores, denotativa da situação enfrentada pelos guerreiros. 
Segundo Brandão, através dos ornamento.s de pena para a cabeça pro
curavam amendrontar os inimigos (75). Uma associação de caráter má
gico explicaria por sua vez a tonsura, dando-lhe uma funÇ'ão correlata 
à dos ornatos de penas (76). E mesmo ornamentos como o tembetá, 
assinalados como índices de prestígio pessoal (77 ), exprimiam a preocu
pação de impressionar o inimigo; Gabriel Soares pelo menos afirma que 
se submetiam à dolorosa operação "por parecer temerosos a seus con
trários" (78). 

A esca,ssez de informações não impede que se vislumbre a existên
cia de uma correlação entre os adornos masculinos e o comportamento 
dos guerreiros diante dos inimigos. 'Como atributos da personalidade 
n:ia5iculina, interferiam nos combates, como em outras situações enf ren
tada,.s pelos ho;nens. Mas, é provável que a vigência de significados espe
ciais alargasse, nessas ocasiões, o âmbito dentro do qual êles podiam 
determinar"'o cur.so das ações masculinas na sociedade tupinambá. 

E1n sua análise dos instrumentos musicais dos Tupinambá, Métraux 
anota sómente a função hélica do tambor: "o tambor era conhecido pelos 
Tupinan1bá antes da chegada dos europeus. Thevet e Soares de Souza 
referem-se a êle como um acessório indispensável a tôda expedição mili
tar" (79 ) . Os relatos dos cronista,s sugerem, no entanto, que os demais 
instrumentos de música dos Tupinambá partilhavam da mesma função. 
Gabriel Soares, por exen1plo, informa o seguinte: " os roncadores levam 

( 71) A. Métraux, La Oivilization Jfatérielle des Tribus Tupi-Guarani, pág. 266. 
( 72) Staden, pág. 178. 
(73) Cardim, pág. 148. 
(74) Barleu, pág. 23. 
(75) "E da mesma maneira (emplumam) a s cabeças, p1ira com isso se fazerem 

mais temidos" (Brandão, pág. 284). 
(76) "E isso foi .o que lhes ensiuaram os seus ancestrais, a saber, que a rasura 

empresta a seu dono um extraordinário denodo" (Thevet, Singularidades, pág. 193). 
(77) Cf. Cardim, pág. 153 ; Thevet, SVn.oularidades, pág. 207; Vascroncellos, Notí· 

cia8 Ouriosaa, pág. 76. 
(78) Gabriel Soares, pág. 371. Aliás, Vasconcellos informa que o aumento de 

número de tembetás se processava em conexão com as façanhas praticadas pelos guerreiros 
( cf. loc. cit.). Quanto à. preocupação de amedrontar os 'inimigos, escrreve Evreux: "porque 
as onças e os javalis são os animais mais ferozes do mundo, êlcs arranca.m os seus dent es 
~. os trazem nos lábios e orelhas, a fim de parecerem mais terríveis" (pág. 82). 

(79) A. Métraux, op. cit., piígs . . 21'1 ·217; trecho cita.do, p~g. 215. 
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tamboril, outros levam buzinas, que vão tangendo pelos caminhos" (8º) ; 
no momento do a,ssalto, faziam "com isso (com gritos) e com suas buzi
nas e tambor~s grande espanto" (si) . Staden confirma o inf onnante 
português: "assaltam, sob grande gritaria, batendo os pés ao solo e so· 
prando em instrumentos, que fazem de cabaças" ( 82 ) • Coube a Léry, 
porém, fornecer a descrição mais minuciosa: " tanto no momento da 
partida como ao levantarem acampamento no,s lugares onde pousam, 
surgem indivíduos armados de cornetas da grossura de um oboé e de 
quase um pé e meio de largura na extremidade inferior, a que chamam 
inybia. ~sses indivíduos tocam no meio das tropas para lhes dar cora
gem e excitação. Outros carregam pífanos e flautas fleitas de osso,s dos 
braços e pernas dos inimigos devorados e não cessam tampouco de tocar 
durante todo o caminho, incitando o bando guerreiro a matar e devorar 
os adversários contra os quais se atiram"' (83). O quadro de informa
ções é completado por Thevet, que ,se refere ao uso dos mesn1os instru
mentos na marcha do retôrno (84). É preciso salientar que essas infor
mações são coerentes com a documentação iconográfica, deixada pelos 
cronistas; nas gravuras que ilu,stram os livros de Staden, Thevet e Léry 
reconhecem-se, de fato, êsses instrumentos, nas mãos dos guerreiros em. 
luta. Pelas observações de Léry, confirmada,s por Thevet (85 ) , veri
fica-se que a própria função bélica dos instrumentos musicais dos Tupi
nambá não passou desapercebida aos olhos dos brancos. 

Os dados expostos sugerem também qual seria a função dos troféus 
nas expedições guerreiras. Os ossos dos inimigos sacrificados ritual
mente ou mortos em combate tornavam-se instrumentos m~icais, e era111 
empregados como técnica de intensificação do ânimo belicoso dos com
batentes. Além disso, os dentes dêsses inimigos, ordenados em colares, 
constituíam ornamentos ostentados pelos guerreiros em pugna ( 86) • Léry 
descreve como irritavam e ameaçavam os adver,sários, acenando-lhes com 
tais troféus: ,, ... e mostrando-se mutuamente os ossos dos prisioneiros 

(80) Gabriel Soares, pág. 390. 

(81 ) Gabriel Soares, pág. 391. 
( 82) Staden, pág. 178. 
(83) Léry, pág. 171-172. 
(84) Thevet, S·ingulariàades, pâg. 237. 

( 85) "Flautas, tamboris e outros instrumentos parecem despertar os Animos ador
mecidos, ou excitá-los, a exemplo do que fa.z o fole com o braseiro meio extinto" (Thevet, 
Singularidades, pág. 287) . · 

Deixei de referir-me nesta parte do trabalho, ao siguificado mágico possuído pelas 
próprias armas, de ataque ou d~ defesa, em virtude da falta. de dados positivos. Evreux 
sugere que o significado mágico de certos instrumentos, como o "machado de pedras" 
(uma espécie de clava) dos Tremembé, conhecidos inimigos dos Tupinambá, infletia no 
curso das atividades g uerreiras. Assim, escreve: " Oaruatap11ran pegando um dêsses macha· 
dos, feito e1n fo rma de 1.,"rescente, ensinou-n1e o que eu não sabia, dizendo-me terem os 
'l'remembés o costume mensal de velar tôda a noite fazendo seus machados fica rem per
feitos, em virtude da superstição, que nutriam, de que indo para a guerra armados com 
tais instrumentos nunea seriam vencidos, e sim sempre vencedores" (Evreux, pág. 180) . 

( 86) Métraux r efere-se da seguinte maneira a êsses elementos culturais: "os Tupi
nambA conservavam os ossos dos prisioneiros que haviam comido; com as tíbias fabricavam 
as flautas e com os dentes, colares" (op. cit., págs. 269-270 ). 
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que haviam comido e os colares de dentes de mais de dua,s. braças de 
comprimento que alguns traziam pendentes no pescoço; e o espetáculo 
dessa gente era horrível" ( 87 ) • 

Embora não permitam concluir muito a respeito, os dados expostos 
mostram que os ornamentos, os instrumentos musicais e alguns troféus 
integravam-se obrigatoriamente ao equipamento "militar" dos Tupinam
bá. Na expedição guerreira desempenhavam funções específicas, servindo 
quer para ressaltar o valor pessoal dos guerreiros empen1hados em com
bates, quer para inten.sificar o ânimo belicoso dos combatentes, quer 
para provocar a ebulição dos ódios intertribais. Em vista disso, paten· 
teia-se o que tais elementos significavam para os Tupinambá, como parte 
de sua tecnologia guerreira: meios de complementação das armas de 
ataque e de defesa, graças aos quais con,seguiam elevar a eficiência indi
vidual e coletiva dos guerreiros. 

2 - Organização das Expedições e Atividades Guerreiras 

O estudo das expedições guerreiras põe em evidência como os Tupi
nambá canalizavam socialmente as energias e as habilidades peissoais dos 
guerreiros e dos seus colaboradores, compensando através de técnicas 
sociais de ordenação das sua,s atividades o al<!ance limitado do arsenal 
bélico. É verdade que se poderia considerar a "eficiência" dos instru
mentos de combate dos Tupinambá, e dos processos operativos ligados 
ao uso dêleis, de outro ponto de vista. Pelo que se sabe, os Tupinambá 
estavam, ao menos nas regiões do Brasil onde entraram em contacto 

" com os europeus, no mesmo nível de civilização que as demais tribos 
aborígenes. O grau de eficiência do sistema "militar" que possuíam 
~eria, pois, algo relativo, tanto quanto o das tribos aborígenes, resul
tando da equivalência técnica dos combatentes (88) . Os contactos com 
os brancos exemplificam como o rompimento desvantajoso dessa equiva
lência técnica teve efeitos desastrosos para os Tupinambá e demais .socie
dades aborígenes. Contudo, parece-me patente que êste segundo ponto 
de vista não exclui o primeiro: implica-o, ao contrário, já que só se 
compara com resultados positivos unidades socio-culturais precisamente 
conhecidas. 

A análise das técnicas sociais, através das quais os Tupinambá 
imprimíam uma configuração socialmente definida às atividades dos 
guerreiro.s e dos seus colaboradores, envolve duas espécies de problemas. 
Em primei:r:-o lugar, é preciso considerar como o sistema "militar" dos 
Tupinambá se integrava ao sistema organizatório tribal. Como se sabe, 

• 

(87) L éry, pág. 173. 
( 88) Esta consta.tação corresponde à conh~' da assunção, segundo a qual as dime~· 

8Ões da guerra dependem de modo imediato do ec;•ipamento guerreiro empregado (d. E. 
A. Ross, Prfnciples of Sociology, pág. 317 ) 
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em nenhuma situação a guerra constitui um fim em si mesma (89); os 
fins da guerra são determinado.s socialmente: cada sociedade possui 
padrões éticos próprios de reúu;ões com estranhos (90), nascidos e de
senvolvidos em função de condições reais de existência social, aos quais 
se vinculam os ideais coletivos de guerra e de paz. Por isso, a organiza
ção e o funcionamento do sistema militar dependem dos objetivos atri
buido,s à guerra em cada sociedade. Antes mesmo da investigação cien
tífica, a reflexão filosófica já pusera em evidência a conexão existente 
entre as formas de estratificação social e o apare~imento de um grupo 
'permanente de guerreiros (em um sentido mais restrito, o exército) : 
Platão, por exemplo, ligava a especialização militar à competição das 
sociedades humanas no plano ecológico (91 ) e considerava o,s indivíduos 
especializados na arte da guerra como "artesãos da salvação da pá
tria" (92). O princípio social integrativo, pressuposto nesta explicação, 
foi forn1ulado sociolõgicamente na conceituação clássica de Spencer: "o 
exército é a nação mobilizada" e "a nação é o exército em disponibili
dade" ( 93 ) ; e continua a ter vigência teórica, pois Park apenas retoca 
esta conceituação, encarando o exército como " 'uma sociedade dentro da 
sociedade" (94 ) • Contudo, os resultados da investigação sociológica per-

( 89) Cf. especialmente J. Novicow, La Guerre et Sea Prétonãua Bienfaits, eap. I, 
p'is. 8-11; G. Sorel, Réflexions aur la Violence, pág. 248; René Húbert, Lea Interpré
tationa de la Guerre, págs. 45 e 96-97; R. H . Lowie, À.n Introduction to OuUural ..4.nthro
pology, pâg. 219 e segts. Baseando-se.. em semelhante constatação, aliás, L. Gumplowicz 
sugere que a sociologia deveria se limitar à análise dos "fins da guerra" ( cf. Sociolog\8 
et Politique, pág. 191). Segundo Spiegel, a guerra constitui um fim em si mesma quando 
é desenvolvida sem ser motivada por nenhum interêsse "ulterior", real ou imaginário, 
econômico ou de outni categoria ( cf. 11. W . Spiegel, The Economics of Total War, pág. 
4.). É óbvio que nem mesmo as "sociedades primitivas", ao contrário do que pensa êste 
autor, conheceram ou conhecem semelhante modalidade de guerra. 

( 90) li: enol'me a bibliografia sôbre as relações existentes entre a hostilidade e a 
solidariedade grupal; o autor extraiu das seguintes fontes teórieas os principais pontos de 
referência t>ara apreciação do problema: Henri Bergson, L es De~ Sourcea de la Morale 
et de la Re.ligion , págs. 283-284 e 305; Herbert Blumer, Morale, págs. 207-214; M. R. 
Davie, La Guerre dana lea Sociétés Primi.tives, págs. 34-42 e 188; E. Durkheim, La Diviaion 
del '1.'rabajo Social, Livro I , caps. II-III; C. A. Ellwood, The Pwch'ology of Hum1J;n 
S ociety, págs. 165-166 ; F . H. Giddings, Studies in the Theof'1/ of Humam. Society, págs. 
213-219; ,V. S. Hadlock, War among the Northeaatern Woodland Indians. págs. 204 ·205; 
Mark A. May, .4. Social Psychology of War and. P ea.ce, cap. II; R. E. Park, The Social 
Function of W ar, págs. 566-570; W. Sumner, Fol1rwm1s. i>ág~. 12·13; W. G. Sumner 
e A. G. Kelle:r, The Science of Society, vol. I , cap. XIV, págs. 356-361 ; H . Spencer, 
Principe11 <le Sociologie, tomo II, págs. 144-145, e tomo I II, págs. 635-636; G. Tarde, 
L e11 Lois Sociales, pá.gs. 78-79; Sir E dward B. Tylor, .4.nthropology, vol. I I , págs. 139-140. 

(91) Platão, La Republique ou l'État, d. LiVl'O I, pí1gs. 123-124, e L ivro II, 
pág. 147 e segts. 

(92) Platão, L ea Loia, cf. Livro XI, pág. 260. 
(98) H. Spencer, op. cit., tomo II, pág. 144. Adiante, S pencer ajusta. a concei

tuaçilo às sociedades p1"imitivaa : "nas sociedades simples, todos os adultos machos são 
guerreiros, o exército é a sociedade mobilizada, e a sociedade é o e.'l:ército em disponibili· 
dade" (op. cit., vol. III, pág. 635). Os etnólogos reelaboraram essa teoria, que é apre
sentado. da seguinte maneira por George Montandon: " nos primeiros grupos organizados 
o exército, instrumento da guerra, era formado por todos os homens capazes de transportar 
armas. Todavia, isso não significa que todos tivessem sempr e o objetivo de tomar parte 
da guerra" (artigo Gue1"ra, pág. 93). A explanação de Lowie, seg undo a qual "a guerra 
está ligad!!- aos ideais e à. estrutura social de um povo", ilustra claramente a posição dos 
~tnólogos contemporâneos diante do problema (cf. R. lI. Lowie, op. cit., pág. 129). 

(94) Robert E . Park, op. cit., pá.gs. 557-558. 

' 
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mitem colocar a questão em têrmos mais amplos. A comunidade de 
guerreiros tanto pode constituir uma ordem social cerrada, .supondo então 
"uma socialização completamente autônoma e fechada para o exterior", 
quanto pode representar uma ordem social aberta, vinculada de maneira 
variável e relativa aos tipos correspondentes de associação local polí
tica (95). Isto mostra a conveniência teórica de se considerar o sistema 
militar como uma esfera dependente da sociedade: torna-se possível des
cobrir, assim, em que sentido se processa, em funç-ão do,s objetivos sociais 
da guerra, a integração das atividades dos guerreiros · em segmentos 
sociais característicos e, através dê,stes, ao sistema organizatório da socie
dade como um todo. 

Em segundo lugar, é necessário analisar a estrutura e o funciona
mento ·dêsse segmento social na sociedade tupinamhá. Isto é, investigar 
o próprio ,sistema "militar" daqueles aborígenes enquanto e como um 
conjunto de atividades específicas, coordenadas socialmente. Se os obje
tivos sociais da guerra determinam de fato a extensão e o caráter das 
associações de guerreiros, estas devem refletir, em ,sua organização, as 
conseqüências de semelhante vinculação em cada situação particular en· 
frentada por seus membros. Rousseau exprimia-se com penetração quan
do as,severava que "é a relação das coisas e não dos homens que constitui 
a guerra" (96 ) • As atividades dos componentes dos "grupos de guer
reiros" - quanto à duração, ·às proporções e ao caráter mais ou menos 
destrutivo - desencadeiam-se e configuram-se em tôrno das , relações 
reais que articulam umas às outras as sociedades humanas. Encarando-se 
o objeto de 1estudo sob êste prisma, compreende-se melhor porque são 
mantidos, errt soeiedades estrutural e funcionalmente tão distintas, 
"órgãos de ataque e de defesa" aptos a funcionar a qualquer momento, 
sob pressão das circunstâncias, quaisquer que sejam os ideais e as dis
posições coletivas de "viver em paz" (97). Nesse sentido, o conhecido 
aforismo de Napoleão, segundo o qual um "exército" precisa estar em 
estado de combater em todõ·dia e a qualquer ·hora (98), é tão verdadeiro 
para as ",sociedades primitivas", quanto para as "sociedades civiliza
das". Aquêle ponto de vista também evidencia que a análise da função 
da guerra se coloca acima do plano imediato das operações militares 
e das suas conseqüências mais ou menos destrutivas, embora a investi
gação incida, no caso, predominantemente sôbre o curso e as finalidades 
restritas das mesmas. Morte e destruição são efeitos inevitáveis da 
guerra; em escala proporcionada à composição do "exército" e ao nível 
técnico do arsenal militar empregado, acompanham sempre tôdas as 
manifestações históricas conhecidas da contenda armada. Todavia, essa 

(95 ) l\fsx Weber, E con omia y Sociedad , vol. I V, p ág . 77 . 
(96) J. J . Rousseau, Du Cont?·at S ocial, pág. 50. 
( 97) Cf. A. Constantin, Le ·Role Socwlogique de la Guerre et le Sentiment National, 

p,g, 186. 

(98 ) Cf. Napoleão, Memoires pour Servir a l' Histoire de France, vol. IV, pág. 335. 
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é, meramente, uma contingência e um meio da guerra; sua função, no 
quadro da,s relações reais, consiste em promover a distribuição das so· 
ciedades humanas no espaço, de maneira a garantir o domínio coletivo 
das fontes de subsistência nêle existentes, e a preservar ou fortalecer as 
barre.iras sociais que o simbolizam (99). É preciso, no entanto, ,saber 
como ist~ é assegurado, como se constituem e como operam os "órgãos" 
responsáveis pela segurança de uma sociedade. 
~ linhas precedentes delineiam o plano a seguir no estudo das expe· 

<lições guerreiras na sociedade tupinamhá. Primeiro, será estudada a 
integração da guerra na sociedade tupinamhá: como a guerra era moti· 
vada sociahnente e quais eram os seus objetivos, e como se desenvolvia 
o ritual guerreiro. Depois, serão analisado;S os "órgãos" de ataque e de 
defesa daquela sociedade - o bando guerreiro, a organização para o 
combate, o retôrno ao grupo local ("retirada", num sentido mais res· 
trito) . Como fica evidenciado pela discussão acima, semelhante trata
mento do fenômeno não implica nenhuma concepção "atomística" da 
guerra; ao contrário, êle corresponde à necessidade de descobrir e expli
car os laço.s de interdependência existentes entre a organização social e 
o sistema guerreiro dos Tupinambá. 

A ) A Guerra na Socied<Ule Tupinambá: 

A análise sistemática da função social da guerra na sociedade tupi· 
nambá só poderá ser feita adiante ( cf. o Livro Segundo, dês te trabalho) , 
pois ela depende de um conhecimento mais íntimo do fenômeno. Nesta 
parte da monografia, apenas ,será examinado o aspecto da mesma suhor
dil}ado às relações reais. Alguns especialistas designam-no com a expres
são função ecológica da guerra, levando em consideração a parte tomada 
pela guerra na adaptação das sociedades humanas ao meio natural cir
cundante. Contudo, parece-me desnece,ssário complicar de tal modo a 
terminologia sociológica: o conceito de função social abrange natural
mente esta esfera da realidade. Além disso, basta que se tome o cuidado 
de referi-la como "função .social da guerra no plano ecológico" para 
se obter uma particularização conceptual suficientemente clara. 

O estudo dos aspectos da guerra ligados ao papel por esta desempe
nhado na configuração do equilíbrio biótico da sociedade tupinambá re· 
vela: a) em que sentido a interdependência econômica dos membros de 
um mesmo grupo loca) ou de grupos locais aliados contribuía para criar 
condições favoráveis ao estabelecimento de laços de ,solidariedade social 
e à emergência de ações coletivas de envergadura; b) os limites dentro 
dos quais a rotinizaç·ão da.s atividades guerreiras exprimia-se através 

(99) R. E. Park, op. cit., págs. 559-564; J. Novicow, Lea Luttea entre SocUtl• 
Huma4ne1 et Leur1 PhaBeB Succe11Bive1, pág. 52. 
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da atuação permanente dos fatôres tribais condicionadores ou impulsio
nadores da guerra. Razões de ordem expositiva aconselharam-me a 
separar o tratamento dos dois problemas em tópicos distintos, e a adotar 
a expressão ritual guerreiro (1ºº) , suficientemente inclusiva para referir 
o .segundo tópico. 

a ) Motivação e Objetivos da Guerra: 

As relações entre grupos locais que não estavam ligados entre si 
por laços de parentesco eram relações de hostilidade. A documentação 
disponível põe em evidência que os aborígenes, inclusive os Tupinambá, 
viviam em um estado de guerra crôniço. Cada grupo .se encontrava per
manentemente exposto e sujeito a ataques dos inimigos; embora a fre
qüência dos ataques fôsse maior nas zonas fronteiriças, onde os Tupi
namhá e os seus inimigo.s se viam forçados a partilhar territórios contí
guos, tudo indica que esta perspectiva enquadrava-se entre os assuntos e 
os acontecimentos rotineiros da vida tribal. Contudo, a tendência a 
definir o estranho como inimigo, e a tratá-lo como tal, também se mani
festa ·em outra,s direções. Assim, quaisquer encontros ocasionais ofere
ciam uma oportunidade para a luta armada: os homens andavam sempre 
equipados para semelhantes emergências e enfrentavam-nas com muito 
ardor belicoso. Encontros desta espécie podiam ocorrer de várias formas. 
Algumas vêzes, o bando de guerreiro.s interrompia uma incursão puni
tiva por defrontar-se com inimigos no trajeto. Quer pertencessem ou 
não ao grupo local que deveria ser atacado, tornavam-se imediatamente 
um precioso objetivo militar. Mas, os homens que dispensavam proteção 
às mulheres, quando esta,s iam cuidar das hortas ou tentavam algum 
empreendimento econômico, ou quando realizavam certas viagens em 
companhia delas, empenh~vam·se igualmente em combate, se isto fôsse 
necessário. As trocas ocasionais tran.sf ormavam-se em combates singu
lares; ou davam origem a verdadeiras ciladas, ·por meio das quais ·os 
Tupinambá matavam ou aprisionavam muitos adversários. A regra esta
belecida ne,ssas aç·ões como ideal de comportamento guerreiro e como 
modêlo da conduta masculina pode ser formulada da seguinte maneira: 
em nenhuma circunstância favorável deveriam permitir que. um inimigo 
conservasse a vida ou a liberdade pessoal. Se por ventura um inimigo 
se apresentasse em um grupo local e fôsse recebido como hóspede, depois 
do ritual de recepção lacrimo,sa e depois de esclarecida a sua procedên
cia, aprisionavam-no inapelàvelmente, destinando-o ao sacrifício ritual. 
Em tais caso.s, apenas os grandes pajés, que gozavam da faculdade de 
trânsito-livre conseguiam muitas vêzes escapar com vida. Como "ponto 

( 100 ) Cf. R . H . Lowie, op . cit., págs. 228·229. Como se verá, p r ocurei não me 
limitar, porém, aos r ituais p r epar atór ios da guer-ra e de trat amento dos inimigos~ captu· 
rados, de natureza mágica . 
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de honra", os Tupinamhá afirmavam ao~ europeus que os inimigos 
jamais deveriam ou poderiam ser poupados. Todos os meios técnicos 
conhecidos e tôdas as situações de combate, que conduzissem a êste 
obj etivo, pareciam-lhes legítimos; o essencial consistia em aprisionar, 
sacrificar e ingerir ritualmente o maior número possível de inimi
gos ( 101). 

As informações disponíveis mostram ainda como os padrões de 
hostilidade e os ideais guerreiros infletiam nas relações dos grupos 
tribais conhecidos. Os Tupinambá mantinham, em cada um dos nichos 
ocupados pelos componentes de seus grupos locais, relaçõe.s guerreiras 
com os inimigos situados em territórios circunjacentes. A ampla cadeia 
de ódios e antagonismos intertribais, abrangida por e.stas relações, é 
referida por tôdas as fontes acessíveis; assim, na região do Rio de 
Janeiro-São Vicente, eram seus inimigos : os Tupiniquim, os Tabajara, 
o.s Carijó, os Guianá, os Timiminó, os Karajá, os Maracajá e os Goita· 
caz; na Bahia, são indicados como seus inimigos: os Tupiniquim, os 
Tupiná, os Tabajara, os Caeté, em certas áreas, inclusive em virtude da 
associação com os brancos, também os Aimoré (e, atravé,s dos Amoipira, 
considerados um ramo dos Tupinambá, com os Ubirajara e os Maracá); 
na região do Maranhão-Pará, seus inimigos seriam: os Tremembé, os 
Tabajara, os Caeté, o.s Potiguar. Os Tupinambá que viveram na ilha 
dos Tupinambaranas tiveram relações com grupos tribais designados 
nas fontes como "Guayazís", "Mutaius" , ' ' .Curiatós", "Andirazes" e 
"Maraguazes"; o caráter dessas relações continua obscuro, embora se 
saiba que alguns dêsses grupos tribais se submeteram à fôrça aos Tupi
nambá ou foram, justamente com outras tribos, por êles desalojados (1º2 ). 

Os dados expostos abrem duas pistas, desde que se considere a guer
ra na sociedade tupinambá do ponto de vista das relações reais : 1) a 
guerra representaria, para aquêles aborígenes, uma extensão da " luta 
pela vida" no plano biológico ? Ou, 2) ela responderia a necessidades 
vitais, encobertas de algur.n modo pela cultura, mas subjacentes a tôda e 
qualquer espécie de atividade.s guerreiras tribais? Existe, de fato, um 
"plano animal" na guerra; os guerreiros inimigos coloca1n-se, muitas 
vêzes, nas emboscadas, nas ciladas, tanto quanto nas cerimônias antropo-

(101) Fontes básicas: Barleu, págs. 23-24; Car dim, pág. 154; Evr eux, págs. 79, 
122-123 ; Gabriel Soilres, pág. 385; Gandavo, Tratado, págs. 4 8-51; L éry, págs. 72, 175 ; 
Nóbrega, Cartas do Brasil, pâgs. 90-91; Per o Lopes de Souza, pág. 154; Pigafetta, pág. 
62; Schmidl, págs. 169-170; Stad en , págs. 101·102, 104, 126·127, 152; Thevet, Sing'l.lr 
lari.dadea., p ágs. 225-226, 246, 249-250; e Oo11mographie, f. 909; Vasconcellos, Notícia& 
Curiosas, pág. 78. A expressiío "estado de guerra crônico " foi ext raída de Max Weber 
( cf. op. cit., vol. IV, pág. 78). 

(102) Sôbre a distribu içã o dos Tupin ambá e suas relações com os demais povos 
aborígenes no Brasil quinh entista e seiscentis ta, d. A. Métraux, op. cit., primeira parte, 
cap. I I; e especiu:lmente F. Fer nan des, op. ciit., <'ap. I. Quanto ao significado do têrmo 
Tabajara, cf. A. Métraux, op. cit., p ágs. 15·16. R . H. Lowie critica com r azão, por sua 
vez, o emprêgo do têrmo Tapuia (cf. The "Tapuia", pâgs. 553-556). 
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fágicas, em relações do tipo prêsa-caçador (1º3). São ~umero.sos os 
trechos, encontradiços nas obras dos cronistas, em que êstes salientam a 
impressão que lhes causava o comportamento guerreiro do.s Tupinam
bá ( 1(1

4 ) • O que poderia nos interessar no momento, porém, é a trans
ferência dos conhecimentos adquiridos no plano animal da "luta pela 
vida" às relações humanas. Sabe-se que os Tupinamhá davam grande 
importância à observação do comportan1ento do.s animais, e que procu
ravam reproduzi-los, incorporando-os assim à personalidade humana. 
J~vreux refere, de passagem, o seguinte: "mais do que nós são êles fiéis 
à natureza", explicando adiante "que êstes selvagen.s imitam com a 
maior perfeição possível os pássaros e animais do seu país, o que êles 
exaltam nos cantos que recitam em suas festas" (1º5). As informações 
que incidem expressamente sôbre a guerra são, a êste respeito, bem 
pobres. Ainda assim, permitem constatar que certos comportamentos 
animais eram considerados satisfatórios pelos Tupinambá graças ao reco
nhecimento de sua eficiência adaptativa, e que se institucionalizaram em 
virtude da aquisiç·ão de significados mágicos (de "magia simpática": 
tanto com relação à magia homeopática ou imitativa, quanto em relação 
à magia contagiosa) . Evreux, por exemplo, escreve: " .... de sorte que 
aos vê-los emplumados, dir-se-ia que são ema.s, que só têm penas nestas 
três partes do corpo" ; "quis saber por intermédio de meu intérprete 
porque traziam sôbre os rins estas penas de emas; responderam-me que 
peus pais lhes deixaram êste costume para ensinar-lhes como deviam pro
ceder na guerra, imitando a ema, pois quando ela se sente mais forte 
ataca atrevidamente o seu perseguidor, e quando mais fraca abre suas 
asas, despede o vôo e arremessa com os pés areia e pedras sôbre seus 
1n1migos: assim devemos fazer, acrescentam êles" (1º6 ) . Staden, por 
sua vez, informa que tiravam "seus nomes dos animais selvagens", rela
tando também o que lhe disse o chefe Cunhamhehe, enquanto comia 
carne humana: "Jauára ichê", "Sou um jaguar" (1º7 ) . As abstensões 
alimentare.s sublinham a preocupação dos Tupinambá em evitar a inges-

(103) Cf. R. Weule, Urzeite, iu Kulturgeachichte àes Krief1e11, púgs. 9-10; Lewis 
Mumford, '.recnica 11 Oivilizaci6n , tomo I, págs. 166-1 67. A. Huxley critica êste ponto d e 
vista, considerando "a guerra como um f enõmeno purament e humano" e sustentando que 
"somente o homem or~aniza o morticínio em massa de sua própria espécie " (cf. cap. 
War, in Enda and Meana, págs. 89-90). 

(104) Parece-me desnecessário transcrever ou indicar aqui a ocorr ência de tais 
informações nos textos. Lembro as citacões feitas na parte r elativa à u tilização d as ar maK 
pelos Tupinambá, que serão completadas adiante por outras, a respeito da contenda 
armada: os têrmos "ferocidade'.', "feroz", etc., são muito empreg ados pelos infor1nantes 
para qualificar o comportamento guerreiro daqueles aborígenes. Certos autor es, como 
Anchieta e Cardim, comparam-nos expressamente aos anima is : "andam e rompem como 
bichos"; "são como bichos do mato". Tais reflexões, são feitas quando se referem às 
técnicas guer reiras dos Tupinambá. 

( 1 05 ) Evreux, cita ções extra ídas d as págs. 7 4 e 81, respectivamente. 
( 106) E\•reux, págs. 80 e 81. Nesta página escreve ainda que "muitas pessoas se 

admirarão" de "como é possivel ' buscarem êstes selvagens, meios de governarem-se entre 
as prátieas jlnimais ". Sôbre o significado mágico dos ornamentos, cf. A. Métraux, La R eli· 
gion dea T upinambd., pág. 178. · 

( 107) Staden, págs. 169 e 182, respectivam1mte. 
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tão de carnes de animais lerdos e lentos, o que lhes comunicaria tais 
atributos, avaliados como negativos ( 1os) . 

.tstes dados em nada esclarecem, no entanto, as origens materiais da 
guerra na sociedade tupinamhá. Mostram .somente a existência de uma 
ligação íntima entre o comportamento guerreiro e a adaptação ao meio 
natural circundante, deixando entrever a possibilidade de transferências 
dos conhecimentos acumulados na luta contra os animais à luta contra 
os homens. Mas, é p~ovável que o inverso também ocorresse. De modo 
que não .se pode afirmar com segurança, relativan1ente à sociedade 
tupinambá, que o caçador f ôsse o mestre e o embrião do guerreiro ( 109) • 

Staden afirma categoricamente: "para onde quer que vão, seja no mato 
ou na água, levam consigo arco e flechas" (11º). O "caçador" e o "guer
reiro" coexistiam de fato nos tipos de personalidade masculina cujo 
status fôsse de "homem adulto" ( avá ou tujuáe). O adestramento dos 
indivíduo.s do sexo masculino no uso das técnicas tribais de ataque e de 
defesa processava-se muito antes, a partir da infância, e principalmente 
através da caça (111 ) ; esta era uma conseqüência das formas tribais de 
socializaç·ão, nada aparentando de comum com as fontes das atividades 
guerreiras normai,s dos Tupinamhá. Em -tôda a documentação conhe
cida, apenas uma informação de Cardim sugere que a luta contra os 
animais, pelo menos certos espécimes mais perigosos, estava colocada 
no mesmo plano que a luta contra o homem, pois continha o mesmo 
significado e acarretava a,s mesmas conseqüências sociais, seja para o 
"caçador" bem sucedido, seja para o grupo. "Porém são os índios tão 
ferozes que há índio que arremete com uma onça, e tem mão nela e 
depois a matam em terreiro como fazem aos contrários, tomando nome 
e fazendo-lhe tôdas as cerimônias que fazem aos mesmos contrá
rio,s" (112). Além disso, como acontecia com os restos mortuários dos 
inimigos sacrificados, utilizavam com fins rituais parte do esqueleto do 
animal morto: "das cabeças delas usam por trombetas" (113). Contudo, 
mesmo esta informação explícita é insuficiente, como base empírica, 
para sustentar qualquer espécie de explicação biogenética da guerra na 
sociedade tupinambá. 

Até agora, desta explanação resultam duas inferências positivas: 
1) os Tupinambá aplicavam os conhecimentos desenvolvidos no decorrer 
da competição com outras espécies animai,s, no plano biótico, às relaç·ões 

(108) Of. Thevet, Singularidades, págs. 186 e 299; Léry, pãg. 134. 
(109) S. R. Steinmetz sustenta esta teoria, explicando o aparecimento da guerra 

pela transferência dos conhecimentos acumulados pelos homens nas lutas contra 08 ani
mais à luta contra 0 8 representantes da sua própria espécie (La. <Juerre, Moyen de Selec· 
tion Oollective, pãg. 225). 

(110) Staden, pág. 159. 
(111) Cf. F. ~,ernandes, À. Organização Social dos Tupinambá, pâg. 226 e segts. 
(112) Cardim, pág. 34. Adiante serão e:xaminadoa outros dados aôbre o sacrificio 

da onça, fornecidos por Thevet. 
(113) Oardim, loc. cit. 
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com os representantes da mesma e,spécie; 2 ) a situação de luta tendia 
para uma definição cultural do antagonista penetrada de representações 
e de valores mágicos, quebrando assim de certo modo a distinção entre 
",sêres humanos" e "animais". Por isso, como conseqüência das formas 
de adaptação ao meio natural circundante (compreendendo neste inclu· 
sive os organismos vivos, da mesma espécie ou não, empenhados em rela· 
ções competitivas) , é inegável que a guerra representava, para aquêles 
aborígenes, uma extensão da "luta pela vida" no plano estritamente 
biológico. Apesar de todo o equipamento cultural, º" guerreiros defron· 
tavam·se, nos combates singulares ou coletivos, com a mentalidade do 
caçador que persegue uma prêsa; isto é, empregando o conceito utili· 
zado por alguns etnólogos, a modalidade de contacto guerreiro envolvia 
um "plano animal". Os dados conhecidos, entretanto, não permitem ir 
além destas con,statações, impondo, ao contrário, uma atitude de reserva. 

Já que a documentaç·ão explicita é inconsistente para se chegar ao 
fundo da questão, o melhor é procurar uma pista interpretativa indireta . 
Ora, Novicow salienta que, embora a luta contra os animais tenha 
desempenhado um papel importante no acrescimento dos meios humanos 
de ataque e de defesa, a transferência do,s conhecimentos assim obtidos 
para o plano das relações humanas não determina, por si mesma, a 
emergência da guerra. Ela só explica geneticamente a guerra quando a 
transferência dêsses recursos ao plano de luta entre os homens ocorre 
tendo por objetivo o aprovisionamento de carne humana: "fazem·,se 
então guerras puramente fisiológicas ou alimentares, 1como os ani· 
mais" ( 114). Esta observação repõe em hases mais seguras a interpre· 
tação biogenética da guerra. Separando a transferência de conhecimentos 
do plano da adaptação de indivíduos pertencente,s à mesma espécie, da 
função desempenhada pela aplicação dêsses conhecimentos, isola o que 
existe de específico ou de tópico da determinação biótica da guerra. 
No caso particular investigado, verifica·se que ocorreu de fato a trans· 
ferência (a julgar por algumas informações deixadas pelos croni,stas, 
analisadas acima). Porém, a documentação disponível não deixa nenhu· 
ma dúvida a respeito do fim do aprisionamento de inimigos: êle não 
estava subordinado a motivos fisiológicos, à necessidade de aprovi,sio. 
namento regular de carne humana, destinada à alimentaç·ão (116). Os 
Tupinambá praticavam a antropofagia sob a forma ritual (apesar de 
alguns cronistas pretenderem insinuar o contrário) , de modo que a 
ingestão da carne dos inimigos sacrificados possuía um significado 
simbólico e mágico. Portanto, o "plano animal" da guerra, na socie· 
dade tupinambá, é insuficiente para explicar por si mesmo e de maneira 
imediata as origens do fenômeno no sistema organizatório tribal. Aliás, 

(114) J. Novicow, Lea Luttes entre Sociétéa Humaines et Leura Phaaes Succe11aive11, 
op. eit., pf.gs. 25 e segts. e 51. 

( 115) A função social da antropofagia é analisada em outra parte dêste trabalho; 
por isso, considero desneeessá.rio tratar mais detidamente do assunto aqui. 
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a própria indiferenciação notada na definição do antagonista e o sacri
fício ritual de certos animais, como a onça, projetam o caráter ultra
fisiológico do repa,sto coletivo ( Il;Ote-se: a . carne da onça não era inge
rida). 

Com isto, passamos para o segundo problema, indagando se exis· 
tiam e procurando verificar quais eram a,s necessidades vitais subjacentes 
às atividades guerreiras dos Tupinambá (116) . As explicações dos autores 
quinhentistas e seiscentistas sôbre a causação da guerra na sociedade 
tupinambá não são uniformes entre si, embora subsista uma coerência 
apreciável na indicação do fator ,social básico na determinação das 
atividades guerreiras. De acôrdo com a ênfase posta em certos aspectos 
da guerra, ou na enumeração dos fins reconhecidos das atividades guer
reiras, pode-se distinguir da seguinte maneira as "teoria,s" elaboradas 
pelos cronistas: 

a) a guerra como disputa de território: somente um autor se refere 
a êste aspecto, ao tratar dos aborígenes que viviam no Amazonas. As.'Sim 
mesmo, subordina êste motivo ao canibalismo real: "mas também lutam 
para tirar as terras uns dos outros" (117 ). Adiante, serão mencionada,s 
outras indicações, pelas quais se perceberá a conexão existente entre a 
disputa ou conservação de territórios e as atividades guerreira.s ·dos Tu
pinambá. 

-
b) a pilhagem como atividade guerreira: os autores que mencionam 

êste aspecto da guerra entre os Tupinambá o fazem de tal maneira, que 
não se pode afirmar que êles atribuíssem, de fato, importância à pilha
gem na determinação da guerra. Anchieta relata que "no ano de 1568, 
na semana santa, se levantou algun1a da e.scravaria dos portuguêses, a 
saber, de Japacé, Paranámirim, e outras fazendas, fugindo para o sertão, 
na qual fugida mataram alguns portuguêses, pondo fogo a algumas fa
zendas, roubando o que podiam" {118 ). A mesma fonte informa que os 
mamelucos e os aborígenes ,seus aliados, quando da guerra aos Tupi
nambá do Rio de Janeiro, atacaram um dos grupos locais dêstes, para 
se aprovisionarem de alimentos, bem como de mudas e sementes para 
as suas próprias hortas ( 119) • Todavia, estas informações dizem respeito 
a situações criadas em conseqüência dos contactos com os brancos. Em 
prim.eiro lugar, sabe-se que os nativo,s davam muito valor aos objetos 
dos europeus: os ataques às fazendas seriam coroados, quando bem suce
didos, pela pilhagem dos bens econômicos dos brancos. Em segundo 
lugar, o outro exemplo, que poderia ilustrar técnicas nativas de aprovi
sionamento de utilidades durante a campanha, possui reduzido valor 

(116) Cf. nota e, em apêndice, págs. 377-378. 
(117) Carvajal, pág. 114. 

(118) Anchieta, Cartaa, pág. 373; isto ocorreu na Bahia. 
(119) Anchieta, Carta.9, págs. 247 e 253. 
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analítico. O caráter ocasional do comportamento descrito é evidente, 
pois o próprio Anchieta liga-o à crise de alimentos no bando guerreiro 
atacante. 

Seria, portanto, interessante verificar se a pilhagem desempenhava 
um papel definido nas guerras entre grupos locais nativos em que a 
interferência dos brancos não se fizesse sentir. A documentação a êste 
respeito é muito pobre. Thevet apenas insinua essa possibilidade: 
"navegam os índios sempre perto da costa, desembarcando, quando se 
sentem bem fortes, nas aldeias por ventura encontrada,s no caminho, as 
quais atacam e saqueiam" (12º). As informações de Gabriel Soares 
possuem o mt~smo defeito, pois não se pode concluir muito de uma expla
nação dêste tipo: "no despôjo desta guerra nã,o tem o principal coisa 
certa, e cada um leva o que pode apanhar . .. " (121). Evreux refere-se 
a uma incursão dos Tapuia contra os Tupinambá do Mearim. Nessa 
ocasião, "vindo os Tapuias de mansinho para surpreendê-lo, ouviram 
grande matinada na casa do feiticeiro, e por isso não f;e animaram a 
atacar, receiando superioridade de defensores, contentando-se com car
regar os milhos e raízes, e assim se foram" ( 122) • Isto era perfeita
mente possível; as hortas dos nativos eram levantadas a alguma distância 
dos grupos locais. Contudo, o texto põe em evidência o caráter eventual 
do. empreendimento: a impossibilidade do ataque deu origem a uma 
manifestação punitiva. A pilhagem, segundo me parece, tinha no sistema 
econômico tupinambá reduzidíssima importância. É provável que, entre 
os direitos dost captores, f;e encontrasse o de posse dos bens pertencentes 
·aos cativos. , Mas, isto como conseqüência da idéia . segundo a qual exis-
tiria uma ligação íntima entre a pessoa e as coisas por ela possuídas, e· 
não em virtude da exploração econômica das atividades guerreiras ( 123 ) • 

Em conclusão, as explanaç·ões dos autores quinhentistas e ,seiscentistas 
contêm pequeno valor, permitindo apenas reconhecer a existência. de 
uma vinculação ocasion.al entre as atividades guerreiras e a pilhagem. 

c) a gu;erra e o canibalismo real: quase tôdas as fonte,s tratam da 
antropofagia entre os Tupinambá e salientam que a guerra tinha como 
propósito o aprisionamento de inimigos para o sacrifício. Porém, 
não passpu despercebido, como se verá adiante, o ·significado ritual des· 
s8,s atividades. Apenas Carvajal afirma, relativamente a índios que po· 
voavam o Amazonas, que o canibalismo real definia o objetivo básico 
da guerra: "assim comem o~ seus prisioneiros, sendo êste o motivo prin-

(120) Tbevet, Singularwades, pág. 236. 
( 121) Gabriel Soares, pág. 392. 
( 122) Evreux, pág. 302; sôbre as distâncias existentes entre as hortas e os grupos 

locais, cf. Abbeville, pág. 226; Thevet, Singularidades, · págs. 341-342. 
( 123) Sôbre a economia tupinambá como economia de subsistência, cf. terceira 

parte do cap. II de Organização Social dos Tupinambá (Sistema Econ6mico e Relações 
Sociai.s, especialmente págs. 75-76 e 87); quanto à ligação dos objetos à personalidade do 
proprietário, idem, págs. 125-128. 

' 
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cipal das suas guerras" ( 124) • A precariedade de,sta explanação é tão 
perceptível, que dispensa comentários; 

d ) a guerra como forma de v ingança: esta é a explicação da g~er
ra encontrada pela maioria dos cronistas. O mérito pelo estabelecimento 
da "teoria" mais completa cabe, sem dúvida possível, a Gandavo: se
guem-.se-lhe Jean de Léry, Ahbeville e Thevet. O método interpretativo 
utilizado pela maioria dos autores é o da. exclusão dos aspectos conside
rados irrelevantes, no cotejo da motivação social da guerra nas socieda
des européias e tupinambá. Eis o que escreve Gandavo: "e as.sim a 
guerra que agora têm uns contra os outros não se levanta na terra por 
serem diferentes em leis nem em costumes, nem por cobiça alguma de 
interêsse: mas porque antigamente ,se algum acertava de matar outro, 
como ainda agora algumas vêzes acontece (como êles ~ejam vingativos 
e vivam como digo absolutamente sem terem superior algum a que obe
deçam nem temam) os parentes do morto se conjuravam contra o mata
dor e sua geração e se perseguiam com tão mortal ódio uns aos outros 
que daqui veio dividirem-se em diversos bandos, e ficarem inimigos da 
maneira que agora estão" ( 12:>). Um exemplo fornecido nesta ·fonte 
revela, além disso, que quando possível a vingança deveria ser feita de 
modo a punir o responsável ,pelo "derramam~nto de ~angue com êxito 
fatal" ou, no mínimo, p~soas pertencentes ao grupo social daquele ( re
taliaç-ão vicária) (126). Por isso, escreve que "somente com .esta sêde 
de vingança sem esperanças de despojos, nem doutro algum interesse 
que a isso os mova, vão muitas vêzes buscar seus- inimigos mui lon
ge ... ~' ( 127) • Como se vê~ Gandavo . ·exclui claramente da motivação 
social da guerra na sociedade tupinambá tanto a diferenciação inter· 
étnica, quanto qualquer espécie de aproveitamento econômico d~ ativi
dades guerreirae; graças à análise que faz dos mecanismos de vingança 
coletiva, põe à margem também o canibalismo .real. 

A exatidão de sua análise, pelos menos no que se reportava aos 
aspectos da motivação social da guerra visível à observação direta, é 
comprovada de modo global ou parcial por outras fontes. Léry, que em 
certos sentidos completa as indicações de Gandavo, assevera que os 
'fupinambá não guerreavam para conquistar terras, "porquanto sobejam 
terras para todos" (128). Doutro lado, exclui a pilhàgem e o tráf.ico 
do,s fatôres prováveis da guerra: "não 'pretendem tampouco enrique
cer-se com os despojos dos vencidos ou o resgate dos prisioneiros"· ( 129) • 

Como o cronista português, explica .. a pela retaliaÇ'ãO: · "confes.sam êles 

( 124) Carvajal, loe. eit. 
(125) Gandavo, Hi8tória,, págs. 117-118. 
(126) Gandavo, op. eit., págs. 127·128. 
( 127) Gandavo, op. cit., pág. 124. 
( 128), Léry, pág .. , 167. 
(129) Lé.ry, págs. 167-168. 

• 
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próprios ,serem impelidos por outro n1otivo: o de vingar pais e amigos 
presos e comidos, no passado" (18º) ; adiante, retoma a explicação, 
afirmando que "essa gente tem arraigado no coração o sentimento de 
vingança", e cita como exemplo o caso da mulher maracajá, que preferia 
ver o filho crescer entre os seus, e vingar-se depois dos Tupinainbá, a 
que partisse com segurança para a França (131) . Os outros autores, que 
aportam uma confirmação global a Gandavo, são Abbeville, Thevet e 
Nóbrega. O primeiro lembra o seguinte, excluindo igualmente os fatôres 
de ordem ecológica ou de ordem econômica da motivação da guerra na 
sociedade tupinamhá: "é preciso primeiramente que se saiba que não 
fazem a guerra para conservar ou estender os limites de seu país, nem 
para enriquecer-se com os despojo,s de seus inimigos, mas unicamente 
pela honra e pela vingança. Sempre que julgam ter sido ofendidos pelas 
nações vizinhas ou não, sempre que se recordam de seus antepassados 
ou amigos aprisionados e comidos pelos seus inimigos, excitam-se mutua
mente à guerra, a fiin, dizem, de tirar desforra, de vingar a morte de 
seus semelhantes" (132). Nóbrega manifesta-se aproximadamente nos 
mesmos têrmos: "não se guerreiam por avareza, porque não possuem 
de seu mai,s do que lhes dão a pesca, a caça e o fruto que a terra dá a 
todos, mas somente por ódio e vingança, sendo tão ,sujeitos à ira que, 
se acaso se encontra1n em o caminho, logo vão ao pau, à pedra ou à 
dentada ... " (1ri3). Thevet, por sua vez, insiste apenas na vingança de 
sangue, mas deixa subentendida a exclu,são dos demais fatôres sociais. 
"Se perguntar alguém porque se guerreiam reciprocamente os selvagens 
- visto não haver, entre êles, potentados e excessivas riquezas, ou visto 
conceder-lhes a terra incomensurável tudo o de que necessitam - bas
tará saber que a causa de suas guerras não se apóia en1 nenhuma razão, 
a não ser o desejo de vingança gratuitas, tal como fazem os animais 
ferozes. Assin1, incapaz de chegar a um honesto entendimento, alega 
essa gente, em forma de justificativa, si1nplesmente que aquêles a quem 
combaten1 são os seus contrários de longa data" ( t 34 ) . Não se pense 
que as atitudes de Thevet na apreciação da emergência das guerras 
tribais fôsse prejudicada pela incompreensão de suas fontes mais pro
fundas (conforme sugere a referência à vingança como algo gratuito). 
O cronista francês sublinha que, na determinação das mesmas, sempre 
estava envolvida "alguma injúria recente" e revelou grande acuidade 
no registo do ma.ssacre do jovem tabajara, amigo dos franceses, pelos 
Tupinambá (111ií). Entre os autores que confirmam parcialmente essa 

(180) Léry, pág. 168. 
(181) Idem, pág. 175. 
(182) Abbeville, pág. 229. 

(188) Nóbrega, Oartaa do B1'aai2, pAgs. 90-91. 
(184) Thevet, Singularidade•, pág. 232; cf. também págs. 248-249, em que aíhma 

que punham "na vingança, embora gratuita e desarrazoada, a causa de suas guerras". 
(1 85 ) Cf. Thevct, Singularidades, p Ílgs . 232 e 249-2 50. 
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interpretação das guerras tribais, estão Barleu, Evreux e V asconcellos. 
O primeiro afirma categoricamente: "são avidíssimos de vingança e de 
sangue humano" (136). Analisando o comportamento dos Tupinambá 
para com seus inimigos, os quais eram por êles expostos a diversas 
provações, Evreux explica que procediam daquele modo "por pensarem 
que sua honra depende da vingança"; "entre todos os vício,s a que estão 
sujeitos êstes bárbaros, sobressai a vingança, que nunca perdoam, e a 
praticam logo que podem, embora a boa aparência com que tratam seus 
inimigos reconciliados" (137). Idêntica informação é adiantada por Vas
concellos, .segundo o qual "são por extremo vingativos com crueldade 
deshumana; não se esquecem jamais dos agravos, até tomar vingança 
dêles, ainda que seja estando expirando" (138 ). 

Nos diálogos rituais, travados entre o matador e o prisioneiro, en
contram-se os melhore.s exemplos para a apreciação e a confirmação 
críticas das explicações expendidas pelos cronistas. O seguinte excerto, 
extraído de Staden, dá uma idéia precisa do caráter desta documenta
ção: "sim fala o matador, aqui estou eu, quero matar-te, pois tua gente 
tan1bém matou e comeu muitos dos meus amigos" (139 ). Nesse sentido, 
também é importante a descrição da recepção que tiveram os sobrevi
ventes de um bando de Tupinambá, que caiu em· uma emboscada engen
drada pelos Tremembé. Isso causou "tanta indignação, que todos, voz 
em grita e chorando, especialmente as mães e as mulheres, insistiram 
pela vingança, ao que aquiesceram os principais" ( 140) • Portanto, po
de-se concluir que, de fato, a vingança con.5tituía o principal fator da 
guerra na sociedade tupinambá. Aliás, a veracidade e a consistência da 
"interpretação" a que chegaram, predominantemente, os cronistas, foram 
postas em relêvo mesmo pela investigação científica, nos estudos de 
Métraux e do autor dêste trabalho (141). 

Faltam, nesta tentativa de enumeração e de interpretação, aprecia· 
ções sô?re o pensamento dos autores quinhentistas e seiscentistas a res
peito do papel desempenhado pelo rapto de mulheres e pelos valore.s 
mágicos e religiosos na determinação da guerra. As informações conti
das nas fontes éompulsadas não apresentam a mesma consistência inter
pretativa, que .se evidencia no tratamento dispensado pelos cronistas aos 
outros aspectos do fenômeno. Por isso, não vejo inconveniente em pas
sar para o exame do significado que a contribuição dos cronistas pode 
ter para nós, ou, o que seria mais preciso, para o estudo sociológico da 
motivação da guerra, deixando a análise dêsses problemas para a segun-

( 136) Bar leu, pág. 24. 
(137) Evreux, págs. 122 e 123. 
(138) Vasconcellos, Notíci<u Owrioaa8, pág. 78. 
(139) Staden, pág. 182. 
(140) Evreux, pág •. 178. 
(141) Cf. A. Métraux, La Relig·ion dea T1tpinam bcí, pág. 124 e segts, ; F. Fernàndea; 

op. cit., pá~s. 103-109. 
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da parte do trabalho. Primeiramente, é clara a interferên.cia da situação 
étnica dos cronistas em seu esquema interpretativo. A experiência 
que traziam da,s guerras na Europa não favorecia .muito a compreensão 
dos mecanismos sociais da guerra em povos que ainda não tinham desen
volvido entre si um "honesto entendimento". Sem dúvida, a concepção 
do mundo ocidental dirigia, na época, a atenção dos cronistas para o 
assunto: de um lado, a guerra desempenhava um importante papel na 
vida dos povos europeus; de outro, as condições de contacto faziam com 
que se interessassem ,sobremaneira pelos meios de ataque e de defesa de 
que dispunham as sociedades aborígenes. Mas, os "quadros geográfi
cos", os "limites nacionais", a e.spécie de "guerra de conquista", etc., 
com que estavam familiarizados, não se ajustavam às guerras tribais, 
pelo menos de modo a conduzir a uma compreensão global das mesmas. 
Explica-se assin1 porque os aspectos mais exóticos e singulares das guer
ras tribais foram examinados e descritos com precisão. tl~s se impunham 
com vigorosa espontaneidade à observação interessada dos cronistas. Os 
demais aspectos, localizados na penumbra das esferas de observação, 
deixaram de ser elevados ao campo de consciência dos observadores. 
Em seu aparato teórico faltavam os instrumentos adequados de análise, 
capazes de introduzir, nas relações entre o sujeito e o objeto, algo que 
pudesse orientar e robustecer a f acuidade perscrutadora da inteligência. 

Em segundo lugar, é natural que se reconheça: o conteúdo positivo 
dessas interpretações de "senso comum" é relativamente apreciável. Em 
conjunto, com exceção da terceira "teoria" (na ordem de exposição), 
põem em evidência que a guerra não constituía, na sociedade tupinambá, 
um fim em si mesmo. Ao contrário, definem-na como um meio através 
do qual aquêles abo.rígene,s procuravam conseguir algo culturalmente de
terminado. Além disso, comportam um tratamento da guerra tribal que 
não era de todo inadequado, pois graças a êle conseguiram "isolar" o 
fator social básico na motivação da guerra (a "vendetta"), e "explicar" 
o mecanismo que o punha em funcionamento. A própria variedade de 
"teorias" possui, para o especialista, um significado concreto. Ela su
gere, pelo meno,s, que nos tateios da inteligência para descobrir as causas 
das guerras tribais, certos f atôres chegaram a ser pressentidos. A impres
são que êles produziram no espírito dos cronistas vieram até nós, em
bora a forma de expre,ssão dos mesmos esteja longe de ser suficiente
mente compreensiva e clara para que a consideremos completa ou satis
fatória. 

Os resultados da condensação e do exame crítico das "teorias" 
sôbre a motivação social da guerra na sociedade tupinambá, acima 
expostos, colocam um problema decisivo, de cujo e,sclareciment~ depen
de; em grande parte, a perGepção, e a explicação das nece.ssidades vitais, 
s~jacentes às guerras t.ribais. O. problema consiste no seguinte: a "vin
gança de sangue" constituía uma função exclusiva dos ideais coletivos 
de retaliação, ou em sua determinação intervinham outras variáveis, 
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ligadas às formas tribais de adaptação ao meio natural circundante? 
Para se responder a esta questão, seria preciso verificar se as condições 
de eunomia tribal eram simplesmente asseguradas pelo restabelecimento 
automático do equilíbrio, por meio da retaliação, ou se esta acarretava 
outras con,seqüências sociais constantes (142). ·Se a segunda alternativa 
se impuser, ficará patente que os ideais coletivos de retaliação, os quais 
impulsionavam e canalizavam as ações dos indivíduos na direção dos 
fins estabelecidos ,socialmente, deverão ser encarados como manifestações 
ideológicas. 

Em um trabalho anterior, já deixei resolvido êste problema (143 ) ; 

seja-me permitido, pois, aproveitar os resultados positivos daquela inves
tigação. Nela ficou estabelecido que o princípio básico do si.stema eco
nômico dos Tupinambá consistia na "autoprodução": a sua economia 
era uma economia de subsistência. A acumulação de utilidades e a troca 
desempenhava1n, naquela economia tribal, um papel muito limitado, 
alcançando acanhadíssi1no desenvolvimento. Por isso, a satisfação das 
necessidades materiais, incluindo-se entre elas tanto a alimentação, quanto 
a proteção dos organismos, dependia direta e estreitamente, no sentido 
mais literal po,ssível, dos "recursos da natureza" (144 ). Semelhante de
pendência articulava, em uma teia de relações adaptativas, de caráter 
competitivo, tanto os sêres vivos, indiscriminadamente, uns aos outro,s, 
quanto os diferentes grupos humanos (tribos) , que partilhavam de uma 
mesma posição na biosfera. Graças às informações deixadas pelos cronis
tas, ,sabe-se que, a essa teia de relações adaptativas, ligavam-se: a) um pa
drão espacial de distribuição no meio físico dos grupos locais e das uni
dades sociais inclusivas (as tribos), a que se integravam; b) uma forma 
de apropriação dos recursos naturais definida socialmente, a qual corres
pondia à composição morfológica das sociedades aborígenes. Assim, 
não só cada unidade tribal distinta possuía o domínio sôbre uma porção 
determinada de territórios, mas ainda os grupos locais que constituíam 
essas unidades precisavam circunscrever espacialmente suas atividades 
extrativas e hortícolas, de modo a evitaren1 as incursões aos "nicho,.s" 
dos demais grupos locais solidários. Os dados disponíveis mostram que 
estas incursões podiam se tornar perigosas, no caso de se defrontarem 
bandos pertencentes a grupos tribais inimigos ( 145) . 

( 142) Sôbre o conceito eu·nomia, cf. A. R. Radclif.fe Brown, On the Ooncept of 
Function in Social Science, pág. 397. Sste emprêgo do conceito envolve o aproveitamento 
da contribuição de Durkheim à conceituação do que é "normal" no funcionamento das 
estrutu~as socinis, de cupital importância para a nná!ise do problema proposto ( cf. E. 
Dnrkhc1m, L e11 R egles de la. Method•: Sor-iolo,qique, pftg. 47 e segts.). 

(148) Cf. A Organização l~ocial doa Tupinambá, pág. 97 e segts. Nesta parte do 
trabalho serão aproveitados outros resultados, obtidos na reconstrução do sistema econômieo 
dos Tupinambã ( cf. especialmente, op. cit., págs. 7 4-7 5 e 84-97; ou, cf. a edição inde· 
pendente da mesma análise, A Economia Tupinambá, pãgs. 11·12, 26 ·51). Encontrar-se-á 
naa PA&'inas citadas a fundamentação emptrica das explanaç6es teóricas feitas neste ensaio. 

( 144) Of. op. cit., pãgs. 75-77 e 81·87. 
( 145) Ct. Staden, págs. 77 e 177; Evreu.x, págs. .180-18.1. 
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Entre os diferentes cálculos, acessíveis atualmente aos especialistas, 
a respeito da extensão do,s territórios sujeitos ao domínio de-um grupo 
local, parece possuir maior objetividade os que se referem aos Tupi· 
nambá que viviam na ilha do Maranhão. Segundo êstes cálculos, cada 
grupo local deveria dominar, em média, uma área territorial de 45 km2, 

aproximadamente (146 ). Na verdade, o significado científico dêste dado 
é bem pequeno. Falta-lhe o que interessa ao especialista: informações 
concreta.s sôbre a disponibilidade dos recursos naturais em semelhante 
área e sua conexão co1n as necessidades relativa,s da população por ela 
sustentada. Além disso, parece provável que a porção de territórios 
normalmente explorados pelos membros de um grupo local abrangia um 
total maior (os Tupinambá estavam comprimidos no norte do Brasil, 
em con,seqüência dos efeitos dos contactos com os portuguêses) . Mesmo 
assim, o dado serve como um índice tangível, embora precário, das con
dições materiais da adaptação das populações aborígenes ao meio natu
ral circundante. Êle sugere, particularmente, que o "intercâmbio com a 
natureza" não era indiscriminado, e que a satisfação das necessidades 
fundamentai.s dos componentes dos grupos locais, em virtude da compe· 
tição dêstes como "unidades de vida" no plano biótico, precisava ser 
provido através de recursos limitados. A análise sociológica do sistema 
econômico dos Tupinamhá mostrou-me, aliás, que êle funcionava, en
quanto subsistiam condições favoráveis ao aprovisionamento normal de 
recursos pela coleta, pela caça ou pelos trabalhos hortícolas, como pari~ 
e no seio da estrutura social dos grupos locais. 

Todavia, é preciso considerar os aspectos dinâmico,s das relações 
adaptativa~ indicadas. O tipo de ocupação da própria posição na bios
fera, culturalmente desenvolvida pelos Tupinambá e outros povos nativos 
contemporâneos, tendia para o "esgotamento" periódico da mesma. Den
tro de certo lap,so de tempo, os recursos naturais nela existentes, ou 
exploráveis pelo esfôrço té~nico das populações humanas, deixavam de 
corresponder às necessidades vitais daquelas populações. Isto significa, 
em outram palavras, que as populações aborígenes destruíam o equilíbrio 
biótico, exaurindo os recursos naturais disponíveis nos nichos ocupados 
(é o que alguns especialistas designam com a expres,são "ocupação des· 
trutiva" e outros com o têrmo "devastação") ( 147 ) • Como o sistema 
tecnológico de que dispunham não lhes possibilitava a regeneração ou a 
restituição do meio (como prcf erem dizer o,s geógrafos), e como tam· 
pouco fôsse isto indispensável para a sua sobrevivência, os povos aborí
genes, e entre êles os Tupinambá, restabeleciam o equilíbrio biótico 
através da ocupação de novos nichos. O que se tem de,Signado como 

(146) Ol. F. Fernandes, op. cit., pllg. 74. 
(147) Sôbre o emprêgo dêstes eonceitos, cl. Jean Brunhes, La, Geographw Hu

mo.me, p,g. 190. John L. M:yres, D41vaatation, passim. 
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nomadismo das primitivas populações aborígenes do Brasil eram movi· 
mentos migratórios dêsse tipo, graças aos quais conseguiam condições 
adaptativas favoráveis à . própria subsistência. 

Na rutura de equilíbrio biótico ocorria a seguinte alternativa: a 
eunomia dos grupos locais, que integravam uma unidade tribal, podia 
ser afetada ou i,soladamente, ou em conjunto. Pode-se distinguir, por
tanto, duas espécies de movimentos migratórios. "Em primeiro lugar~ 
deve-se considerar as migrações e a fixação em novas áreas situadas 
dentro da mes1na porção de território sujeitos ao domínio de grupo 
local ou de grupo tribal. Em .segundo lugar, deve-se considerar a invasão 
de territórios pertencentes a outras tribos. Nestes casos, à invasão podiam 
suceder-se fenômenos de sucessão, com o deslocamento parcial ou total 
dos primitivos grupos de população" (148). As migrações do primeiro 
tipo eram realizadas periodicamente, enquanto que as do segundo só 
se tornavam possíveis e necessárias quando privações muito sérias se 
impunham de modo permanente (149). Neste caso, é preciso salientar 
que os recursos naturais também podiam se tornar insatisfatórios em 
virtude da presenç·a de outros agrupamentos humanos. Os brancos des
truíram completamente o equilíbrio interno das sociedades aborígene.s 
que se mantiveram em contacto com suas povoações; tais sociedades 
passaran1 a existir em estado "normal" de disnomia. Mas, são evidentes, 
na rêde de ajustamento.s recíprocos dos grupos tribais inimigos, os efeitos 
produzidos pela disputa de mesmas posições na biosfera. Quando elas 
não comportavam tôdas as massas socialmente organizadas de preten
dentes, de maneira a di.stribuí-las dentro da mesma área geográfica, uns 
agrupamentos tribais deslocavam os outros ou então se apropriavam com 
exclusividade dos nichos cobiçados. Os sucessivos movimentos demográ· 
fico.s dos Tapuia, Tupiná e Tupinambá, na Bahia, descritos por Gabriel 
Soares, ilustram cabalmente esta explanação (15º). 

Qual era, porém, a relação existente entre os fenômenos analisados 
e a guerra? Os dados expostos, fixando a função da guerra como parte 
do sistema tecnológico tupinambá, indicam com clareza qual era a liga
ção. De fato, que sublinham tais dados senão que a guerra constituía 
um dos instrumentos por meio dos quais os Tupinambá; como as demais 
sociedades aborígenes, preservavam o equilíbrio biótico? Basta que se 
examine o papel desempenhado pelas atividades guerreiras nos dois tipos 
de movimentos migratórios, acima discriminados, para que se compre
enda isso. No decorrer da análise precedente insisti com f reqüência 

(148) F. Fernandes, .A. Organização Social doa Tupinambli, pá.g. 88. 
(149) Cf. op. cit., pá.ge. 93-96 e páge. 91-93 e 96-97, respectivamente; deixo de 

fazer aqui, por desnecessária, a análise dos tipos de migrações. 
(150) Gabriel Soares, pâgs. 37, 860 .. e 361; cf. também: Vasconcellos, Notícias 

Ouri-Oaas, pág .. Sl; e A . . Métraux, Migrations Hiatoriques des Tupi-Guarani, páge. 4.·6; a 
análise dêeses movimentos eer6. feita adiante (cf. págs. 61·63}. 
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sôbre a .contribuição do desequilíbrio biótico para o desencadeamento 
dos movimentos migratórios. Entretanto, a rutura pura e simple.s do 
equilíbrio biótico seria insuficiente para explicar o fenômeno. Por si 
mesma, ela nem poderia desencadear as migrações nem ga'rantir o seu 
alcance ou o seu grau de sucesso; ela representava o que a maioria do,s 
especialistas preferiria designar como uma "condiç·ão" das migrações. 
Segundo as descrições disponíveis, o fator ativo seria de natureza .social. 
Os ideais coletivos levavam os Tupinambá a respeitarem os padrões de 
comportamento legados por seus antepas,sados, quanto à necessidade de 
mudanças periódicas, embora reconhecendo ·nelas outras vantagens, ou 
a. aspirarem à terra sem males ( 151) • Mas, tanto a possibilidade, quanto 
a eficiência dos movimentos coletivo,s então realizados repousavam sôbre 
uma base material. Esta concentrava-se principalmente, graças às con
dições dinâmicas da adaptação, no sistema guerreiro tribal. 

O papel desempenhado pela guerra na co;nquista de novas posições 
na hiosf era é evidente. O,s Tupinamhá se apossaram dos férteis territó
rios do lítoral da Bahia após desalojarem dali os Tupiná. Anteriormente, 
êstes haviam feito o mesmo aos Tapuia. Apenas, em conseqüência da 
invasão · dos Tupinambá, a rêde de ajustamentos foi modificada e am· 
pliada. Os insucessos dos antigos povoadores aborígenes significavam 
recuo para o interior, ocupação de novos nichos no sertão (152). Idên
ticos fenômenos ocorreram durante as migrações dos Tupinambá para o 
Amazonas. Os grupos tribais que se opuseram à invasão, foram por 
êle,s exterminados ou subjugados, e seus territórios ocupados. Segundo 
Heriarte, êstes movimentos assumiram ·a forma de movimentos messiâ
nicos: "dizem. que, no ano de 1600, sairam seus antepassados do Brasil 
em três tropas, em busca do Paraíso Terreal (coisa de bárbaros) rom
pendo e conquistando terras e havendo caminhado um certo tempo 
chegaram àquele sítio, que acharam abundante ... ". Porém, tenho a 
impressão de que a parte ·-tomada pela guerra na conquista de novas 
posições na biosfera não. explica cabalmente a funç·ão por ela exercida 
no sistema tecnológico tribal. As incursões contra os grupo~ locais inimi
gos, circunvizinhos aos dos Tupinambá, e pertence~tes a unidades tribais 
que competiam com êles no plano biótico, sugere claramente isso. Tais 
incursões eram feitas após a fíxação nos territórios conquistados ou 
submetidos ao do.mínio tribal; ma.s não possuíam, como se viu, nenhuma 
finalidade "econômica" descoberta: em particular, preocuparam os cro
nistas pelo fato de não visarem a conquista de fontes suplementares de 
recursos naturais, de caráter permanente. Isso indica, por menos apa
rente que o seja, que as duas aplicações das técni-cas guerreiras tribais 

( 151) Cf. F. Fernandes, ' loc. eit. 
( 152) Cf. indicações bibliográficas da nota 150. Sôbre os movimentos para o 

n<irte, cf. Ae1,1iia, 1,>ág. 26~, e Heriarte, págs. 224-225; também F. Fer~andes, -op. eit., 
p"ágs. 96-97. ' 
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(nas "invasões" no decorrer dos movimentos de disper~ão; e nas "incur
sões", enquanto durasse a ocupação de determinada posição na bios
fera) , tinham estreita ligação entre si, e que ambas estavam subordinada:; 
ao mesmo conjunto de relações adaptativas. Em outras palavras, a guer
ra possuía uma função definida na organização ecológica das comunida
des aborígenes, tupinambá inclusive, interferindo por is.so nas condições 
de competição intercomunitária e no estabelecimento do equilíbrio bió
tico. 

Esta interpretação torna-se mais clara e consistente quando referida 
ao padrão de organização ecológica das comunidades aborígenes. A 
ocupação destrutiva dos nichos se apre.senta como o caraterístico mais 
saliente daquelas co1nunidades e como o principal fator na inflexão da 
competição intercomunitária no plano biótico. Ora, a ocupação destru
tiva dos nichos implicava um duplo desenvolvimento na organização das 
unidades ecológicas consideradas (os grupos locais) e das "constelações 
ecológicas" por elas compostas ( HiS). De um lado, ela dependia do do
mínio tribal sôbre os territórios ocupados. Sem esta condição, seria 
impossível um mínimo de autonomia de movimento~ e de segurança, in
dispensáveis para a exploração do meio físico, para os deslocamentos 
rotineiros dos indivíduos ou as mudanças periódicas dos grupos locais, 
e para a própria organização da defesa da comunidade e da exploração 
dos recursos naturais a ela pertencentes. De outro lado, impunha à ex
ploração de territórios o sinete da transitoriedade, poi,s a fixação resul
tante da ocupação destrutiva era, por sua própria natureza, passageira. 
Em conseqüência disso, as comunidades aborígenes estavam ecologica
mente organizadas para essa circunstância. Possuíam plasticidade e con
sistência interna para os inevitáveis movimentos periódicos de dispersão 
e contavam com um equipamento cultural capaz de ser aplicado, quando 
necessário, à disputa de territórios desejado,s, mas sujeitos ao domínio 
de unidades tribais inimigas. Como se vê, ambos os desenvolvimentos 
da organização ecológica daquelas comunidades acarretavam situações 
e,specíficas, às quais os Tupinambá só se poderiam ajustar através de 
atividades guerreiras. A guerra caberia, pois, assegurar o equilíbrio 
biótico: seja mantendo o contrôle tribal sôbre os nichos ocupados, seja 
garantindo a "conquista" de novos nichos. 

Entretanto, é preciso que se as.sinale o seguinte: segundo esta inter
pretaç·ão, o sistema guerreiro dos Tupinambá não preenchia, por si 
mesmo, a função ecológica indicada. Ela emergia, por assim dizer espon
tâneamente, das relações adaptativa.s dos sêres humanos, resultantes da 
forma assumida pela competição dos grupos locais tupinambá entre si 

( 153) Emprego os conceitos unidade ecológica e "constelação ecológica" no sentido 
que lhes atribui R. D. McKenzie ( cf. The Scope of Human. Ecology, pág. 169 ; êste autor 
utiliza o segundo conceito entre aspas). As "constelações ecológicas" seriam compostas, no 
caso, por conjuntos de grupos locais solidários entre si ("tribos"), dispondo todos de inte
rêsses básicos comuns de conquista ou de preservação do dominio coletivo flôhre determi
nados territórios e os recursos naturais nêlea existentes. 
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e com os grupos locais integrados a unidades triba~ inimigas. Como tais 
relações apresentavam uma configuração própria, a que se vinculava a 
guerra enquanto e como parte do sistema tecnológico tupinambá, pare
ce-me conveniente tratar também dêsse aspecto do problema. Alguns 
especiali.stas, diga~se de .passagem, pensam, a êste respeito., .que a confi
guração das relações adaptativas nas "sociedades primitivas" seria com
parável à configuração "organísmica" de certos animais inferiores. Por 
is,so, consideram-na como algo indiferenciado, desprovido de "um centro 
de dominância", em tudo semelhante ao que Child denomina, relativa
mente a organismos inferiores, "configuração de superfície interna"; 
exprimindo-se dessa maneira, escreve McKenzie: "as comunidades hu
manas primitivas, como as formas orgânicas, têm mais vida na periferia 
ou parte que é ma~s exposta aos perigos do ambiente". "A região 'prin
cipal, para onde convergem as atenções, é o limite externo, onde, à 
noite, há geralmente guardas estacionados para evitar os ~alteadores ( 154 ) • 

Todavia, semelhante ponto de vista não possui um fundamento sólido. 
Êle próprio se justifica apenas como um "vício da razão": acostumado.s 
a lidar com as "sociedades civilizadas", nas quais existe apreciável 
correlação entre as instituições e seu padrão de distribuição espacial, 
o.s ecólogos querem às vêzes interpretar os fenômenos ecológicos em 
outras sociedades segundo o esquema das "áreas naturais" e seu padrão 
urbano de interdependência. Contudo, as relações adaptativas não são 
menos humanas pelo fato de ocorrerem no plano biótico, e se sua expre~
são espacial chega a interessar ao sociólogo, é porque esta constitui 
um bom quadro de referências para a compreensão objetiva daquelas. 
Encarando-se o problema proposto desta maneira, verifica-.se que a 
exclusividade sôbre uma determinada posição na biosfera não era a 
única conseqüência ecológica da guerra na sociedade tupinambá. 

Os resultados da competição entre as comunidades aborígenes no 
plano biótico eram naturalmente muito variáveis. Teoricamente, pelo 
menos, pode-,se admitir que tôdas as unidades tribais tinham probabili
dades de ser bem sucedidas, quer nas tentativas de preservação do 
domínio tribal sôbre posições na biosfera, quer na realização de movi
mentos de invasão. As observaç·ões deixadas pelas fontes são muito 
pobres, e não permitem afirmar nada de concreto - nem a respeito das 
alternativas realmente possíveis de adaptação de várias unidades tribais 
a uma mesma posição na bio.sf era, nem sôhre os movimentos de dispersão 
dos Tupi, em sua totalidade. Quanto aos Tupinambá elas evidenviam, 
porém, duas coisas importantes: a) os brancos, que entraram em con
tacto com ê,stes aborígenes no Brasil, sempre os encontraram em vizi· 
nhança com grupos tribais inimigos e em guerra permanente com êles; 
h) aquêles aborígenes se achavam, no período de colonização do Brasil, 

(154) R . D. · McKenzie, Domind11cia. e Orga.nização Mundial, págs. 299-300; no 
• .,...i;o citado encontra-se também a referência a Ohild. 
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em plenà fase de dispersão: invadiam e J!!e fixavam em áreas geográficas 
ocupadas por outras unidades tribais. Os contactos com os brancos, de
sequilibrando as relações simhióticas dos grupo,s tribais localizados em 
áreas espaciais contíguas, contrihuiram ainda mais para intensificar os 
movimentos de dispersão dos Tupi, em particular <Ío.s Tupinambá, forte
mente concentrados em regiões do litoral. Isso quer dizer que, na reali
dade, algum fator se introduzia na determinação do equilíbrio biótico; 
os resultados da competição nem sempre eram os mesmos para tôdas a.s 
unidades tribais em presença, pois os Tupinambá ilustram concretamente 
o contrário. :ftles alcançaram uma espécie de supremacia, na,s relações 
com as outras comunidades aborígenes, que precisa ser explicada. A 
simples disposição de um eficiente sistema guerreiro não esclarece sufi
cientemente a que.stão. Relembro que as dimensões da guerra eram as 
mesmas em tôdas as sociedades aborígenes (cf. pág. 39 e nota 88). Por 
isso, seria necessário : isolar o fator que interferia na adaptação dos 
Tupinambá ao meio natural circundante, de modo a criar (pelo menos 
durante o período em que foram observados e de,scritos pelos cronistas) , 
condições sumamente favo~áveis ao emprêgo do seu sistema guerreiro. 

A análise do padrão ecológico de organização e de distribuição 
espacial das comunidades aborígenes em competição mostra que tal fator 
era a dominância (155 ) . Em função da economia de subsistência e da 
ocupação destrutiva do meio, a competição tendia a desenvolver relações 
de natureza simbiótica entre as unidades ecológicas (os grupos locais) . 
É claro que êstes competiam também entre si no seio das unidades 
tribais, e não apenas com os grupos locais inimigos. Mas a segregação 
dêles em nichos próprios, dentro dos qua.is deviam ser extraído.s os 
recursos necessários à subsistência das populações correspondentes, dava 
origem a um padrão ecológico de ocupação do meio em que a interde
pendência das parte,5 repousava no interêsse básico comum de conquistar 
ou de manter o domínio sôbre determinada porção de territórios. Ao 
contrário do que acontece em outras organizações ecológicas, a interde
pendência das unidades solidárias não nascia portanto do cruzamento e 
da convergência das atividades econômicas globais. Cada grupo local, 
dêste ponto de vista, constituía uma unidade autônoma; articulava-se e 
dependia, no entanto, das demais unidades ecológicas solidárias, para 
a conquista ou na preservação do próprio nicho. A dominância difun
dia-se, pois, pelas unidades ecológicas; cada uma desempenhava um 
papel ativo na conservação ou na apropriação de território,s. Isto não 
significa, porém, condensação da vida "na periferia" ou no "limite ex
terno" da organização ecológica. Se as incursões guerreiras dos inimi
gos visavam de preferência aquelas unidades isoladamente, tal coisa 
ocorria em virtude da própria ·difusão da dominância ,pelas unidades do 

( 15~) Sôbre o . emprêgo .. do conceito de domin&ncia, cf. A . Organua~ão Social doa 
Tupinambá, nota 252 (pâg. 99). 

!~~~~~~~·~~~~~~~--~~~--~~~~~~~~ 
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sistema: para sola par a posição da "constelação ecológica" era indis
pensável atingir vigorosamente as suas partes. Doutro lado, dois exem
plos mostram como os Tupinambá reagiam, quando tais incursões amea
çavam destruir o seu domínio territorial sôbre certas área,s geográficas: 
as f ôrças dos grupos locais solidários eram reunidas e atiradas contra 
os perturbadores do equilíbrio biótico (156). 

Alguns dados, e,scolhidos na documentação disponível, elucidarão 
empiricamente as explanações precedentes, contribuindo ao mesmo tempo 
para ampliar o seu alcance teórico. Re,stringi-me a três situações con
cretas: a) movimentos de dispersão coroados de êxito; b) movimentos 
de dispersão parcialmente bem sucedidos; c) condições de competição 
após a fixação em determinada área natural ( 157 ) • Quanto à primeira 
situação, pode-se ilustrá-la com informações fornecidas por Gabriel Soa
res. f:ste autor, que afirma ter recolhido as informações "dos índios 
muito antigos" ( 158 ) , descreve os movimentos de suce,ssão, através dos 
quais os Tupiná desalojaram os Tapuia da Bahia e foram por sua vez 
posteriormente desalojados pelos Tupinambá. Após expqlsarem os Ta
puia, o,s Tupina, que desceram do sertão "à fama da fartura da terra 
e mar desta província", nela se fixaram. A luta contra os antigos povoa
dores durou alguns anos, mas finalmente conseguiram o domínio dos 
territórios cobiçados; em conseqüência, "possuíram e senhorearam mui
tos ano.s aquelas terras". Mas, para se conservarem naquela posição, 
precisaram manter guerra permanente com os Tapuia, localizados no 
sertã<:> ( 159) • O equilíbrio biótico assim constituído, com o padrão de 
dominância favorável aos Tupiná, foi quebrado pelos Tupinamhá. ~stes 
souberam da "grossura e fertilidade desta terra, se ajuntaram e vieram 
além do rio de São Franci.sco descendo sôbre a terra da Bahia, que 

(156) Um exemplo diz respeito às relações entre os Tupinambá da ilha do Mara· 
nhilo com os Tremembé. :tstes amell.Çaram a liberdade de movimentos e o aprovisionamento 
de cert-0s bens naturais, provocando a organização de uma forte expedição guerreira dos 
Tupinambá (cf. Evreux, pngs. 17~·181). O outro, refere-se à chamada "Confederação doa 
Tamoios ". As fontes que tratam dêste acontecimento, em particular Anchieta, revelam que 
a competição entre os Tupinambá e os portug·uêses alC'ançara tal intensidade, que os 
nativos pretendiam exterminar os brancos, ou desalojá-los da Capitania de 'São Vicente 
(as referências bibliográficas seriam numerosas; além das cartas de Anchieta, em que o 
jesuíta trata do assunto, cf. Vasconcellos, Ohronica,, I, pú.g. 9, e V·ida do Venerável ... , I, 
pág. 65 e segts.). 

(157) :1: provável que alguns movimentos de dispersão dos Tupinambá tenham fra· 
cassado. As fontes não registam, porém, nenhum exemplo desta espécie; os movimentos 
de dispersão frustrados, descritos por Knivet e Abbevi1le, resultaram das condições de 
contacto com os portuguêses, e o seu fracasso, pelo menos quanto ao descrito por Knivet, 
foi motivado pela interferência a tiva e brutal daqueles. Por isso, deixei de examiná-los 
aqui, pois não poderiam servir como índice das condições tribais de adaptação ao meio 
natural circundante. Doutro lado, a seleção feita justifica-se t.eôricamente: para os fins 
da presente análise não precisava acumular todo o material existente sôbre o assunto, 
bastando apreciar os dados mais significativos. Daí o não aproveitamento das fontes que 
descrevem os movimentos de dispersão dos Tupinamb{t. no norte do Brasil e de outras, 
que tratam da fixação dos Tupinambá no Rio de Janeiro e na Bahia. 

(158) Gabriel Soares, pág. 360; adiante, salienta escrupulosamente o seguinte: 
"dos quaie tupinambás e tupinas se tem tomado esta informação, em cuja memória andam 
estas histórias de geração a geração" (pág. 861). 

(159) Gabriel Soares, págs. 360 e 861. 
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vinham senhoreando, fazendo guerra aos Tupinas que a possuíam, des
truindo-lhe suas aldeias e roças, matando aos que lhe faziam rosto, sem 
perdoarem a ninguém, até que os lançaram fora da vizinhança do mar" . 
Os Tupiná tiveram que abandonar aquêles territórios, de;15locando·se para 
o sertão. Entraram então em competição com os Tapuia, que se tinham 
fixado nos territórios contíguos à região litorânea; empurraram-nos mais 
para o interior (16º). Esta descrição mostra como se processou, apó.s a 
invasão dos Tupinamhá, a alteração da organização ecológica e a modi
ficação do padrão de dominância que a sustinha. A invasão dos Tupi
nambá provocou redistribuição no espaço na base do novo padrão de 
dominância estabelecido, transferindo o domínio territorial para o,s inva
sores. 

A segunda situação também pode ser ilustrada com dados f orne
cidos ·por Gabriel Soares. Trata-se da segregação dos Amoipira em uma 
área continental do São Francisco. Os grupos aborígene.s designados 
por êsse nome pertenciam ao contingente dos Tupinambá que invadiram 
os territórios ocupados pelos Tupiná. Acontece que êles precisaram com· 
bater os grupos locais Tapuia, perseguindo-os terra adentro pela região 
do São Francísco. Enquanto isso, os outros bandos Tupinambá ataca-

. vam os Tupiná pelo litoral da Bahia. Quando os Tupiná foram finalmente 
desal9jados dos seus territórios, os Tupinambá, que guerreavam na região 
do São Francisco, viram-se inopinadamente entre dois grupos tribais 
inimigos: os Tapuia e os Tupiná. Não podendo re,sistir com sucesso, ou 
tentar uma retirada, atravessaram o São Francisco e alí se fixaram1 por 
"se contentarem da terra" ( 161) • · Como se vê, o sucesso dêste movimento 
de dispersão foi apenas parcial. Ainda: as.sim, o padrão de dominância 
de.senvolvido permitiu-lhes não só a sobrevivência, como a ocupação de 
uma posição ecológica considerada satisfatória. 

O próprio Gabriel Soares reúne indicações a respeito da terceira 
situação (algumas apre,sentadas acima) : primeiro os Tupiná, com relação 
aos Tapuia, e depois os Tupinambá, com relação a ambos, mantiveram~se 
nos territórios ocupados durante ou enquanto conseguiram revidar com 
êxito os ataques aos próprios grupos locais. I.sto quer dizer, em outras 
palavras, que a conservação da posição ecológica conquistada dependia 
da preservação do padrão de dominância estabelecido na competição 
com as demais ''constelações ecológicas" no período de inva.são. E que 
isso se processava através das incursões guerreiras, feitas de modo per
manente e recíproco por bandos armadu,s pertence_ntes aos. grupos locais 
inimigos em competição. Contudo, muito mais importante é o que se 
pode inferir das narrativas de Hans Staden. Na .obra do cronista alemão, 
como na de outros (refiro-me especialmente a Léry, Thevet, Anchieta, 
Ahbeville e Evreux) , encontram-se dados que confirmam esta interpre-

(160) Gabriel Soares, pág. 361. 
( 161) Gabriel Soares, ·p ágs. 409·41 0. 
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tação da função das incursões guerreiras. Ma,s somente êle sugere algo 
que é capital para a interpretação da função ecológica da guerra na 
sociedade tupinambá (162). Como artilheiro dos portuguêses e prisio
neiro dos Tupinambá, penetrou profundamente no significado das rela· 
ções dos aliados daqueles, os Tupiniquim, com o,s segundos. Por meio 
d d . - h d " . " d e suas escr1çoes c ega-se a compreen er que as rotas guerreiras os 
Tupinambá, que provinham do norte, haviam sido interrompidas apenas 
tran,sitoriamente (na verdade, coube aos brancos botar-lhes um para
deiro) . As incursões guerreiras contra os Tupiniquim, e outros grupos 
tribais inimigos da região, permitindo manter o padrão de dominância 
desenvolvido, indiretamente estabeleciam as condições para o reenceta
mento das "rotas guerreiras" quando as conseqüências da ocupação des
trutiva assim o exigissem. Verificá-se, portanto, que as incursões guer
reiras, contribuindo para preservar o padrão de dominância criado nas 
relações adaptativas do,s Tupinambá com o meio (inclusive os demais 
ocupantes humanos): 1) ligavam-se à necessidade de conservar posições 
ecológicas conquistadas; 2) prendiam-se à necessidade de garantir a 
autonomia de movimentos, não ,só dentro dos territórios dominados, mas 
num .sentido mais amplo, de modo a assegurar-lhes a iniciativa na escolha 
seja da época propícia ao abandono de posições ecológicas esgotadas, 
seja da direção das "rotas guerreiras". 

tstes novos resultados teóricos da análise dão margem para reflexão. 
De fato, êles colocam sob um prisma inteiramente diferente as conclusões 
anteriores. Embora comprovando que a guerra interferia diretamente 
no estabelecimento do equilíbrio biótico das comunidades tribais, põem 
em relêvo que tal interferência não se explica por ela como e enquanto 
simples técnica de adaptação ao meio. Mas, sim, como função das rela
çõe,s hun1anas: ou, para ser mais preciso, como função das relações 
humanas na forma que elas assumiam em conseqüência das condições 
dinâmicas de ocupação do_ meio físico pelas sociedades aborígenes. Evi
dentemente, isto suscita, por sua vez, outro problema: que fatôre,s deter
minavam o padrão de dominância estabelecido nas relações dos Tupi
nambá com os grupos tribais inimigos? Sem dúvida, a própria guerra, 
como parte do sistema tecnológico tribal, desempenhava algum papel em 
sua determinação; fazia-o, e is:so ficou bem claro nas ilustrações apre
sentadas acima, em função da composição e do funcionamento das socie
dades aborígenes. Resta saber se é possível, e até que ponto, descobrir os 
fatôres oculto,s, apenas subentendidos na análise precedente. 

Segundo alguns especialistas, a dominância pode resultar, na compe· 
tição do homem com os outros homens, do crescimento natural da popu
lação ( 163 ) • Haveria semelhante correlação entre o padrão de dominân
cia descrito e o "predomínio numérico" dos Tupinambá? É difícil res-

(162) · Staden , cf. especialmente capltulos 14-18 e as descrições sôbre as incursões 
guerreiras dos Tupinambâ. 

(163) Cf . A. B. Hollingshead, H uman Ecology, cap. 12, espee. pâgs. 113·114. 
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ponder positivamente a esta pergunta. As fonte.s insinuam que a guerra 
contribuía para manter o equilíbrio biótico inclusive através da regula
mentação restritiva do crescimento . da população. Abbeville, por exem
plo, inf arma que a natalidade era elevada entre os Tupinarnbá, ~endo as 
crianças numerosas até a idade de oito anos; por ·isso, acrescenta em 
.seguida, "sem as guerras, seria o país muito povoado" ( 164) • Acufia 
fornece urna informação complementar, asseverando ser .a guerra o 
"desaguadouro ordinário de tanta multidão, sein a qual não caberiam 
naquela terra" (165). Knivet, por seu lado, refere-se a uma situação 
concreta: êle e seus companheiros estiveram em um grupo local tapuia, 
em que encontraram poucos homens. Disseram-lhes, então, que o,s ho
mens foram dizimados em combates com os Tupinambá ( 166) • ~stes 
dados, se indicam alguma coisa, é que a guerra constituía um fator de 
mortalidade. Nada esclarecem quanto a situação dos Tupinambá em 
comparação com os grupos tribais com que competiam. As mesmas lacw 
nas são observáveis nas descrições das populações aborígenes da Bahia 
e do Rio de Janeiro; feitas por Anchieta. Somente Gabriel Soare,s lança 
uma pista boa; mas é muito vaga, para ser aproveitada. A título de 
sugestão, contudo, não vejo inconveniente em indicá-la aqui. Logo após 
a referência ao de,salojarnento dos Tupiná, pelos Tupinambá, escreve: 
"dêste gentio Tupina há já muito pouco, em comparação do muito que 
houve, o qual se consumiu com as fomes e guerras que tiveram com seus 
vizinhos, de urna parte e da outra" (167). O mesmo autor dá um exemplo 
inverso, relativo aos Arnoipira: " ... onde esta gente multiplicou de 
maneira que tem senhoreado ao longo dêste rio de São Francisco, a que 
o gentio chama o Pará, ·mais de cem l~gtia,s, onde agora vivem . . . " · (168). 

Estas informações sugerem, e é provável que isso ocorresse na realidade, 
a existência de uma relação entre a dominância e o montante da popula
ção. Além disso, o segundo exemplo mostra que a adaptação dos Tupi
nambá ao novo habitat favoreceu o crescimento de sua,s populações, o 
que repercutiu no aumento de território sujeito ao domínio tribal. . 

É possível, no entanto, que o fator principal fôsse de ordem cultural. 
Duas fontes fazem referência ao motivo que presidia as grandes migra
ções dos Tupinambá, levando-os a abandonar um habitat em busca de 
outro. Era a crença na existência da terra sem males, ou do Paraíso 
T~rreal, corno escrevia Heriarte (169), ~ na possibil~dade dela ser alcan-

( 164) Abbeville, pág. 224. 
(165) Acufía, pág. 199. 
(166) "E interrogando·as acêrca de seus maridos, i~formaram·no!J que, tendo êles 

saido a guer rear com os 'l'amoios, foram todos mortos" (Knivet, pág. 229). 
(167) Gabriel Soares, págs. 408-409. 
(168) Gabriel Soares, pág. 410. 
(169) As duas fontes são Gandavo e Abbeville; no trabalho de minha autoria, já 

citado, encontrar-se·á uma análise da atuação dos fatores religiosos nessas migra~õea e Q 

condicionamento material das mesmas, com o aproveitamento das contribuições de C. Ni· 
muendaj6, A. Métraux: e· E. Schaden (cf. espec. págs. 91-93). 
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çada pelos sêres humanos. O reconhecimento das condições insatisfató
rias de vida e a escolha da direção do movimento migratório se proces
sava, culturalmente, por meio,s religiosos. Um pajé (ou mais que um; 
o texto de Abbeville, em que fundamentei a análise, trata apenas de 
um), assumia os papéis de líder carismático da migração coletiva, que 
adquiria por sua vez o caráter de movimento messiânico (17º). A respeito 
do aspecto que nos interessa aqui, cheguei às .seguintes conclusões: 
"Penso que ainda se pode aprofundar esta análise, situando os fatôres 
religiosos e as sanções morai.s correspondentes como fonte de uma forma 
específica de contrôle do comportamento. Recebendo um caráter religio· 
so, o movimento comunicava aos indivíduos um estado de tensão emo· 
cional permanente e dava-lhes uma crença profunda nos poderes mági
cos pessoais, adquiridos por meio de cerimônias mágico-religiosas. A 
aplicação das fôrças daí resultantes e a direç·ão coletiva que esta aplica
ção devia receber, dependiam em parte do líder carismático *. É fácil 
compreender que tais movimentos, do ·ponto de vista da ação coletiva e 
da consecução dos fins visados, adquiriam uma fôrça eispecial. Transfor
mavam-se em irresistíveis aludes humanos capazes de destruir ou neutra
lizar os obstáculos mais ,sérios, colocados entre êles e os objetivos co
muns, pela natureza ou grupos tribais inimigos. Isso talvez explique a 
formidável fôrça de expansão dos Tupinamhá, ainda durante os princí
pios dos quinhentos, admirada com espanto até em no,ssos dias" (171). 

Se esta interpretação f ôr aceita como verdadeira, pode-se estabelecer 
uma hipótese capaz de elucidar completamente o problema. Como foi 
visto acima ( cf. págs. 50-52) , o motivo aberto da.s incursões guerreiras 
contra os grupos locais inimigo.s circunvizinhos consistia na retaliação. 
Um fator de ordem religiosa (a crença na necessidade do "derramamento 
de sangue com êxito fatal", para vingar os parentes e amigos mortos 
nas mesmas circunstância.s pelos inimigos) , intervinha pois igualmente no 
desencadeamento e na regulamentação ,social das atividades guerreiras 
nas áreas ocupadas e sujeitas ao domínio dos Tupinambá. Por isso, 
acredito ser possível ligar os dois aspectos conhecidos da função ,social 
da guerra na sociedade tupinambá e verificar quais são as suas implica
ções na esfera do si.stema de adaptações e contrôles tribais do meio natu
ral circundante. Procedendo-se assim, fica-se sabendo que o padrão de . 
dominância estabelecido pelos Tupinambá nas suas relações com os de
mais agrupamentos humanos, que competiam com êles, seria de ordem 
cultural. Mas de natureza religio,sa, não tecnológica. Tanto os fatôres de 
ordem demográfica (o movimento natural da população ou, o que seria 

( 170) O pajé, no movimento descrito por Abbeville, convencera os Tupinambá de 
que, "se quisessem acreditar nêle e segui-lo, iriam todos para o paraíso terrestre dos 
caraíbas e profetas" (Abbeville, pá,g. 252). 

(171) F. Fernandes, op. cit., pág. 93; * citação (in loc. cit.) : "Ver especialmente 
A . Métraux, La Religion des Tupinambá, pág. 200; Ourt Nimuendajú, L eyencla de la 
Oreacion y Juicio Final del Mundo como Fundamento de la Religion de lo• A.p11poku"'°'" 
Guarani, pág. 3 e segts. e 55 e segts. 
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mais preciso, "a vitalidade da população") (172 ) , quanto os de ordem 
tecnológica (no caso, particularmente o sistema "militar"), cuja atua· 
ção é fàcilmente reconhecível, estariam subordinados a êle ( 17ª) . O 
padrão de dominância descrito seria, portanto - se a hipótese fôr aceita 
como válida - função dos valores religiosos, que penetravam comple· 
tamente a teia de relações intra e intertribais, abrangendo assim inclu
sive as relações de caráter adaptativo. A guerra, encarada como e en
quanto técnica de adaptação, mantinha uma relação de interdependência 
com o padrão de dominância estabelecido: ao mesmo tempo que con
tribuía para configurá-lo, como instrumento de ação humana e das rela
ções sociais, era por êle condicionada (174). O alcance desta conclusão 
é· muito grande, especialmente em se tratando de populações tão depen
dentes do meio natural, como os Tupinambá. Ela corrobora a teoria 
defendida por vários etnólogos e sociólogos, segundo a qual não é o meio 
físico que determina de modo imediato a estrutura dos agrupamentos 
sociais, mas, ao contrário, é o nível de civilização e a organização ,socia] 
das sociedades humanas que determinam as condições de ocupaç·ão do 
meio físico e o tipo correspondente de "domesticação" do mesmo. 

Sumário 

Com isto, desenha-se a resposta ao problema proposto ( cf. pág,s. 
53-54) . O método expositivo adotado, passando graduahnente dos aspec
tos mais simples e visíveis, para os mais complexos e obscuro,s do fenôme
no, permitiu pôr em evidência que a "vingança de sangue" não constituía 
uma função exclusiva dos ideais coletivos de retaliação. Aliás, a análise 
demonstrou que a mesma coi,sa pode ser dita das migrações coletivas, 
que assumiam a forma de movimentos messiânicos: a elevação coletiva 
à terra sem males ou ao Paraíso Terreal, não era a única função dos 
ideais de segurança no "paraíso terrestre". A motivação da guerra liga· 
va-se outra variável, condicionada pelo padrão de organização ecológica 
do,s grupos locais e das "constelações ecológicas" por êles compostas, e 
pela forma de ocupação do meio, que êle implicava, em virtude da com
petição com outros sêres vivos, inclusive humanos, da rudimentaridade 
do si,stema tecnológico e da exaustão periódica dos nichos povoados. Em
bora não o determinasse, a guerra interferia no estabelecimento e na 
manutenção do equilíbrio biótico. Í:ste conformava-se, tendo-se em vista 

( 172) Cf. M. Halbwachs, Morfologia Social, cap. III, segunda. secção, em que 
emprega êste conceito para designar "o poder que o grupo tem de se reproduzir" (pág. 
150). 

(173) ~ste resultado constitui uma. evidência. empírica da retificação feita. neste 
trabalho à teoria da técniC'a de E. Dupréel ( cf. nota 69, pág. 36). 

(174) Para evitar confusões, esclareço que emprego os têrmos "condição", "con· 
dicionamento ", etc., no sentido de "antecedentes não imediatos", "dependência s indiretas", 
"causa da causa.", etc.; d. F. Simiand, Le Salaire, Z'Évolution Sociale et 1a Monnaie, J . 
págs. 20-24. 
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a,s situações de vida dos Tupinamhá conhecidas historicamente, ao pa
drão de dominância desenvolvido nas relações competitivas daqueles abo
rígenes entre si e com os demais agrupamentos humanos. Por isso, o 
padrão de dominância condicionava o papel da guerra como e enquanto 
técnica tribal de adaptação, enquanto esta contribuía para mantê-lo ou 
modificá-lo. A conservação do domínio sôbre ou a conquista de po,si
ções ecológicas e a preservação da autonomia de movimentos na deslo
cação espacial, parecem ter sido os efeitos constantes das atividades 
guerreiras do,s Tupinambá. Os ideais e valores coletivos, que forneciam 
a base emocional e lógica do comportamento humano aos Tupinambá, 
não exprimiam êstes efeitos entre os "objetivos da guerra" reconhecidos 
culturalmente. Isso não impede que se descubra, atrás dêles, a cadeia 
de relações reais a que e,stavam vinculadas as atividades gu~rreiras, e a 
espécie de necessidades materiais a que elas concorriam para satisfazer. 

b) O Ritual Guerreiro: 

O "ciclo de guerra" na sociedade tupinambá era dotado de ritmo 
regular: os rito,s estabeleciam com precisão o que os indivíduos deviam 
fazer no curso do,s acontecimentos e situações sociais, que se desenrolas
sem entre a determinação do ataque e a consumação do sacrifício dos 
inimigos aprisionados. A rig,or, tôdas as atividades guerreiras faziam 
parte de um cqnjunto de ritos, orgânicamente integrados e interdepen
dentes. Nêle também se integravam os ritos de sacrifício do inimigo, de 
antropofagia e de renomação. Mesmo a regulamentação social do com
portamento dos guerreiros e dos outros componentes dos bando,13 arma
dos se processava por meios rituais. Contudo, restringi-me, nesta parte 
do estudo, à reconstrução dos ritos relativos à determinação da guerra, 
dos ritos preparatórios das ações guerreiras, dos rito.s propiciatórios, 
observados durante as incursões guerreiras, e dos ritos de tratamento 
do "estranho", isto é, do inimigo. 

O,s motivos que me convenceram a adotar semelhante sistematização 
dos materiais são simples, mas ponderáveis. Em primeiro lugar, os ritos 
ligados à definição das obrigações dos componentes dos bandos guerrei
ros ,.suscitam problemas particularíssimos, cujo exame depende da dis
cussão de questões especiais, como "princípio de formação", "horizonte 
militar", "disciplina militar", "liderança guerreira", etc.. É evidente 
a conveniência de tratá-los separadamente, pois êste método, além de 
favorecer a análise, permite compreendê-los como peças de sistema 
"militar" tribal ( cf. acima, págs. 41-42) . Em segundo lugar, o sacrifício 
ritual, a antropofagia cerimonial e os rituais de renomação, quando 
investigados em têrmos da função por êles desempenhada na organi
zação tribal, implicam problemas de outra natureza, que os ritos a serem 
descritos agora. Tais ritos garantiam a conservação do equilíbrio social 
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e não tinham nenhuma conexão imediata com o .sistema tecnológico 
tupinambá. Ao contrário portanto dos rito.s discriminados no parágrafo 
.anterior, que apesar de "não tratarem a guerra como uma matéria 
prática", tinham por finalidade ou assegurar o êxito das expedições 
guerreiras dos Tupinambá, ou desenvolver entre os contendores certos 
liames específico.s, sem os quais não poderiam manter relações dura
douras, se isto se tornasse necessário. 

Como foi visto, a vingança de sangue fornecia o fundamento cultu
ralmente objetivo e consciente das guerras tribais. O mecanismo atravé,s 
do qual se processava a escolha dos inimigos a serem atacados é que 
estabelecia, porém, as condições particulares e concreta.s da vingança. 
Reunidos em conselho, os velhos deliberavam sôbre a oportunidade ou 
a necessidade de realizar incursões guerreiras contra determinados gru
pos locais inimigos. As reuniões, segundo. Hans Staden, efetuar-se-iam 
no terreiro, no espaço central livre, deixado pelas malocas: "na noite 
dêsse mesmo dia, ao clarão da lua, se reuniram os mais nobres no pátio, 
em meio das choças" (175); a mesma fonte contém uma xilogravura, que 
ilustra a informação: o,s principais do grupo local Ubatuba .estão reuni
dos no terreiro, ao luar, e enquanto praticam uma fumagem coletiva, 
discutem e refletem sôbre o assunto da reunião ("conferenciaram e deli
beraram quando deviam matar-me") {cf. gravura 25). Gabriel Soares 
confirma aquêle cronista, escrevendo o seguinte: " ... para o que [deli
beração da guerra] se ajuntam no terreiro da sua aldeia as pessoas 
mais principais, e fazem seus conselhos, como fica declarado" {176). 

Outras fontes asseveram, no entanto, que semelhantes reuniões eram 
feitas na casa dos homens ou na casa grande ( 177) • É pouco provável 
que se esclareça, com os dados ace.ssíveis atualmente, essa questão. Entre 
os cronistas não mencionados, apenas Thevet dá uma pista susceptível 
de aproveitamento, confirmatória das informações de Abbeville, Evreux 
e Brandão. Ao tratar da distribuição ritual das diferentes partes do 
corpo do prisioneiro destinado a sacrifício próximo, com efeito assinala: 
"depois êles se reunem todos em sua casa da aldeia, que êles chamam 
Carbé" {178). · Mas, êle próprio deixa margem para dúvidas; poi.s afirma 
um pouco adiante que o têrmo Carbé se aplicava ao "meio da praça 
das quatro choças" {179). Em vista disso, parecem-me justas as conclu-

(175) Staden, pág. 102. 
(176) Gabriel Soares, pág. 389; cf. também pág. 385. 
( 177) Brandão, pág. 282; Abbeville, págs. 51, 59, 78, 79, 82, 92; Evreux, 

pig11. 188 e 249. 
( 17 8) Thevet, Ma. inédito, fôlha 54. 
( 179) Thevet, Ma. inédito, fôlha 57; sôbre o têrmo 04rbé a sua ocorrência na 

obra dos cronistas, cf. a nota 104 de Sérgio Buarque de Holanda ao Ms. inédito de 
Thevet: "essa palavra, de etimologia discut[vel, deve acentuar-se aparentemente na última 
sílaba. No próprio Ms. de Thevet ocorre, à fl. 57, a forma 00trbé. Léry e outros franceses 
esm:everam Oarbet. Entretanto, o autor dos Diál<>goa daa Grandezas d-0 Brasil registra 
Oarpe para significar a casa redonda levantada ao centro dos terreiros das aldeias, onde se 
fa&iam 011 ajustamentos públicos dos índios "para haverem de determinar qualquer guerra". 

, 
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sões a que cheguei em trabalho anterior: "é provável que os Tu pi adqui
riram o conhecimento da casa grande em contacto com o branco. O 
costume de se reunirem na,s malocas existia, entretanto, antes do contacto 
com os brancos. Ao descrever a recepão do visitante, Gabriel Soares 
informa que o principal se reunia com os "anciãos da aldeia" "em outra 
casa" (o hóspede ficava na maloca do principal). Posteriormente, e 
sôbre isto não existem dúvidas, co~truíram uma casa destinada exclu
sivamente às reuniões dos homens. Assim, no grupo local Juniparã, 
depois de erigirem uma capela, construíram perto dela ·'uma casa 
grande para suas reuniões, porquanto não queriam que o lugar do con
~elho e de suas assembléias se encontrasse afastado da casa de devoção" . 
Contudo, nos grupos locais em que ainda não existiam capelas, o capu· 
chinho francês encontrou a aludida casa grande ou casa dos homens. 
Brandão descreve-a como sendo " uma casa redonda, que só para o efeito 
têm alevantada no meio da praça de suas aldeias" ( 180 ) • Em todo ca.so, 
quer se processasse ao ar livre, no terreiro, quer em um local abrigado, 
a reunião dos chefes constitu ía uma condição indispensável à determina
ção da guerra. 

As descriç·ões permitem reconstruir as principais fases dessa reunião. 
Parece que o assunto a ser debatido era proposto por um dos chefes tri· 
hais; é o que se pode inferir do seguinte trecho de Gabriel Soares: 
"Quando o principal da aldeia quer praticar algum negócio de impor
tância, manda recado aos índios de mais conta, os quais ,se ajuntam no 
meio do terreiro da aldeia, onde em estacas, que têm para isso metidas 
no chão, armam suas rêdes de redor da do principal, onde também se 
chegam os" que querem ouvir estas práticas, porque entre êle,s não há 
segredos" ( 181 ) • A mesma fonte esclarece que os demais circunstantes 
"assentavam em cócoras", cabendo exclusivamente aos velhos se manifes· 
tarem .sôbre o assunto, cada um por sua vez: " e como tudo está quieto, 
propõe o principal sua prática, a que todos estão muito atentos; e como 
acaba sua oração, respondem os ma~s antigos cada um por si". Os 
velhos, ou tujuáe, que desempenhavam tais papéis eram os "que em seu 
tempo se mostraram valentes na guerra" (182 ) . Evreux indica que quan· 
do um tujuáe discorria era "ouvido com todo o silêncio na casa grande, 
fala grave e pausadamente usando de ge,stos, que bem explicam o que 

E m nenhum out ro escr ito conhecido de autor port ugu ês encontra-se êsse nome. Cf . D~ 
'logos das Grandeu ts do Brasii (R io d e Janeiro, 1930, págs. 273 e 294 ) . O dr. Plinio 
Ayrosa assevera o seguinte: "no tup i parece-me clar a a origem da palavra, pois okar a 
é o pátio interno e oka,rape ou okar pe sig nifica no J,>át io interno ", o que está de acôrdo 
eom as indicações fornecidas por T hevet na fol. 57 do Ms. in .. 

(180) F . Fernandes, op. cit. , págs. 279 -281 ; cita ções corresponden tes : Gab r iel 
Soares, p ág. 384 ; Abbevine, pâg. 92 ; Brandão, pág. 282; " sôbr e a casa dos homens", 
ver também H er bert Baldus e Emílio Willems, Dicionário de Etnologi.a e S ociologia, págs. 
4 2·43; e a anlllise de :Herber t Baklus, in : Os 1'apirapé, 1.'r 'ibo 1.'upi no Bratril Oentral, 
parte publicada na Revista do Arquivo :M:u nicipal, CXI, São Paulo, 1946, págs. 105 -107". 

(1 81) Gabr iel Soares, pág. 3 85 ; Thevet a firma que as mulheres e a s cr ianças não 
podiam pa.rt icipar dessas r euniões ( cf. .Ai s. in ., fls. 81 v.-82 ) . 

(182 ) Abbeville, pág. 229 ; cf. também Léry, pág. 168. 

• 
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êle quer dizer e o sentimento com que fala" (183). Chegavam assim "a 
concluir no que hão de fazer"; é provável, no entanto, que o consenso 
nem sempre se estabelecia com facilidade, pois isso é expressamente 
declarado por um dos cronista,s ( 184) • Durante a reunião, procediam à 
fumagem coletiva e cauinavam. Da fumagem coletiva só participavam 
os gerontes, em virtude do símbolo da autoridade atribuído à mesma e 
ao seu significado mágico, enquanto que da cauinagem participavam 
também os circunstantes classificados como avá (185). 

Entre as fontes conhecidas, coube a Léry fornecer a melhor d~scri
ção do comportamento de um mborubichá em semelhantes circunstância,s. 
"Perambulando, ou sentados em suas rêdes, os velhos exortam os com
panheiros da seguinte maneira: "Nos~os predecessores dizem falando 
sem interrupção uns após outros, não só combateram valentemente mas 
ainda subjugaram, mataram e comeram muitos inimigos, deixando-nos 
assin1 honrosos exemplo.s; como pois podemos permanecer em nossas 
casas como fracos e covardes? Será 'preciso, para vergonha e confusão 
nossa, que os nossos inimigos venham bu.scar-nos em nosso lar, quando 
outrora a nossa nação era tão temida e respeitada das outras que a ela 
ninguém resistia? Deixará a nossa covardia que os Margaiá e os pero
angaipá, que nada valem, invistam contra nós?" "Em seguida, o orador 
bate com as mãos nos ombro.s e nas nádegas e exclama: - E rima, 
erima, tupinambá conominass.ú, tã, tã, etc., o que quer dizer: "não, não, 
gente de minha nação, poderosos e rijos mancebos, não é assim que 
devemos proceder; devemos ir procurar os inimigos ainda que morra
mos todos e ,sejamos devorados, mas vinguemos os nossos pais" (186). 

O cronista refere-se também às reações emocionais das pessoas que par
ticipavam dessas reuniões, como sendo fortes e imediatas (187). Deve-se 
considerar, porém,. que as incursões guerreiras geralmente eram reali
zadas para vingar uma ofensa recente. As "pregações" dos mborubichá 
visavam, pois, atiçar as emoções já polarizadas contra os inimigos, pro
curando canalizá-las na direção dos fins comuns de revindita. Além 
disso, Abbeville põe em relêvo que as cauinagens criavam condições pro
pícias ao e,stabelecimento de consensus e à aceitação das determinações 

(183) EVTeux, p ág. 133 ; cl. também Gabr iel Soares, pág. 385 (" e quando um 
fala, calam-se todos os ou tros, até que vêm a concluir no que hão de fa zEl'r " ) ; Thevet, 
Singularidad es, pãgs. 225-226. 

(184) '"Sôbre o que têm suas alterações muitas vêzes" ( Gabriel Soares, pág. 385). 

( 185) Cf. Gabr iel Soares, págs. 385·886; Abbeville, pág. 229 ; F. F ernandes, op. 
cit., págs. 281-282. 

(186) Léry, págs. 168-169; Cf. nota 420 de Plínio Ayrosa, à obra de Léry: "A 
frase: "Erima, e?"ima / T upinambá kurumi a11ú tantã etc." diz apenas: Não! Não! Os 
tupinambãs são rapazes rijos ete. ". 

(187) "Depois dessa arenga, que às vêzes dura mais de seis horas, os ouvintes 
que ouvem con1 atenção e não perdem uma palavra, sentem-se animados, fazem das tripas 
coração e depois de per correr trêfegamente as aldeias congregam-se em grande número 
em lugar previamente designado " (Léry, pág. 169 ). 
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dos velhos (188). . . 
cau1nagens, mais 

Suponho que é, entretanto, ao caráter sagrado das 
do que ao estado de em.briaguês, que se deve atribuir 

tais efeitos. 
Assim que chegavam a uma resolução (escolha do inimigo a ser 

atacado e época do ataque) (189), submetiam-na à apreciação do pajé, 
presente à reunião dos principais. Eis o que escreve Brandão a res
peito: "a êste tal toca aprovar ou desaprovar a jornada, com prometer 
bom ou mau sucesso, para o que w;am de uma coisa assás ridiculosa, a 
qual é que, quando afirmam que vencerão os inimigos, mostram umas 
rêdes pequenas, dizendo que nelas os hão de meter a todos manietados, 
como se fôssem peixes, e outra,s vêzes, com uns abanos que têm lavrados 
de palma, prometem ·haverem-nos de enxotar de modo que logo se po
nham em fugida; e tanto crédito dão a esta vaidade, que têm por sem 
dúvida que assim lhes há de suceder" (190). Depois disto, a ·resolução 
era comunicada a todos os mem.bro,s do grupo local - ou dos grupos 
locais solidários, se fôsse uma expedição guerreira de maior envergadura 
- para que se aprestassem para a guerra. 

Então, começavam os ritos de preparação para a guerra. Pode-se 
distinguir claramente entre êles: o,s ritos que regulavam a acumulaç·ão 
de material' bélico e de alimentos; e os que se prendiam à necessidade 
de excitação psíquica dos guerreiros. Os ritos através dos quais os Tupi
namhá reuniam os recur,sos materiais para a guerra articulavam-se às 
modificações do ritmo de vida tribal· por ela provocadas. É sabido que 
"o e,stado de guerra produz uma grave alteração no sistema das necessi
dades e no sistema dos obstáculos. Surge uma nova neces,sidade, a de 
vencer a guerra: isso torna-se o essencial para a comunidade. A posição 
comparativa das demais necessidade,s e a proporção de aplicação a elas 
das riquezas é profundamente alterada por esta nova necessidade" ( 191) • 

:Êste conhecimento, obtido no estudo das ~ociedades ocidentais, não é 
menos verdadeiro com relação à sociedade tupinambá. O que já foi 
expo,sto a respeito da economia tupinamhá (192), é suficiente para revelar· 
as limitações do sistema tribal de produção de utilidades. Visando a 

( 188) "Antes, porém, de deliberar, preparam um cau.im e fumam e bebem à von· 
tade. Depois de bebidos, aceitan1 sem diseutir tudo o que os antigos resolverem a favor 
da paz ou da guerra" ( Abbeville, pág. 229). , · 

( 189) Referências a outras fontes, que tratam do assunto: Thevet, Oosmographie 
llt1iii11erseUe, fôlha 941; Singularidades, págs. 225; Gabriel Soares, pág. 389 ("onde assen· 
tam a que parte hão de ir dar a dita guerra, e em que tempo"); Léry, pág. 169; Brandão, 
pág. 282 (" ... e ali decretam as causas que têm para fazerem guerra ao inimigo, e o 
n1odo com que devem prosseguir nela ... ") ; Staden, pág. 177 ("Quando pretendem 
empreender uma excursão guerreira em te,rra de seus inimigos, reunem-se os seus principais 
e deliberam como se deve agir, dando·o a conhecer aos homens, em tôdas as choças, para 
que se aprestem, e citam então uma qualidade de frutos. arbóreos; quando êstes estiverem 
maduros, pretendem partir, pois não sabem determinar ano e dia. Fixam também às vêzes 
o tempo de JH\rtida, no qual desova uma espécie de peixe, que1 chamam pira.ti em sua 
Ungua. A época da desova chamam piracema "). 

(190) Brandão, pág. 282. 

(191) Arnaldo de VaUes, artigo Guerra, pág. 60. 
(192) Outras indicações podem ser encontradas na publicação do autor sôbre a 

Econom.ia Titpinambá,, passim. 

" 
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satisfaç·ão restrita das necessidades imediatas, êle deixava pouca margem 
à acumulação de bens excedentes. De modo que as expediçõ~ guerreiras 
de certa envergadura precisavam ser suportadas pelos produtos de ativi
dades econômicas desenvolvidas sob o influxo do estado de guerra. Pro
cessava-iSe uma intensificação das atividades econômicas, tanto masculi
nas quanto femininas (no sentido da divisão tribal do trabalho: por 
sexo e idade) , ocasionando o que se poderia entender como "quebra" 
do ritmo rotineiro da vida tribal. Embora não chegasse a ser perturba
dora, em virtude dos bandos guerreiros disporem, em seu sistema organi
zatório, como se verá adiante, de técnicas de apropriação dos recursos 
naturais, a intensificação das atividades produtivas desenha-se com niti
dez nas descrições dos cronistas. 

Thevet observava que "os víveres de guerra são os alimentos comuns 
do país, as farinhas de raízes (essas farinhaiS, delicadas quando novas, 
depois que envelhecem são tão agradáveis ao gôsto quanto o podem ser 
a cevada e a aveia) , as caças silvestres, o peixe, tudo torrado ao mo
quém" (198). A conservação dos alimentos sob a forma· de farinha 
possuía, do ponto de vista bélico, mais de uma vantagem; Em primeiro 
lugar, o alimento ficava menos sujeito à deterioração; alguns dêles, 
me.smo, como a farinha de guerra ( 194) , podiam ser guardados durante 
longo tempo. Em segundo lugar, e,ssa técnica simplificava o transporte 
dos mantimentos. As mulheres podiam carregar maiores quantidades de 
alimentos, dispendendo menor soma de esforços. Em· terceiro lugar, 
quanto aos padrões alimentares, favorecia o emprêgo combinado de 
alimentos básicos na dieta tupinambá. Está claro que isto tinha a sua 
importância para os guerreiros: durante as excursões contra os grupos 
locais circunvizinhos, não se. viam expo,stos a privações alimentares mais 
ou menos sérias, mantendo ao contrário o mesmo padrão alimentar. 

( 193) Thevet, Singulariclade8, púg. 229. 

(194) Staden refere·se explicita.mente às três conseqüências das técnicas tribais 
de conservação, utilização e transporte dos alimentos " ... r ecolhem grande porção de 
peixes, torram-nos sôbre o fogo, esmagam-nos, fazendo dêles farinha, que secam bem a 
fim de que se conserve por muito tempo. L!'vam·na para casa e comem-na juntamente com 
a de mandioca. Se levassem assados os peixes para casa, então não se conservariam por 
muito tempo, pois não o salgam. Também leva uma vasilha mais farinha de peixe do que 
ai caberiam peixes assados inteiros" (pág. 159). Adiante descreve minuciosamente as 
técnicas de produção de farinJ1a de raízes e de carnes, de veações ou de peixes, salientando 
que a farinha obtida "conserva [se] por muito tempo" (pág. 163). A farinha grossa ou 
farinha de guerra,, feita de mandioca, duraria segundo esta fonte, que a designa como 
uaitã, "perfeitamente um ano" ( Staden, cf. pârs. 163 e 177). Gandavo confirma·o, pois 
escreve: "há todavia fRrinha de duas maneiras: uma se chama de guerra e outra fresca. 
A de guerra se faz desta mesma raiz, e depois de feita fica muito sêca e torrada de 
maneira que dura mais de um ano sem se danar" (Hi8tória, pág. 81). No Ms. inédito, 
porém, Thevet afirma que a farinha de guerra, segundo os l)róprios indios, duraria " três 
ou quatro meses" (fôlha 39; sôbre o assunto, cf. também nota n.0 63, de Sérgio Buarque 
de Holanda, ao Ms. de Thevet) . Evreux ajunta um esclarecimento que merece ser indicado 
aqui: "é diferente da usual esta farinha de muniQão, por ser mais bem cozida, e misturada 
com cariman para durar mais tempo, embora menos saborosa, porém mais sã e fresca" 
(plig. 82). 
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Assim que a deliberação da guerra caía no domínio público, come
çava a preparação dos alimentos (195). As mulheres e as filhas dos 
guerreiros tratavam de produzir em abundância farinha de munição ou 
farinha de guerra, "porque dura muito, explica Gabriel Soar~s, para 
se fazer a dita guerra". Segundo Evreux, procediam assim "por sabe
rem, naturalmente, que um soldado bem nutrido vale por dois, . que a 
f orne é a coisa mais perigosa num exército, por transformar os mais 
valentes em covardes, e fracos, os quais em vez de atacarem 015 inimigos 
buscam meios de viver". Os homens dedicavam-se, por sua vez, ao pre
paro do equipamento militar. Fabricavam ou concertavam canoas; con
feccionavam arcos e taçapes; produziam flechas em quantidade; e pre
paravam os ornamentos de pena,s - para a cabeça, para o tronco, para 
os membros e para as armas (196). A eficiência dos guerreiros nos com
bates dependia diretamente do arsenal "militar". A informação de Léry, 
transcrita em outra parte dêste trabalho ( cf. pág. 30) , é precisa nesse 
sentido: o. croni15ta .condiciona a habilidade dos flecheiros nativos à dis· 
posição de certa quantidade de flechas. No combate naval descrito por 
Staden, do qual participou o próprio informante, os Tupinambá vence
ram porque se esgotou o estoque de flechas dos Tupiniquim ( 197 ) • 

Enquanto se preparavam militarmente para a guerra, os Tupinambá 
observavam outros ritos, por intermédio dos quais procuravam a,ssegu
rar-se uma "superioridade" decisiva e:tn relação aos inimigos a serem 
atacados. Tomando-se por base a natureza dos ritos então observados 
(ocorrência ou não de invocações das fôrças sobrenaturais), pode-se· dis
tinguir duas espécies de ritos preparatório,s, destinados à excitação dos 
guerreiros e à aferição do moral coletivo: os ritos em que os principais 
15e dirigiam aos demais componentes do bando guerreiro, estimulando-os 
à vingança dos ances~rais e à aspiração de um comportamento heróico; 
e os ritos em que os pajés se comunicavam com os espíritos dos ante
passados e invocavam a sua manif e,stação. ·A documentação a respeito 
das duas séries de ritos é pobre e desigual; permite, no entanto, estabe· 
lecer essa distinção, e sugere qual era a função social dês,ses ritos. 

As "pregações" constituíam o meio através do qual os principais, 
chefes de malocas e de grupos locais ou velhos, importante.s em virtude 
de suas relações de parentesco, atualizavam os valores tribais e estabe
leciam o padrão de comportamento a ser seguido nas atividades roti
neiras ou na guerra ( 198) • Abbeville e Gabriel Soares deixaram algumas 
inf or1nações a respeito da aplicação à guerra de.sta forma gerontocrá
tica de coni rôle social. Os dois textos são claros, indicando que a tarefa 

( 195) Evreux, págs. 79-80 ; Gabriel Soares, págs. 389-390; St aden, pág. 177. 
Thevet, Ms. in fol. 53 (o qual também se refere à const rução de caminhos) . 

( 196) Evreux, pág. 80; Gabriel ·soares, págs. 379-380; Staden, pág. 177. 
( 197) Staden, pág. 128 ("quando suas flechas se esgotaram :porém, subjugaram·nos 

os tupinambás e os apr.isionaram"; o combate durou duas horas aproximadamente). 
( 198) Cardim, págs. 146-147 e 2 72 ; Anchieta, Ca.rtas, pág. 433. 

• 
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cabia ao principal ou chefe escolhido para líder da expedição guerreira; 
apenas discrepam na localização dos papéis desempenhados pelo líder 
guerreiro no conjunto de rituais que precediam à contenda armada: o 
capuchinho afirma que êleis precediam à preparação do arsenal "mili
tar", enquanto o cronista português assinala o contrário (199 ). O con
traste destas informações não possui, no caso, um significado especial. 
Pois o conhecimento da integração e do funcionamento das pregações 
no si,stema organizatório tribal evidencia que, de fato, as duas séries de 
ritos eram concomitantes, realizando-se em momentos diferentes do dia, 
mas dentro de uma mesma porção de tempo (a compreendida entre a 
resolução da guerra e a partida dos bandos guerreiros) . Quanto à 
finalidade dos ritos, ambas as fontes revelam que o.s líderes guerreiros 
expunham, com ênfase, o padrão ideal de comportamento masculino 
durante as expedições contra os inimigos e o fundamento sagrado destas, 
do qual decorriam a inevitabilidade e o caráter propício da contenda 
armada. 

A comunicação com os espíritos dos antepassados é descrita por 
Thevet, cuja contribuição pode ser criticada por meio do cotejo com 
outras fontes. Eis o trecho em que o cosmógrafo francês condensa os 
conhecimentos que adquiriu sôbre os aludidos ritos: "Quando se trata 
de iSaher alguma coisa nova, de importância, usam os indígenas de certas 
cerimônias e inovações diabólicas, a saber: levantam, primeiramente, 
ama choça nova, jamais habitada, estendendo dentro dela uma rêde 
branca e limpa; em seguida, transportam para a referida oca grande 
quantidade de víveres, inclusive o cauim (que é a sua bebida ordinária, 
mas fabricada por uma donzela de dez ou doze anos) e a farinha de 
raízes (que os índios usam em lugar do pão ) ; finalmente, depois de 
tudo assim preparado, o povo, reunido, conduz êsse gentil profeta à 
cabana, onde o mesmo permanece sozinho, depois que uma das moças 
lhe der água para lavar-se. É preciso notar, entretanto, que, antes do 

(199) Transcrição dos textos: a) Gabriel Soares, p6g. 390: " ... e como todos 
estão p restes de suas ar mas e mantimentos, à s noites antes da partida anda o p rincipal 
pregando ao redor das casas, e nesta p?'ega ção lhe diz onde vão, e a obrigação que tem 
de ir toma?' vingança de seus contrários, pondo-lhes diante a obrigação que tem p ara o 
fazerem e para pelejarem valoroso.mente; p rometendo-lhe vitória contra seus inimigos, sem 
nenhum perigo da sua parte, de que ficari dêles memória pa ra os que após êlcs vierem 
cantar em seus louvores ; e que pela manhã comecem de caminhar". b ) Abbeville, págs. 
229-230: "Escolhem para chefe o que ju lgam ma is hábil e valente, e êste vai de cabana 
a cabana exo?'tando os homens e, com grandes irritos, dizendo-lhes como se devem preparar 
para a guerra. Mostra-lhes também que é importante se apresen tar com coragem, pois pela 
covardia p erderiam, para sua desonra, a r eputação guerreira da nação conquistada pelos 
antepassados na matança e esquartejamento dos inimigos". "Tais discursos e encora jamen
tos, que duram não raro tr ês a quatro horas, os animam de logo se meterem a preparar 
as armas, a far inha e demais provisões necessãrias à guerra. E, no dia marcado, r eunem-se 
t odos no lugar designado". c) Brandão: "E, em o dia determinado para a par tid.a, tem 
cuidado o seu principal de an temanhã sair a o terreiro, e por roda dêle anda fazendo 
pregação, e a grandes bra dos anima a todos os seus soldado!!, que pelejem e acometam ao 
inimigo valorosamente, alembr ando-lhes para isso algumas façanhas e vitórias dos seus 
antepassados e fraquezas do inimigo" (pág. 283). 

A descrição de Abbe-ville sugere, à primeira vista, que o cronista trata ai dos r itos 
desenvolvidos no con8e1ho de chefea, analisados acima ; as r efer ências à pessoa a quem cabia 
fazer as p regações e à pernmbulação pelas ma.locas esclarecem suficientemente que não. 

• 
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mistério, o pajé deve ab,ster-se de relações sexuais com a sua espôsa. 
Isso por espaço de nove dias". "Em seguida, quando fica só na cabana 
e quando todo o povo já se tem afasta do do local, estende-se o feiticeiro 
no leito e começa a invocar o espírito maligno. A invocação dura tôda 
uma hora, havendo ainda outras cerimônias do co,stume, mas que não 
podem ser percebida.s; de tal modo que, no final do rito, o espírito acaba 
por chegar, silvando e assobiando (como dizem). Afirmam mesmo alguns 
índios que êsse espírito aparece, em certas ocasiões, na presença de 
tôda a gente. Ninguém o vê, mas todos percebem qualquer coisa ~me
lhante a um ruído ou uivo. Ao que todos exclamam, a uma só voz: -
Rogamos-te dizer a verdade ao nosso profeta, que te aguarda lá dentro." 
"As perguntas, com as respectivas respostas, dizem respeito ao,s seus 
inimigos, a saber, o que pensam êles, quem terá a vitória, se alguém 
será aprisionado e devorado pelos contrário,s, ou ferido por algum animal 
feroz, etc.. . .. Chama-se o espírito houioulsira" (200). A descrição é 
informativa, indicando claramente que: 1) os ritos então realizados 
tinham uma finalidade divinatória: não visavam atrair a . proteção das 
fôrças sobrenaturais, mas sim verificar ,se estas lhes eram favoráveis; 
2) os mesn1os ritos eram ob,servados em outras circunstâncias, além das 
situações criada,s pela guerra; 3) os pajés desempenhavam os papéis 
centrais no desenvolvimento dos ritos, colocando-se, em relação ao espí
rito invocado, na posição de intermediário do grupo; 4) quando os 
ritos se ligavam a situações guerreiras, o espírito invocado prestava 
inf ormaçõe,s específicas, a respeito do curso futuro dos acontecimentos 
(se os inimigos estavam ou não prevenidos; se os Tupinamhá ganhariam 
ou não a "'vitória; se as expedições causariam ou não algumas vítimas, e 
quais seriam elas) . Como se vê, a única que,stão capital, que fica obscu
ra, é a relativa ao espírito invocado (houioulsira). O texto apenas 
sugere sua natureza imaterial, embora algumas vêzes ·pudesse ser pres
sentido pelos participante.s dos rituais. Estêvão Pinto tentou esclarecer 
o seu significado, sugerindo que a palavra h()l/;ioulsira provàvelmente 
referia-se a um pássaro (2º1 ). Contudo, parece-me que o próprio texto 
de Thevet exclui semelhante possibilidade, já que não ocorria a materia
lização do espírito (além disso, as fontes que descrevem o aparecimento 
do matintapereira sublinham o caráter ocasional da ocorrência; aquêles 
pássaros surgiam quando os antepassados desejavam comunicar-,se com 
os vivos, independentemente da celebração de ritos invocativos). Por 
isso, é preciso procurar uma respo,sta nas demais fontes, que fornecem 
indicações sôbre os mesmos rituais. 

Ora, os dados coligidos por Anchieta denotam a existência de um 
lapso nas descriçõe.s de Thevet. O maracá, instrumento sagrado dos 

( 200) Thevet, Singularid,ade8, págs. 21 7-218. A mesma descrição consta do Ms. in. 
(e!. fois. sov.-51). 

(201) Cf. Estêvão P into, nota 1, à página 218 de Singularidade8. 
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Tupinambá, possuía uma funç·ão definida nos rituais, parecendo fora de 
dúvida que estava nêle o espírito invocado (202). A veracidade desta 
conclusão pode ser comprovada pelas informações reunidas por Hans 
Staden. tste autor afirma, de fato, que o:; guerreiros tupinambá, que 
participaram da incursão à Bertioga, haviam "profetizado" sôbre a 
mesma, através dos seus "ídolos" (os maracás) (203). Adiante, ao des
crever os rituais de consagração dos maracás, indica também que, no 
coroamento dêstes rituais, o.s espíritos dos maracás manifestavam-se sôbre 
a guerra (2º4). "Ordenam-lhes então os adivinhos que partam para a 
guerra na captura de inimigos, pois ~petece aos espíritos que estão nos 
maracás comer carne escrava. E partem após para a guerra". Com isto, 
está resolvida a questão, pois Métraux já pôs em evidência que os espíri
to,s, que se manifestavam através dos maracás, eram "as almas dos ances
trais" ( 205 ) • Os espíritos consultados naquele,s rituais eram as almas dos 
antepassados; e como o demonstra o exame dos textos aproveitados 
aqui, dêles dependia diretamente a realizaç·ão das incursões guerreira.s 
e o "conhecimento da situação" por parte dos seus componentes. 

tsses ritos pertenciam, no entanto, a um conjunto mais amplo de 
rituais. As fontes conhecidas .sugerem isto, pois nelas vêm descritas 
outras formas de invocação dos espíritos, vinculadas às guerras tribais. 
Assim, Staden anota a observância de um rito em que as mulhere:; desem
penhariam, em estado de êxtase, o papel que, nos rituais examinados 
acima, cabia aos maracás: o de veículo de comunicação entre os vivos 
e os espíritos. "Primeiramente vão os .selvagens a uma choça, tomam 
uma após outra tôdas as mulheres da habitação e incensam-nas. Depois 
deve cada uma gritar, saltar e correr em roda, até ficar tão exausta que 
cai ao solo como morta. Então diz o feiticeiro: "Vêde. Agora está 
morta. Logo a farei viva de novo". Quando volta a si, diz êle, está 
apta a predizer coi.sas futuras, e quando partem após para a guerra, 
sôbre esta têm as mulheres que profetizar" (2º6) . Esta informação é 
importante, porque mostra que as mulheres desempenhavam um papel 
ativo nos rituais de preparação para a guerra, servindo como uma espécie 
d " l"d , . d M "" e cava o os esp1r1tos nos momento~ e transe. as, nao me parece 

(202) "Um dia, antes de entrarem em combate, os que vinham de outra parte 
(como é costume entr e êles) começaram a. oferecer sacrifício a seus feiticeiros (a que 
cl1amam pajés) em uma casita para isso construída., int.errogando·os êles sôbre o que lhes 
sucederia no C'onf!ito ... " (Ancbieta, Oartas, pgs. 40-41 ) ; "(lt;tes índios têm grandíssimas 
guerras entre si, umas nações contra outras, o que é comum em tôda a tndia do Brasil; 
e depois que aqui estamos foram à guerra e um dia antes da batalha fizeram uma cabana, 
segundo seu costum e. onde puseram uma cabaça cheia ao modo de rosto humano, ataviada 
com plumas. Os feiticeiros que fazem isto chamam pajés, para sacrificar-lhe e perguntar-lhe 
do sucesso da guerra ... " (Idem, pág. 72). A segunda citação é mais importante; nela 
se encontra uma descrição do niaracá e uma "interpretação" dos ritos, que assinala. o cará
ter dos mesmos. 

(203) Staden, pág. 124. 
(204) Cf. Staden, págs. 173-174. 
(205) Cf. A. Métraux, La R eligion dea Tupinambá, pág. 74 e segs. 
(206) Staden, pág. 175. 
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que êste fôsse um rito independente. Ao contrário, Staden deixa implí
cito que se tratava de uma das fases dos rituais de invocação dos espÍ· 
ritos por meio do.s maracás (2º7 ). Segundo Nóbrega, o estado de êxtase 
das mulheres seria posterior ao relato dos pajés (o que colocaria êste 
rito logo a seguir à invocação dos espíritos, através dos maracás): "Em 
chegando o feiticeiro com muita festa ao lugar, entra em uma casa e.scura 
e põe uma cabaça, que traz em figura humana, em parte mais conve
niente para seus enganos e mudando sua própria voz em a de menino, 
lhes diz ... e que hão de matar muitos do,s seus contrários, e cativarão 
muitos para seus comeres. . . e outr~ coisas semelhantes lhes diz e pro· 
mete, com que os engana, de maneird que crêem haver dentro da cabaça · 
alguma coisa santa e divina, que lhes diz aquelas coisas, as quais crêem. 
Acabando de falar o feiticeiro, começam a tremer, principalmente as 
mulheres, com grandes tremores em ~u corpo, que parecem demoninha
das (como de certo o são) , deitando-se em terra, e escumando pelas 
bocas, e nisto lhes persuade o feiticeiro que então lhes entra a santi
dade; e a quem isto não faz tem-lho mal" (2º8 ) • Provàvelmente, estas 
e.stão entre as cerimônias que não puderam ser percebidas por Thevet. 
Qual era a função delas no conjunto dos rituais de invocação dos espí
ritos, eis o que é impossível saber atuahnente. 

Os ritos de interpretação dos sonhos constituíam a outra forma de 
previsão do cur,so da guerra. O relato dos sonhos era feito ~m público, 
encarregando-se os pajés de sua intepretação. O conteúdo dos sonhos 
denotaria realmente o encadeamento das ocorrências, estando isso fora 
de dúvida para o.s Tupinamhá. Por meio dêles, sabiam com antecedência, 
portanto, s~ venceriam a guerra ou ~e seriam derrotados por seus inimi· 
gos. Quando os sonhos evidenciavam a segunda alternativa, desistiam 
da expedição guerreira projetada (209). 

Somente após a observação dêste complexo de rituais é que o bando 
guerreiro partia. Evreux refere-se ainda a uma cerimônia pública de 
despedida (21º), mas a passagem em que,.stão é bem pouco informativa. 
Como se vê, é possível caracterizar, com base na documentação con·he-

(207) Cf. as informações contidas no capítulo anterior, da obra de Staden (cap. 
23), especialmente o último parágrafo. 

(208) Nóbrega, Oairtas do Brasa, págs. 99-100. 
(209) Staden, págs. 124 e 177 (nesta, escreve: "Depois disto consultam os pajés, 

os adivinhos, se de fato vencerão. ~stes dizem naturalmente que sim, ordenando-lhes porém 
que atentem aos sonhos que tiverem com os inimigos. Quando a maioria sonha que vê 
assar a carne do seu inimigo, significaria isto a vitória. Quando, entretanto, virem assar 
a sua própria carne, isto nada de bom prognostica, e neste e-aso deveriam permanecer em 
casa"); Thevet confirma-o (cf. Singularidades, pâgs. 211-21 : "Por isso, notando e obser
vando diligentemente as coisas, acreditam que tudo o que vêem em sonhos deve, na reali· 
dade, acontecer. Se, por exemplo, sonham que derrotam os inimigos, ou que serão por 
êles vencidos, - não há quem os possa dissuadir do crontrário, acreditando nisso tanto 
quanto os cristãos depositam fé nos Evangelhos"; "São os pajés, a quem contam os 
sonhos e a quem encarregam de interpretâ·los. Pensam os selvagens que os pajés só dizem 
a verdade"). 

( 21 O) "Assim preparados bebem publicamente o vinho de muay, e dizem adeus aos 
que ficam" (Evreux:, pág. 82). 

. . 
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cida, o desenvolvimento e a função dos ritos preparatórios da guerra, 
através dos quais os Tupinambá excitavam o espírito do.s guerreiros e 
aferiam o moral coletivo. Contudo, os próprios cronistas oferecem 
indicações a respeito da relação existente entre a observância dos ritos 
e o estado psíquico do,s guerreiros. Completa-se, assim, a análise da 
função daqueles ritos: ao lado das necessidades a que êles respondiam, 
pode-se considerar também as suas conseqüências, do ponto de viista do 
comportamento coletivo. 

Staden e Brandão ligam diretamente o comportamento guerreiro dos 
Tupinambá às crenças tribais, associadas aos ritos reconstruídos ( 211 ) ; 

· aquêle observa o seguinte, com relação aos componentes do bando guer
reiro, que pretendiam atacar os portuguêses e os Tupiniquim em Ber
tioga: "algun.s dêles tinham feito profetizar sôbre a guerra, através dos 
seus ídolos, sonhos e outras bobagens em que se atinham, de modo que 
marchavam confiantes para a emprêsa ". E o ,segundo assevera que os 
aborígenes não punham em dúvida as revelações do,s pajés. Embora 
menos preciso na focalização das causas, Gandavo é mais minucioso: 
"gente é esta muito atrevida e que teme muito pouco a morte, e quando 
vão à guerra sempre lhes parece que têm certa a vitória e que nenhum 
de sua companhia há de morrer. E quando partem dizem, vamos matar: 
sem mais con,sideração, e não cuidam que também podem ser venci
dos" (212). Os rituais de preparação para a guerra funcionavam, por· 
tanto, com eficiência, a julgar pelas afirmações dos três cronistas. Seme
lhante conclusão também pode ser obtida de modo indireto. O que se 
conhece sôhre o conjunto de rituais, destinado,s à preparação da guerra, 
evidencia que a convicção de vitória dos componentes de um bando 
guerreiro, no momento da partida, devia ser naturalmente grande (a 
organização das expedições guerreiras dependia da manifestação favo
rável - em virtude da aprovação ou do desejo expresso - dos espíritos 
dos ance.strais; sem ela, a expedição seria perigosa e por isso mesmo 
não a realizariam). Os mesmos rituais provocavam, nas personalidades 
dos participantes, a ebulição dos valores mais profundos da consciência 
coletiva, graças à qual as ohrigaç·õe,s sagradas para com os antepassados, 
os ódios tribais e a aspiração a uma conduta heróica penetravam as ati
tudes e os ideais de ação dos indivíduos. 

Os "ritos propiciatórios ", vividos no decorrer da incursão guerreira, 
constituíam uma seqüência dos ritua~s acima descritos, possuindo, no 
fundo, o mesmo caráter. Com essa designação procurei apenas distin
gui-los dos ritos anteriores; mas êles são propiciatório·s em um ,sentido · 

(211 ) St aden, pág. 124; Brandão, pág. 282 (cf. tr echo citado, pág. 71, corres
pondent-e à nota 190). 

(212) Gandavo, Tratado, pág. 50; no capítulo XI da História refere·se à mesma 
coisa, com ligeiras diferenças: "quando vão à guerra sempre lhes parece que tem certa a 
vitória e que nenhum de sua companhia há de morrer, e assim em partindo dizem, vamos 
matar, sem mais outro discurso, nem consideração, e não cuidam que também podem ser 
vencidos" (op. cit., pág. 124). 
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particular: por seu intermédio os Tupinambá continuavam a ~ondagem 
dos espíritos dos antepassados, tentando descobrir se êles eram ou per
maneciam favoráveis às ações guerreiras empreendidas. Não procuravam 
por meio dêles, portanto, tornar os espíritos favoráveis, mas somente 
conhecer a disposição em que se encontravam com referência à empresa 
em desenvolvimento, o que era de grande importância nos casos de 
vingança de parentes memoráveis ou de ancestrais míticos. Por isso, 
desempenhavam a mesma função que 015 ritos já analisados. Não repre
sentavam, porém, o único meio de comunicação com o mundo sobre
natural e de interpretaç·ão dos espíritos. Algumas fontes mostram, embo
ra superficialmente, que dispensavam o maior interêsse às manifestaçÕe$ 
das fôrças sobrenaturais. Tais manifestações interferiam diretamente no 
curso das ações guerreira.s, cujo prosseguimento ou interrupção subor
dinava-se à índole dos presságios a que davam margem (213). 

Somente Staden refere-se aos "ritos propiciatórios ", observados 
pelos Tupinamhá nos acampamentos feitoiS durante as incursões guer
reiras (214 ). De acôrdo com sua de.scrição, as pregações dos principais 
corresponderiam à primeira fase dos rituais. Assim, após acamparem 
na ilha de São Seba,stião, "à tarde andou o chefe Cunhamhebe pelo 
acampamento, no bosque, exortando-os, e disse que não deviam estar 
agora muito longe da terra do inimigo. Cada qual devia lembrar-se bem 
do sonho que tivesse à noite e cuidasse de sonhar algo feliz". Depois 
disso ocorreu uma cerimônia em que se utilizaram dos maracás: "depois 
que êle acabou de falar, dançaram com os seus ídolos até a noite. Foram 

(213) Exemplos fornecidos pelas fontes: a) Brandão, pág. 284: "êsse [o ânimo) 
têm êles muito grande, como já disse; mas de sorte que, se indo caminhando com. tôda 
esta bravosidade, ouvirem cantar um pássaro, do qual já fiz menção, agourento para êles, 
desamparam a jornada, e se tornam a recolher" (o cronista refere·se à peitica, cf. nota 
12, de Rodolfo Garcia, pág. 302); b) Thevet, Singula.ridcules, págs. 223 e 236: "os selva· 
gens mantêm outra crença estranha, a saber, quando navegam, no mar ou no rio, à 
procura de seus inimigos, acreditam, se surge alguma tempestade, como sempre sucede, -
que a mesma tem relação com as almas dos parentes e amigos. A razão disso não sabem~ 
mas, para apaziguar a tormenta, lançam alguma coisa na água, a titulo de oferenda. E, 
por êsse meio, esperam acalmar os elementos"; adiante esclarece que: " ... lançam na 
água uma pena de perdiz, ou outra qualquer coisa, pensando, por êsse meio, apaziguar as 
ondas"; c) Gandavo, Hist6ria, págs. 126·127: " ... e como também por seguirem muitos agou· 
ros, e qualquer coisa que se lhes antolha é bastante para retirá-los de seu intento e tão in· 
constantes e pusilânimes .são nesta par te, que muitas vêzes com partirem de suas terras mui 
determinados, e desejosos de exercitarem sua crueldade, se acontece encontrar uma certa ave, 
ou qualquer outra coisa semelhante, que êles tenham por ruim prognóstico, não vão mais· 
por diante com sua determinação, e dali consu1ta.m tornar-se outra vez, sem haver algum 
da companhia que seja contra êste parecer. Assim que com qualquer abusão destas, a todo
tempo, se abalam mui fàcilmente, a.inda que estejam mui perto de alcançar vitória, porque 
já aconteceu terem uma aldeia quase rendida e por um papagaio que havia nela falar 
umas certas palavras que êles lhe tinham ensinado, levantaram o cêrco, e fugiram sem 
esperarem o bom sucesso que o tempo lhes prometia, crendo sem dúvida, que se assim o 
não fizeram morrerão todos a mão de seus inimigos"; d) Se encontrassem uma cobra ou 
uma onça no caminho, o que consideravam um "mau presságio", retornavam incontinenti 
ao grupo local ( cf. Thevet, Ms. in fol. 53). 

(214) Staden, págs. 126-128 e 177-178. 1; preciso que se note, porém, que os dois 
textos de Staden são consistentes entre si e que as cerimônias por êle descritas integram·se
coerentemente aos rituais guerr eiros conhecidos dos Tupinambá. 
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então dormir" (213). Quanto às pregações dos chefes guerreiros, outra 
fonte confirma o cronista alemão. Assim, Gabriel Soares descreve como, 
nas diversas situaÇ'Ões em que os Tupinamhá se empenhavam em com
bate com os Tupiná, os seus líderes orientavam-nos na ação e incita· 
vam-no,s a um comportamento heróico (216). Ao amanhecer do dia ime
diato realizaram a cerimônia pública de relato e interpretação dos 
sonhos, coroada novamente por uma dança pré-guerreira com os mara
cás. [Cunhambebe] "chamou após os outros principais em frente da 
sua cabana. Sentaram-se todos em círculo no chão. Fêz-lhes dar de 
comer. Depois que comeram, relataram seus sonhos, e havia muitos 
dêstes que os agradaram bastante. A seguir dançaram de alegria com 
os maracás" (217). Parece-me desnecessário insistir sôbre a função ,social 
dêstes ritos. Como os demais, acentuavam a consciência da hostilidade 
contra os inimigos e revelavam o caráter propício ou não da emprêsa. 
Além disso, cumpre-me assinalar a importância das referências de Staden 
às danças pré-guerreiras, pois é conhecida a relação existente entre estas 
danças e a comunhão do.s ideais coletivos (218). 

Os ritos de "tratamento do estranho", enquanto associádos à dura
ção da expedição guerreira, abrangem: a) o aprisionarpento dos ini
migos; b) a integração transitória dos prisioneiros à vida associativa 
tribal, no seio do,s grupos locais a que pertencessem os vencedores (219). 

A uma circunstância fortuita deve-se o conhecimento dos primeiros ritos. 
Evreux admoestara um escravo, com que o presentearam os Tupinambá, 
recebendo a seguinte resposta: "na guerra não me puseste a mão sôbre 
a espádua, como fêz aquêle que me deu a ti, para agora me repreen
deres" (22º). O incidente atraiu a atenção do capuchinho francês para 
aquêle rito, pois, como escreve: "nasceu-me logo a curio,sidade de saber 
por intermédio do meu intérprete o que êle queria dizer, e então fiquei 
ciente de ser uma cerimônia de guerra entre estas nações, quando um 
é prisioneiro do outro bater-lhe êste com a mão sôbre a espádua e dizer
lhe - f aço·te meu escravo - e desde então êste infeliz cativo, por maior 

(215) 'Staden, págs. 126-127. Adiante escreve: "Partem após. Quando chegam às 
vizinhanças da terra dos seus inimigos, ordenam-lhes então os principais, na noite da 
véspera do ataque ao campo adversário, que prestem atenção aos sonhos que tiverem nessa 
noite". "Tomei parte com êles numa exC'Ursão guerreira. Quando havíamos chegado à 
terra inimiga, foi o principal, na noite de véspera, àquela em que queriam atacá-la, a todo 
acampamento, dizendo aos guerreiros que deviam atentar bem aos sonhos que lhes viessem 
nessa noite" (págs. 177-178). 

(216) Cf. Gabriel Soares, pág. 393. 
(217) 'Staden, pâgs. 127-128 e 177-178. A citação foi extl'aída da pág. 178. 
(218) A propósit.o, é conveniente lembrar as conclusões a que chegou Radcliffe

Brown na análise da função social da dança pré-guerreira na sociedade andamanesa; 
segundo a citada autoridade, cabe-lhe: 1 ) despertar, no espírito de cada indivíduo, o sentido 
da unidade do grupo social; 2) intensificar o ódio coletivo contra o grupo hostil e, assim, 
produzir um estado de excitamento e de elação de grande importância na fixação da 
capacidade pugnitiva dos guerreiros (cf. The Andaman Ialanders, págs. 252 -258). 

(219) Cf. acima, pâgs. 67·68: os demais ritos de tratamento dos prisioneiros serão 
analisados em outra parte dêste trabalho. 

(220) Evreux, pâg. 100; na mesma pâgina ocorre a citação seguinte. 
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que seja entre o,s seus, se reconhece escravo e vencido, acompanha o 
vencedor ... " Capacitei-me da veracidade da informação em virtude da 
ocorrência da mesma com outros ritos tribais, através dos quais eram 
regulamentadas as ações e as atividades dos escravos nos grupo,s locais 
dos Tupinambá. Além disso, a autodescrição do aprisionamento de 
Staden, como sugere Ferdinand Dénis, fornece uma evidência indire
ta (221). 

Encontro, porém, outro valor nas informaçõe,s de Staden. Colocan
do-nos diante do problema da funç·ão do ritual de aprisionamento dos 
inimigos, aquela fonte complementa os dados consignados por Evreux. 
Reduzindo as citações ao essencial, eis o que escreve Staden: "começa
ram então a brigar em tôrno de mim. utl\ dizia que havia sido o pri
meiro a alcançar-me, outro, que me havia aprisionado"; "êle,s eram de 
várias aldeias e alguns estavam desgostosos por ter de voltar à casa sem 
uma prêsa. Por isso disputavam com aquêles que me retinham. Uns 
diziam que haviam {'e acercado tão perto de mim como outros, queriam 
pois ter de mim uma parte, e matar-me no próprio lugar"; "afinal o 
chefe, que queria possuir-me, tomou a palavra e disse que deviam con
·duzir-me vivo para casa, a fim de que suas mulheres também me vissem 
com vida e tivessem o divertimento que lhes cabia à minha custa. Nessa 
oca,sião haveriam de matar-me a "cauim pepica ", isto é, preparariam 
bebidas, organizariam uma festa e devorar-me-iam conjuntamente. Assim 
convieram e ataram-me quatro cordas ao pescoço". Esta descrição mos
tra duas coisas. Em primeiro lugar, que dadas as condições em que se 
processava o contacto · com o inimigo no combate, o ritual de aprisiona
mento constituía um meio para definir as relações ex~stentes entre um 
guerreiro (ou mais) e o inimigo sobrepujado. Em segundo lugar, que 
quando a observância do ritual era impraticável, os Tupinambá reconhe
ciam de outra maneira os direitos e deveres recíprocos dos indivíduos. 
Assim conseguiam garantir a-unidade do bando de guerreiros e a reali
zação dos outros ritos, liga-Oos à necessidade de vingança coletiva contra 
o grupo hostil ( refiro-n1e, particularmente, ao sacrifício público dos 
prisioneiros) . 

É impossível reconstruir completamente os rituais de integração do 
prisioneiro, embora Staden, principalmente, e Thevet tenham deixado 
precio.sa documentação a respeito. As relações entre dois oponentes mo
dificavam-se de forma radical após os ritos de aprisionamento; laços de 
subordinação prendiam o vencido ao guerreiro que o sobrepujara. 
Parece que esta circunstância era insuficiente, no entanto, para permitir 
a incorporação do cativo à vida associativa dos vencedores, pois conti
nuava a pos,suir as "impurezas" do estranho. As fontes nada esclarecem 

(221) Cf. Staden , p úgs. 80-82, de onde foram extraídos os tr echos citados em 
-seguida. Veja·se a nota 32, de Ferdinand Dénis, in Evreux, pág. 399. Brandão alude 
também ao r itual (cf. Diálogos, pág. 285) . 
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sôbre êste aspecto das relações dos Tupinambá com os inimigos derro
tados. Mas o desenvolvimento posterior dos rituais sublinham o duplo 
objetivo dos aborígene,s, em semelhante$ situações, compelidos ao conví
vio compulsório dos cativos, pelo menos durante certo tempo, em virtude 
das regras que governavam o sacrifício ritual. Em primeiro lugar, atua
vam sôhre a personalidade do estranho, procurando remover as "impu
rezas" que poderiam torná-lo perigoso à comunidade. Em segundo lu
gar, abriam concomitantemente, no círculo de relações socia~~ comuni
tário, uma posição para o cativo, atuando então sôbre as suas próprias 
pessoas. Como se vê, os rituais observados após o apri.sionamento tinham 
por fim estabelecer as condições de ajustamento recíproco entre os Tupi
namhá e seus prisioneiro::;, graças às quais os inimigos podiam ser sacri
ficados fora do campo de luta armada e, às vêzes, 1nuito depois da 
ocorrência da captura. 

Êsses rituais seguiam um desenvolvimento complexo. Pelo que se 
pode inferir das descrições d~sponíveis, abrangiam seis momentos capi
tais; dois ainda no seio do bando guerreiro e quatro no grupo local dos 
vencedores. Do ponto de vista das relações do tipo captor-cativo, e grupo
cativo, a trajetória seguida por êles era bem simples, pois logo ,se apaga
vam as vinculações pessoais entre cativo e captor, caindo o primeiro sob o 
domínio direto e a disposição imediata do grupo. As vinculações pes
soa~ com o captor (ou com a personalidade que o substituísse) , reata
vam-se somente depois da atribuição de um status ao cativo na comu
nidade, e em grande parte como conseqüência do mesmo. 

A recepção agressiva parece ter sido o primeiro rito observado nas 
relações dos vencedores com o vencido. Infelizmente, apenas Staden 
fornece uma d~scriç·ão cientificamente aproveitável, e no caso tratava-se 
do seu próprio aprisionamento. É provável que, por isso, as informa
ções do cronista alemão sejam lacunosas; os papéis que cabiam aos pri
sioneiros em tais ritos ~ó poderiam ser desempenhados normalmente por 
personalidades aborígenes. Sua descrição representa, no entanto, a parte 
tomada pelos Tupinambá na recepção agressiva do prisioneiro: "quando 
me trouxeram para a praia, vi estacionadas, à distância de um ou dois 
lanço:s de pedra, as suas canoas, que êles haviam puxado para a terra, 
sob um arvoredo. Próximo daí estava ainda um grande número de 
selvagens, que correram todos ao meu encontro, logo que viram como 
eu para aí tinha sido trazido . . Estavam, como era seu costume, ornados 
de penas, e mordiam seus braços, a fim de significar a ameaça de que 
iriam devorar-me. A minha frente ia um chefe com o tacape que empre
gam para abater os prisioneiro,s. Discursava e narrava que em mim 
havia aprisionado e feito escravo a um "peró" - assim chamam êles 
aos portuguêses - e que agora queria vingar em mim a morte de seus 
amigos. Junto das canoa;:; alguns me deram socos" (222). Adiante, indica 

(222) Staden, pág. 81. 

• 
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que, no acampamento dos Tupinambá, êstes mantiveram o mesmo com
portamento: " êles me rodearam e davam-me a entender, com gestos amea
çantes, com.o iriam devorar-me"; "deitaram-se em tôrno de mim, à noite, 
zombando e chamando-me em sua língua: Xeremimbaba in dé, que quer 
dizer: "Tú és meu animal prisioneiro" (223). Essa descrição revela que 
ao tratamento agressivo do prisioneiro estava associado um significado 
peculiar, expresso simbolicamente nas ameaças canibalescas e na pre
gaç·ão do líder guerreiro. A aceitação do estranho ,subordinava-se assim 
ao desejo e à necessidade de vingança, servindo os parentes e amigos 
mortos pelos adversários no "leito de honra" como penhor das relações 
estabelecidas entre as personalidades hostis em presença (os captores e 
o cativo). 

Os componentes do bando guerreiro e seus prisioneiros, quando 
êstes também eram nativos, observavam ainda outros ritos, que à falta 
de designação melhor chamarei de ritos de confrontação. O conheci
mento dêstes ritos é mais completo, pois Staden teve oportunidade de 
vê-los praticados no acampamento de Ocaraçu, sendo protagonistas os 
Tupinambá e alguns prisioneiros tupiniquim. "Na mesma tarde 
[ Cunhambebe] ordenou que cada qual devia trazer o seu pri.sioneiro a 
um lugar, que ficava fronteiriço ao bosque, junto do mar. Assim fize
ram. Os índios se reuniram, formaram uma grande roda e colocaram 
dentro os prisioneiros. ~stes deviam todos juntos cantar e matraquear 
com os ídolos, os maracá.s. Depois, um após outro, discursava com au
dácia, dizendo: "Sim, partimos, como fazem os homens corajosos, a fim 
de a vós, nosso inimigo, aprisionar e comer. Mas então tivestes a supre
macia e nos_, capturastes. Isso não no,s importa. Guerreiros valorosos 
morrem na terra dos seus inimigos. E a nossa terra ainda é grande. Os 
nossos logo nos vingarão em vós". Ao que respondiam os outros: "vós 
já exterminastes muitos dos nossos. Tal queremos vingar em vós". Quan
do terminaram de discursar a~sim, cada um. conduziu o seu prisioneiro 
ao seu abrigo" ( 224 ) • Uma vinheta ilustra esta excelente descrição, re
presentando os guerreiros tupinambá dispostos em círculo, segurando 
.seus maracás, e os prisioneiros tupiniquim ao centro ( cf. gravura nú
mero 15) (225 ) . É evidente a função dêste ritual: competia-lhe determi
nar a posição recíproca dos guerreiros e dos cativos, definida em face 

( 223) Stadcn, citações extraídas da pág. 84 ; o dr. P línio Ayrosa esclareceu que 
"che rimbába ndé diz apenas: tu és meu animal doméstico". O seguinte trecho dâ uma 
idéia de como os brancos aprisionados quebravam o curso normal dos ritos então obser· 
vados pelos aborígenes : "na minha grande aflição e miséria, p ensei em coisas que, antes. 
nunca me havia.m vindo à mente, no triste vale de lágrimas em que aqui vivemos, e C'antei. 
com os olhos úmidos de pranto, do fundo do coração, o salmo: "Do abismo da miséria 
clamo eu a Ti". Ao que disseram os selvagens: "Vejam como êle grita ; agora está deses
perado " (p ág. 84 ). 

(224 ) Staden, págs. 132-133. 
( 225) Razões de ordem técnica, provàvelmente, levaram o desenhista a reduzir o 

número de atôres : ca torze g uerr eiros formam a roda e três prisioneiros estão no centro, 
quando se sabe qu e er am muito mais numero.sos (cf . Staden, pâgs. 124, 128 e 133) . Quan
to ao r esto, a vinheta é fided igna às descr ições do texto . 
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das obrigações coletivas de revindita (quanto aos captores) e das expec
tativas de consumação posterior da mesma, pelos parente,s e amigos 
(quanto aos cativos) . A função sagrada dos ritos é evidenciada pela 
incorporação dos maracás. O grau de compenetração que possuíam 
quanto às determinações ou às expectativa,s de vingança, transparece cla
ramente, por sua vez, na dignidade com que se comportavarr1 captores 
e cativos. 

Depois disso, ocorria a recepção agressiva dos prisioneiros no 
grupo local a que se destinavam. "Quando trazem para ca,sa um inimigo, 
batem-lhe as mulheres e as crianças primeiro" (226). Outras informações 
de Staden esclarecem melhor, contudo, a natureza e o curso dêstes ritos. 
Ao se aproximar do grupo local, o cativo tinha que " lhes gritar em sua 
língua: A ju ne xé peê rerniurama, isto é, "E.stou chegando eu, vossa 
comida" (227 ). Processava-se nesse momento o contacto do prisioneiro 
com os componentes do grupo local, que não haviam participado da 
expedição guerreira. "Acudiram então todos, moços e velhos, das caba
nas, que ficavam num outeiro, e queriam ver-me. Os homens se retiraram 
com os arcos e flechas para suas moradias e deixaram-me com as mulheres 
que me rodearam. Algumas foram. à minha frente, outras atrá,s, dan
çando e cantando uma canção que, segundo seu costume, entoavam aos 
prisioneiros que tencionavam devorar. Assim trouxeram-me elas até a 
caiçara, fortificação de estacas longas e grossa,s que rodeia suas chou
panas como a cêrca de um jardim. Utilizam-na co1no anteparo contra o 
inimigo. No interior da caiçara arrojaram-se as mulheres tôdas sôbre 
mim, dando-me socos, arrepelando-me a barba, e diziam em sua lingua
gem: Xé anama poepika aé! "Com esta pancada vingo-me pelo homem 
que os teus amigo.s nos mataram" (228 ) . Depois levavam o prisioneiro 
à n1aloca do captor e ofereciam-lhe a rêde em que deveria dormir, mas 
lá ainda continuavam as atitudes agressivas das mulheres, até que êle 
se deitasse (229 ) . Dêstes ritos só participavam a.s mulheres e as crianças. 

(226) Staclen, pág. 179; segundo Thevet, a reccpçilo elo cativo no grupo local era 
precedida por dete1·minadas cerimônias, nas quais as mulheres praticavam ações que indi
C'avam intenções canibalísticas. o cativo só entrava no grupo local depois de construida. 
uma cabana sem cobertura, na qual deveria pnssa1· a primeira noite. Essa cabana se loca
lizaria fora do espaço ocupado pelas malocas do grupo; enquanto durava esta reclusão, os 
captores realizavam uma cauinagem (Thevet, Ms. in., fls. 53v.-54). 

(227) Staden, pág. 87. Cf. também Gandavo, Hit1tória, pág. 131. ("Primeiramente 
quando tomam algum contrário se logo naquele flagrante o não nuitam levam-no a suas 
terras para que mais a seu sabor se possam tod.os vingar dêle. E t.a.nto que a gente da 
aldeia tem noticia que êles trazem o tal cativo, daí lhe vão fazendo um caminho até obra 
de meia légua pouco mais ou menos onde o esperam. Ao qual em C'hegando r ecebem todos 
com grandes afrontas e vitupérios tangendo-lhes umas flautas que costumam fazer das 
canas das pernas doutros contrá.rios semelhantes que mat11.m da mesma. maneira") ; Cardim, 
pág. 160: ("Ohegando à sua terra, o saem a. receber as mulheres gritando e juntamente 
dando palmadas na bôca, que é r ecebimento comum entre êles ... ") ; Abbevi1le, pág. 230: 
("Se fazem prisioneiros, amarram-nos e levam-nos em triunfo para suas aldeias, onde a s 
1nulheres, e principalmente as velhas, os recebem com imensa alegria, batendo com as mãos 
na bôca e dando gritos de satisfação") ; cf. ainda, Thevet, Singularidades, pág. 237; Léry, 
pág. 175; Nóbrega, Cartas do Brasil, pág. 100. 

( 228) Staden, pág. 87. 
(229) Cf. Staden, pág. 88; depois de deit ar-se na r êde, o prisioneiro era deixado 

em paz (cf. também Gandavo, H iat6ria, pág. 132). 
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Os homens estavam reunidos em outra maloca, realizando cerimônias 
imperceptíveis ao cronista (23º). Parece-me que os ritos descrito,s visa
vam conceder aos moradores do grupo local oportunidade semelhante 
à desfrutada pelos componentes do bando guerreiro, de definição da 
própria posição diante do cativo. Possuíam, pois, o mesmo significado 
e a me,sma função que os ritos de recepção agressiva no bando guerreiro. 
As minúcias da exposição permitem, desta vez, pôr em relêvo o caráter 
vingativo de certas ações, como os castigos corporais infligidos· ao pri
sioneiro. Isto situa a ligação existente entre os ritos de recepção agre,s
siva e a distenção das emoções recalcadas em virtude de comportamentos 
hostis dos inimigos, sugerindo que aquêles rito,s interferiam no estabele
cimento das condições de convivência com o estranho de uma maneira 
mais profunda do que se poderia supor à primeira vista. 

Os dois momentos seguintes dos rituais de integraç·ão, distinguidos 
sob as designações de "ritos de preparação do prisioneiro" e "ritos de 
renovação da sepultura", mesclavam-se entre si. Apenas a excepcional 
importância dos segundos levaram-me a enfrentar as dificuldades de 
separá-los conceptualmente. De acôrdo com Staden, os ritos de prepara
ção do prisioneiro desenrolavam-se no dia imediato à recepção agressiva~ 
cabendo às mulheres cuidar da depilação e da ornamentação dos cativos. 
Eis como descreve tais ritos: "Mai,s tarde disseram-me os irmãos: "As 
mulheres agora te conduzirão ao poracé". Eu ainda não entendia essa 
palavra então. Significava dança e divertimento. Puxaram-me pelas cor
das que eu tinha ao pescoço, fora da choça para o pátio. Acorreram 
tôdas as mulherés que estavam nas sete choças, tocaram-me, enquanto 015 
homens se f o_ram. Tiravam-me umas pelos braços, outras pelas cordas 
atadas ao pescoço, tão fortemente que eu qua,se não podia respirar. O 
que tinham em mente, quando assim me arrastavam, não sei". "Elas 
trouxeram-me diante da choça do chefe Guaratinga-w;u - em português: 
a grande garça branca. Diante._ desta choça jazia um pequeno monte de 
terra fresca. Para aí me conduziram e colocaram-me sôbre êle. Algumas 
me seguraram. Nada mais pensei senão que queriam sacrificar-me e 
procurava em tôrno pelo ibira-pema, a maça com que executam o,s pri· 
sioneiros. Perguntei também se me matariam logo, mas elas responde
ram: "ainda não". Caminhou então para mim uma das mulheres do 
grupo. Tinha uma lasca de cristal prêsa a um instrumento, que parecia 
um ramo encurvado, e com isso raspou-me as sobrancelha.s" (231). Staden 
evitou que lhe cortassem a barba nessa ocasião: alguns dias depois, 

(280) "Os homens estavam durante êste tempo reunidos em uma outra choça. Lá 
bebiam cauim e cantavam em honra de seus ídolos, chamados Maracá, que são matracas 
feitas de <mbaças, os quais talvez lhes houvessem profetizado que iriam fazer-me prisio
neiro". "O canto eu ouvia, mas durante meia hora não houve nenhum homem perto de 
mim, apenas mulheres e crianças" (Staden, pág. 88). 

(281) Staden, págs. 89, 90 e 91; o cabelo havia sido cortado no dia anterior, após 
a oferta da rêde (cf. pág. 88). Cardim dá a êste respeito informações aparentemente 
discrepantes: a depilação e a ornamentação do prisioneiro seriam feitas no decorrer da 
viagem de retôrno do bando guerreiro (" ... e antes de entrar nas povoações que há pelo 
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porém, realizaram o seu intento. Esta fase do ritual é documentada icono
gràficamente (cf. gravura número 16). Referindo-se à,s mesmas ceri
mônias quando praticadas com prisioneiros aborígenes informa apenas 
o seguinte: "A seguir [após a recepção agressiva] colam-lhe ao corpo 
penas cinzentas, raspam-lhe as sohrancelha,s, dançam-lhe em tôrno e 
amarram-no bem, a fim de que não lhes possa escapar" (232). 

Em seguida, passaram à fase decisiva dos rituais de integração dos 
prisioneiros; mesmo sem entender o significado das cerimônias a que 
o submetiam, Staden descreve-as com vivacidade: "Do lugar onde me . 
haviam raspado as sobrancelhas, conduziram-me as mulheres em frente 
da choça em que estavam os seus ídolos, os maracás, e fizeram uma 
roda em volta de mim. Fiquei no meio. Duas mulheres amarraram-me 
com um cordel alguns chocalhos e uma perna e por detrás, no pescoço, 
de modo que me ficasse acima da cabeça, um leque quadrangular de 
penas de caudas de papagaios, que êles chamam araçoiá. Depois come
çaram elas tôdas a cantar. De acôrdo com o seu compasso, devia eu 
bater com a perna à qual e,stavam atados os chocalhos, de modo que 
chocalhasse acompanhando o seu canto" (233). Coube a Thevet o mérito 
de ter consignado informações que esclarecem o . significado da totali
dade dos rituais e, em particular, das cerimônias descritas nestes dois 
parágrafos do trabalho. Segundo e,sta fonte, o prisioneiro era conduzido 
à maloca do defunto que deveria ser vingado, e cuja sepultura era então 
renovada pelo cativo. Nessa ocasião punham diante dêle a rêde, o arco, 
as flechas, os ornan1entos e outros objetos pertencente,s ao morto para que 
dêles se servisse o cativo enquanto vivesse (234). Sabe-se, assim, qual era · 
a procedência da rêde e dos ornamento,s oferecidos a ou postos em Hans 
Staden pelas mulheres tupinambá. Quanto ao significado do procedi
mento, escreve o cosmógrafo francês: "quanto ao arco e flechas, era-lhe,s 
necessário limpar e purificar, pois não é permitido a nenhum dêles 
valer-se de objetos de qualquer morto, até que um dos seus inimigos os 
tenha usado, e tenha removido a corrupção que êles pensam exis
tir" (235). Em síntese, os ritos de preparação do ·prisioneiro e de reno
vação da sepultura ultimavam a integração .do ·prisioneiro ao grupo 
local dos vencedores. Êle sofria modificações em sua personalidade, re-

caminho os enfeitam, depenando-lhes as pestanas e sobrancelhas e barbas, tosquiando-os ao 
seu modo, e empenando-os com penas amarelas tão bem assentadas que lhes não aparecia 
cabelo"), cf. Tratado, págs. 159-160. Contudo, é possível que isto ocorresse de fato nas 
expedições de maior envergadura, das quais participavam as mulheres, às quais competia, 
no sistema tribal de divisão do trabalho, a preparaç:,ão dos prisioneiros. Nas duas expedições 
guerreiras descritas por Staden as mulheres não participaram, e a visita a um dos grupos 
locais solidários ao de Ubatuba foi feita posteriormente; Staden .descreve como êle foi 
conduzido àquele grupo local por seus captores (cf. ~apítulo 28). Em todo caso, a infor
mação de Cardim mostra a conveniência de separar, nos rituais de integração do prisio
neiro, os ritos de preparação dos ritos de renovação da sepultura, como fiz neste trabalho. 

(232) Staden, pág. 179. 
( 233) Staden, pág. 91. 
(234) Thevet, Cosmograph1'.e, f. 944; Ms. in, 58 v.-59. 
(235) Thevet, loc. cit.; os demais fins dêste rito set"ão analisados adiante. 

• 
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presentadas ,simbolicamente no corte do cabelo, na depilação, no orna
mento, e sua vida era oferecida ao parente morto ou ao antepassado, 
em cuja memória deveria ser morto e ingerido ritualmente. Depois 
destas duas fases dos rituais, estava apto a receber uma mulher e a 
viver entre os Tupinambá até a época do sacrifício. Adquiria, em outra,s 
palavras, um status dentro da comunidade. 

O reconhecimento formal da nova situação do prisioneiro fazia-se 
através de outro rito. A disposição do cativo deixava de ser pública, 
transferindo-se então da con1unidade para o captor ou seu substituto, 
(isto é, para a pessoa encarregada de sacrificá-lo futuramente). Daí 
em diante, enquanto vivesse na comunidade, o cativo devia morar na 
maloca daquela pessoa. Staden refere-se a êste rito, embora o faça super
ficialmente: "concluída a dança fui entregue ao l piru--guaçu e lá conser
vado sob severa guarda. Disseram-me que ainda tinha algum tempo 
de vida" ( 236) • 

Sumário 

A análise precedente põe em evidência que, a julgar pelo que se 
pode apreender pela reconstrução histórica, a guerra seguia um cur,so 
estritamente determinado na sociedade tupinambá. Graças aos mecanis
mos sociais do sistema organizatório tribal, as situaçõe,s sociais, que 
deviam ser enfrentadas pelos indivíduos quando se preparava ou se 
realizava uma expedição guerreira, e os valore,s sociais, que tornavam 
possíveis os ajustamentos humanos exigidos nestas ocasiões, repetiam-se 
em ·Conexãp e com extrema regularidade. Tanto o comportamento indi
vidual quanto o coletivo estavam de antemão prescrito,s: o arcabouço 
estruturado da sociedade automàticamente diluía o circunstancial e o 
fortuito nos ritos e nos costumes tribais. Os empreendimentos guer
reiros eram decididos e desenvolvidos por meio de rito,s interdependen
tes; de tal maneira, que se põde dizer que o estado de guerra exprimia-se, 
na sociedade tupinambá, sob a forma de uma "cadeia de ritos", cuja 
extensão variava na ordem direta dos efeitos positivos dos ritos ob.serva
dos. Daí a necessidade ae distinguir entre a função de cada rito na cons
telação dos rituais guerreiros e a função de tôda a cadeia de ritos. 
Como foi visto, o "ritual guerreiro" abrangia quatro séri~ fundamen
tais de ritos, excluindo-se aquêles que diziam respeito à regulamentação 
das atividades "militares" e à consumação da vingança coletiva. A 
primeira, correspondia aos ritos relativos à determinação da guerra, 

(236 ) Staden, pág. 93. St.aden r efere-se a seguir a uma cer1môuia cujo sig nificado 
é impossivel determinar atualmen te ("trouxeram todos os idolos que havia na ~hoça , colo
cando-os em tôrno de mim e contaram que êstes idolos haviam profetizado que aprisiona· 
riam um por tuguês" - is to é, a êle próprio, que assim era encarado pelos Tupinambá. 
A interpretação a q_ui desenvolvida, sôbre a funçã.o dós ritos de integração do prisioneiro, 
é coerente com a an é.lise de A. Métra11x, que põe em relêvo o objetivo da adoção (cf. 
La R éligion des Tupinambá, págs. 129 -13 1 ). 
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através dos quai,s os vivos interpretavam a vontade dos mortos ou as 
determinaç·ões dos costumes. A segunda, continha o,s ritos preparatórios 
da guerra, que apanhavam a comunidade como um todo e possuíam uma 
dupla função: prover as necessidades materiais do bando guerreiro e 
aferir o moral coletivo. A terceira, abarcava os rituai,s "propiciatórios ", 
por intermédio dos quais os componentes do bando guerreiro examina
vam o caráter propício das fôrças sobrenaturais e exauriam das tradi
ções revivescidas os ideais de heroísmo. A quarta, compreendia os rito,s 
de apropriação e de tratamento do estranho, que estabeleciam as vincu
lações e as condições de convivência dos Tupinamhá com os cativos e 
vice-versa. No ,sentido mais amplo, os rituais tinham por função: 
1) coordenar as reações contra os inimigos e as aplicar em uma direção 
determinada; 2) ajustar o estado de tensão emocional dos indivíduos 
aos móveis "militares" da expedição guerreira, de modo a garantir o 
equilíbrio do sistema organizatório do bando guerreiro ou do grupo 
local; 3) intensificar o,s laços de solidariedade e a comunhão dos valo
res sociais dentro do "nosso grupo"; 4) atualizar os ressentimentos e 
os rancores acumulados nas fricções com o,s grupos hostis, sob tuna 
forma positiva, de modo a legitimar os propósitos de vingança coletiva 
e a propor a emprêsa guerreira como um dever sagrado mas viável; 
5) conceder ao grupo a disposição de sêre,s humanos imoláveis aos espí
ritos dos antepassados mortos de maneira cruenta, condição básica do 
equilíbrio tribal. 

B) A Contenda Armada: 

Os resultados positivos desta investigação, até o momento, demon,s
tram quais eram as proporç·ões das guerras tribais. O equipamento 
"militar" empregado pertence, sem discussão po,ssível, a um nível de 
civ·ilização rudimentar. tste fato, como já foi visto, não interferiu nas 
relações dos povos aborígenes, no sentido de criar condições de superio
ridade ou de inferioridade nos combates à mão armada, pois a guerra 
possuía a mesma dimensão sócio-cultural em todo,s êles. Contudo, é um 
índice ex.pressivo de grau de potencialidade destrutiva das guerras tribais. 
Parece-me claro que o equipamento "militar" atuava, indiretamente, 
como um fator restritivo do extermínio de sêres humanos, embora seja 
impossível determinar com precisão dentro de que limites. Do mesmo 
modo, o papel desempenhado pela guerra na e,sfera das relações reais 
não repousava - e isso é evidente - no seu caráter destrutivo, em sua 
capacidade de eliminação em massa dos inimigos. As atividades guer
reiras ligadas seja à conquista de uma nova po.sição na biosfera, seja 
à conservação de territórios, tinham por objetivo deslocar grupos de· 
população ou manter um certo statu quo na ocupaÇ'ão e exploração do 
meio externo por grupos hostis circunvizinhos. O sucesso delas dependia 
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naturalmente da.s perdas infligidas aos adversários; porém, nenhuma 
evi_dência ponderável sugere que tais perdas precisassem ser muito altas. 
Como a escravidão não sofreu nenhum desenvolvimento de natureza eco
nômica, de modo a se tornar um sistema racional de exploração do tra
balho dos cativos, mesmo ,sob o aspecto do montante de prisioneiros 
eram reduzidos os efeitos demográficos das guerras tribais. Quanto ao 
canibalismo, o fato dêle possuir um significado ritual exclui qualquer 
possibilidade de ver-se nêle um fator de intensificação dos efeitos des
trutivo,s da guerra tribal. Portanto, quer se encare a guerra do ponto 
de vista do equipamento "militar" dos aborígenes, quer no plano das 
relações reais, o resultado é o mesmo. Parece que as conseqüências 
demográficas das guerras tribais não se refletiam profundamente na 
composição do,s grupos locais hostis, quer considerando-se o número de 
indivíduos mortos em combate, quer atentando-se ao número de indi
víduos aprisionados. 

Ora, o caráter vindicativo das expediç-ões guerreiras e o ritual guer
reiro a que elas se submetiam são evidências do mesmo tipo, conduzindo 
igualmente àquelas conclu,sões. Por causa do objetivo expresso e cons
ciente das expedições guerreiras, estas tinham por fim aprisionar um 
certo número de inimigos, destinados ao sacrifício ritual (237) . Embora 
as fontes sejam omissas a re.speito da conexão existente entre a vingança 
dos antepassados e o número necessário de vítimas, algumas descrições 
mostram que o,s Tupinamhá ficavam satisfeitos com a captura de poucos 
inimigos, mesmo de um só (como o exemplifica o aprisionamento de 
Hans Staden) . E is.so é compreensível, pois a vingança constituía uma 
relação de reciprocidade, confinando-se as suas conseqüências de.strutivas 
às próprias proporções assumidas pelas guerras tribais. Doutro lado, a 
estrita ritualização das atividades guerreiras exercia uma função con
servadora patente: cabia-lhe deter os efeitos e os limites das guerras 
tribais, contendo-os ao nível das dimensões alcançadas por estas. Dada 

~ 

a compo,siç·ão e a organização dos bandos guerreiros e dos grupos locais, 
é difícil conceber a possibilidade de incorporação de um número muito 
elevado de prisioneiros aos rituais prescritos (pelo menos em despropQr
ção com o número de captores). Essas duas evidências comprobatórias 
,são de grande importância, pois situam o fenômeno no contexto das 
relações sociais. 

A análise da documentação disponível, como se verá nas páginas 
seguintes, comprova tais conclu,sões. Os efeitos destrutivos da guerra 
na,s sociedades aborígenes descritas pelos cronistas assumiam realmente 
acanhadas proporções. Diante disso, coloca-se o problema de saber se 
aquêle tipo de relação hostil com os grupos estranhos pode ou não ser 
designado com o têrmo guerra. Muitos autores pretendem que se deveria 

(2 37) Cf. A. Métraux, La R eligion àes Tupinambá, pág. 124; F. Fernandes, op. 
cit., pág. 104. A análise das indicações contidas nas fontes serft. feita adiante. 
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e.,stahelecer uma distinção precisa entre a "guerra verdadeira" ou sim
plesmente a "guerra" e a "rixa" ou "contenda privada" ( 238). · De 
acôrdo com semelhante ponto de vista, as relações hostis dos Tupinambá 
com os povos tribais circunvizinhos cairiam, pelo que ~e viu nos pará
grafos precedentes, dentro da segunda categoria; não ,seriam "guerra 
propriamente dita" ou "guerra". Todavia, a orientaç·ão metodológica 
seguida neste trabalho permite superar as dificuldades criadas por essa 
maneira dogmática e etnocêntrica de encarar o assunto (239). Aqui, a 
guerra é examinada como u1na forma de relação entre grupos tribais 
antagônicos. Por is.so, tenho dado menos atenção às proporções do 
fenômeno na sociedade tupinambá, do que à sua função. Acho dispen
sável fornecer, nesta parte do trabalho, esclarecimentos suplementares 
sôhre a rêde de determinações que articulava a guerra à estrutura social 
da sociedade tupinambá. Apenas, julgo oportuno lembrar que, de acôr
do com ~ evidências estabelecidas por via teórica, nos dois parágrafos 
anteriores, mesmo as proporç-ões da guerra precisam .ser compreendidas 
em têrmos da função por ela desempenhada no contexto social. 

Por isso, circunscrevi-me ao ponto de vista exposto acima ( cf. págs. 
41-42) , segundo o qual a análise sociológica deve abranger também os 
segmentos sociais constituídos pelos guerreiros, ainda que, como acon
tece na sociedade tupinambá, êles estejam longe de nos lembrar as 
falanges grega.s, as legiões romanas ou os exércitos dos povos ocidentais 
modernos. Como foi sugerido naquela parte do trabalho, os objetivos 
sociais da guerra determinam a extensão e o caráter das associações de 
guerreiros. Essa é a razão porque a guerra na sociedade tupinambá 
realizava-se em "pequena e,scala" (em comparação com outras socieda
des, é claro). A função da guerra no sistema organizatório tribal impli
cava o seu desenvolvimento sob a forma ritual, com riscos menos inten-

(2 38) Of. K arl von Clausewitz, On War, págs. 31-82. Alguns etnólogos adotaram 
es11a proposição do problema. '\Veule, por exemplo, sust.enta que a "guerra efetiva" ou 
"verdadeira " é um produto retardado na evolução cultural da humanidade, aparecendo 
em conexão com a organização política das sociedades ( R. W eule, op. cit., pág. 6 e segts. 
e especialmente 15·16); e Leo Frobenius salienta, no mesmo sentido, que a "guerra real " 
só aparece " quando são atingidos a fase agrícola e os ~raus superiores da cultura", consi· 
derando como razias as demais manifestações da luta armada (cf. Menachen;agden tmà 
~weíkOlmpfe, pág. 131 ; apud M. R. Davie, pág. 132, nota 1). Turney-High tenta dar 
uma fundamentação sistemática à teoria, desenvolvendo-a à luz dos princípios da organiza· 
çií.o militar ( cf. The Practice of Primitive War, págs. 14-22 ) . O sucesso de seu ponto 
de vista é evidenciado pela incorporação do mesmo aos mais recentes manuais de antropo· 
logia ( cf. M. J. Herskovits, J{an and his W orks, pág. 344; E. A.damson Hoebel, Man in 
The Primitive W orld, pág. 393; ~f. Jacobs e B. J. Stern, Outli ne of A.nthropology, págs. 
190-192) . 11: interessante verificar a colocação do problema fora dos círculos etnológicos; 
em La Grande Encyclopédie, a guerra nas sociedades primitivas é designada como "guerra 
privad.a" ( cf. tomo XIX, pág. 529). Spenser Wilkinson, no seu artigo sôbre a guerra em 
The Encyclopaedia, Britann'ica, rejeita o arcaico ponto de vista, abrangendo no mesmo 
conceito as duas manifestações do fenômeno: "a guerra é uma lut a entre sociedades 
humanas - nas condições primitivas entre tribos selvagens, no mundo civilizado entre esta
dos" (vol. XXIII, pág. 821). 

( 289) Cf. o trabalho de minha autoria, A. náliBe Funcionaliata. àa, Guerra: PoaBibi· 
liàadea de · A.plica.ção à Sociedade Tupina.mbá (primeira parte), no qual se encontra, além 
da crítica n êste tipo de compreensão do fenômeno, a conceituaçi1.o adotada pelo autor 
(transC'rita nn introdução: cL nota 7, pág. 15) . 
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sos, que em outras sociedades, para os guerreiros. lsso entretanto não 
poderia impedir que a considera.sse como "guerra verdadeira" e pro
curasse investigar como se processava a coordenação social da,s ativi
dades dos guerreiros como e enquanto agentes humanos dos "órgãos" 
de ataque e de defesa da sociedade tupinambá. O plano seguido no tra
tamento do problema é, por ,sua vez, deveras simples. Primeiro, estudei 
os bandos guerreiros, procurando pôr em relêvo os princípios que regu
lamentavam o comportamento humano no decorrer das incursões contra 
os grupos hostis. Depois tratei do choque armado (o combate), através 
do qual se verifica quais eram as operaçõe,s de ataque e de defesa dos 
Tupinambá. Por fim, aproveitei as indicações deixadas pelas fontes, a 
respeito das operações ulteriores ao ataque a um grupo local inimigo 
(a retirada ou "retôrno"). Tais indicações poderiam ser incorporadas 
à parte relativa à organização e ao funcionamento dos bando,s guerrei· 
ros; não quis quebrar, no entanto, a continuidade naturalmente estabe
lecida pela maneira adotada de sistematização dos materiais. Isso expli
ca a manutenção do terceiro tópico e a preocupação de aproveitar em 
separado uma documentação relativamente pobre. 

a) O Bando Guerreiro: 

Como foi visto, a função da guerra no nível ecológico vinculava-se 
aos dois tipos de deslocamento no e,spaço, praticados pelos Tupinambá: 
os movimentos de dispersão e os movimentos rotineiros, resultantes da 
ocupaç~o destrutiva de uma posição biótica determinada. Pode-se dis
tinguir dua,s modalidades correspondentes de organização das atividades 
guerreiras. A primeira, abrangendo vários grupos locais, ligados entre 
si pelo propósito comum de conquista de uma nova posição na biosfera, 
pelas atitudes e sentimentos oriundos da atualização de valores míticos 
e de ideai,s mágico-religÍosos tribais, e sujeitos à liderança de uma ou 
mais personalidades carismáticas (os pa jés) . A segunda, podia ou não 
abranger a totalidade dos grupos locais solidários. Sabe-se que os guer
reiros de um mesmo grupo local reuniam-,se para realizar uma incursão 
punitiva contra grupos locais hostis; mas também combinavam as suas 
fôrças, provàvelmente tendo em vista a eficiência do ataque, às de outros 
grupos locais solidário.s. Contudo, organizavam, além dessas, incursões 
de que participavam as mulheres e as crianças, isto é, todos os habitantes 
do grupo local. Isto dependia, naturalmente, das distâncias a serem per
corridas e da duração previ,sível da incursão guerreira. 

A documentação disponível sôbre as duas modalidades de organi
zação das atividades guerreiras é heterogênea. Com referência à primeira 
modalidade,. ela é extremamente pobre e lacunosa. As descrições de 
Gabriel Soares nada esclarecem a respeito, pois o cron~sta português 
limitou-se aos resultados das migrações e das guerras intertribais por 

• 
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elas provocadas, deixando completamente de lado o seu processo. Abbe
ville e Knivet focalizam com alguma minúcia certo.s movimentos de dis
persão. O primeiro, ao cuidar da "história de um certo personagem que 
dizia ter descido do céu" e ao relatar o que aconteceu aos Tupinamhá 
que seguiram um de seus líderes carismáticos (240 ) ; o segundo, ao des
crever o funesto movimento dos Tupinambá do sertão do Rio de Janeiro 
em direção ao litoral do Brasil meridional (241 ). Porém, a,s informações 
adiantadas pelos dois cronistas não subministram uma base empírica 
consistente à análise sociológica. A exposição de Knivet é deveras me
díocre, principalmente em se tratando de um movimento de que parti
cipou; dela só merecem atenção os dados relativos à massa de indiví
duos, que compunha o "exército" em deslocamento: entre mulheres e 
homens, adultos e crianças, seriam "ao todo trinta mil" (242 ) . Esta 
informação, cuja veracidade é impossível determinar, sugere a existência 
de mecanismos específicos de contrôle ,social das atividades guerreiras 
em semelhantes situações. O ritual guerreiro, descrito acima, dificil
mente comportaria, sem nenhuma suplementação sócio-cultural, estru
turas humanas tão complexas. Os texto,s de Abbeville, que só conseguiu 
recolher informações indiretas sôbre o assunto, deixam patente que a 
principal fonte de contrôle social nessas expedições era a liderança 
carismática. Nos dois movimentos que menciona, cabia ao líder caris
mático a orientação e a chefia p~soal da emprêsa coletiva. Segundo 
êste cronista, a migração dos Tupinambá para o norte se processou sob 
a inspiração de um pa j é, que encarnava um de seus antepas.sados, ao 
qual se teriam subordinado mais de sessenta mil indivíduos. Com.petia
lhe a direç·ão . dos ritos através dos quais os Tupinambá acreditavam 
alcançar o "paraíso terrestre dos caraíbas e profetas" ( 243 ) , e atri
buíam-lhe todos os poderes inculcados aos pajé-açu na tradição tribal. 

A documentação relativa à segunda modalidade de organização das 
atividades guerreiras é bem mais rica. Permite analisar a atuação dos 
mecanismos de divisão social do trabalho e de contrôle social no,s dois 
ca~os aludidos: quando o bando guerreiro era constituído apenas por 
homens de um ou mais grupos locais (244), e quando o bando guerreiro 
era integrado também por pessoas iSem adestramento "militar" (as mu
lheres e as crianças) . A conexão existente entre essas incursões guerrei
ras e o ciclo ecológico é assinalada, ainda que superficialmente, por au-

(240 ) Abbeville, cap. XII, pág. 65 e segts., e págs. 252-253, respectivamente. 
(241) Knivet, ed. Brasil., págs. 86-90. 
(242) Knivet, idem, pág. 87; esta informação é repetida adiante (cf. pág. 142). 

(243) Abbeville, pág. 252; quanto ao primeiro movimento, chefiado por um branco 
que se impôs aos Potiguar como pajé-açu, veja-se também Egon Schaden, En8aio Etno· 
8ociol6gico 8ôbre a Mitologia Heroica de A.lguma8 Tribo8 Indígenaa do Brasil, págs. 47·48; 
a discussão do autor sôbre as atribuições dos líderes carismáticos nos movimentos messit\· 
nicos evidencia a natureza e a função dos papéis então atribuídos aos pajés. 

(244) As descrições do ritual guerreiro, aproveitadas em outra parte dêste traba· 
lho (cf. acima, págs. 67-88), referem-se a êste tipo de incursão. 
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tores quinhentistas. Assim, parece que as excursões que abrangiam tôda 
a população de um grupo local (ou de mais do que um), realizavam-se 
após a coleta (24õ) ; isso garantia, provàvelmente, o suprimento de víve
res vegetais durante certo tempo. As incursões de pequenos bandos 
armados ·compostos tsó por homens, por sua vez, vinculavam-se com fre
qüência a algum fenômeno natural, como a época da desova das tainhas 
(a piracema) , a de amadurecimento do milho, etc. (a existência e1n 
abundância de milho ou de mandioca permitia a fabricação de grandes 
quantidades de cauim, indispensável nas cerimônias que se seguiam ao 
aprisionamento de inimigos ou que 15e relacionavam ao sacrifício 
ritual) (246). Nestes casos, os Tupinambá, ou os seus inimigos - .pois 
semelhante comportamento era pôsto em prática por todos - utiliza
vam-se de certos lugares como autênticas ratoeiras, preparando nêles 
eficazes ciladas. A preocupaç·ão dêles é evidente: daquela maneira sur
preendiam um número regular de inimigos, reunidos em um mesmo local 
e f àcilmente aprisionáveis, em virtude da distração proporcionada pelo 
próprio trabalho, da inexistência de meios defensivos, como as pal~ssa
das, e das dificuldades de obtenção de socorro. 

Fica entendido, portanto, que só cuidarei aqui da segunda modali
dade de organização das atividades guerreiras. Em consonância com a 
orientação metodológica adotada ( cf. acima, pgs. 39-42) , pareceu-me 
conveniente analisar, primeiro, como a determinação 15ocial do objetivo 
"militar" infletia na organização das atividades guerreiras. Depois 
passarei a estas tomadas isoladamente, encarando-as como atividades 
específica's, configuradas socialmente através de uma unidade integrativa 
(o baI}do guerreiro) . Assim, penso ter evitado a ilusão dos que conce
bem o "exército" como algo que existe em si e para si, tanto quanto a 

(245) Cf. Thevet, Singulariàaãea, pâg. 341: "em tempo de paz os selvícolas ameri· 
canos não se ocupam senão de suas plantações e, só na estação propícia, são arrastados 
à guerra"; adiante esclarece O" seguinte: "a colheita. é feita duas vêzes por ano: ao Natal 
(que é o tempo de verão, quando o sol está no Caprieórnio) e por ocasião dos Pentecostes" 
(idem, pâg. 342) - isto é, aproxima.damente entre novembro e dezembro e em maio. 
Além do motivo indicado acima (aprovisionamento de mantimentos), existem outras evidên· 
cias da conexão da guerra com o ciclo ecológico: os homens, durante os períodos de plan
tação e de colheita, estavam presos aos trabalhos hortícolas direta ou indiretamente, seja 
na derrubada e na preparação dos terrenos (coiva.ra), seja na proteção às mulheres, empe· 
nhadas no plantio, na eolheita ou no transporte dos produtos agrícolas. 

(246) Staden informa que precisavam tomar o maior cuidado na observação dos 
Tupinambá em novembro, época do amadurecimento do milho, e em agôsto, quando ocorria 
a pira.cerna. Nestas épocas, os bandos guerreiros tupinambá atacavam com violência os 

'upiniquim, fazendo incursões em seus territórios (Staden, pâg. 77-78). A ligação entre 
. colheita do iuilho e outras i·aízes, a fabricação de cauim e a guerra também é apontada 

por Staden ( cf. págs. 77, 125, 134 e 177). Outra ilustração é fornecida por Evreux: 
os Tremembé atacavam os Tupinambá num lugar chnma.do A.reias Brancas, onde sabiam 
que os Tupinambá recolhiam, em certas épocas, os filhotes e os ovos meio chocos de um 
pássaro vermelho, e ambar-gris, que coalhava aquelas praias ( Cf. Evreux, pâgs. 180-181 e 
178). Parece que não existia nenhum fundamento econômico em tais operações. Pelo 
menos quanto aos Tupinambá do Rio de Janeiro, sabe-se concretamente que não visavam 
melhor ou maior aprovisionamento de peixes, mas sim a captura de alguns inimigos. A 
abundância de peixes facilitava, no entanto, o abastecimento da munição de bôca do bando 
guerreiro ( cf. Staden, págs. 125 e 127). Staden assevera, entretanto: "nessa época empre
endem êlos em geral uma excursão guerreira, a fim de melhor poderem aprovisionar-se de 
viveres" (pâg. 78) . 
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dos que acr~ditam explicar tôda a realidade apontando as conexões exis
tentes entre o "exército" e a ,sociedade. 

A escolha dos iniinigos a serem atacados, como foi visto, processa
va-se socialmente. As ofensas cruéis, resultantes do "derramamento de 
,sangue com êxito fatal" de um ou mais membros de um grupo local, 
criavam condições disnômicas de existência, as quais só podiam ser re
movidas através de ações· vindicativas. Por isso, as guerras tribais con;s· 
tituíam uma função da vingança, nascendo espontâneamente das relaçõe,s 
entre grupos hostis. Contudo, parece que diverso,s grupos hostis entravam 
na categoria de "objetivos militares potenciais'' dos Tupinambá. A 
eleição do grupo hostil a ser efetivamente atacado ocorria, então, por 
meios rituais: as deliberações tomadas pelos velhos no con.selho de 
chefes, com base na vontade expressa dos espíritos dos antepassados 
consultados pelos pajés, ou na interpretação de acontecimentos infaustos 
(como a morte de um membro do "no.sso grupo") , é que definiam o 
oh j eti vo "militar" das incursões guerreiras. O processo social de esco
lha do inimigo a ser atacado promovia, pois: 1) a fixação da posição 
recíproca de certo grupo com relação a outros grupos antagônicos, como 
conseqüência dos imperativos emanado,s da consciência social das injú
rias, reais ou aparentes, recebidas por seus membros; 2) a localização 
conseqüente dos móveis e das expectativas de vingança; 3) a determi
nação do objetivo "militar" da incursão a ser realizada e o auto-e.scla
recimento dos guerreiros quanto ao fim da mesma. Em síntese, o objetivo 
"militar" das incursões guerreiras emergia de situações sociais concre
tas, transportando con.sigo a marca profunda do sistema organizatório 
daquelas sociedades tribais. · 

Essa forma peculi&,r de definição social do objetivo "militar" suben
tende outro problema. Assim, seria necessário verificar se a maneira 
tribal de determinação do objetivo "militar" se refletia diretamente na 
realização da.s incursões guerreiras. Parece-me evidente que sim, nem 
poderia ser diferente, pois tanto o alcance quanto as proporções das 
incursões guerreiras ligavam-se diretamente à definição social do objeti
vo "militar". Tôda a organização do bando guerreiro repousava tecni
camente, de fato, no conhecimento do objetivo "militar". Três elementos 
básicos estavam subordinado,s a êle: a distância a ser percorrida, a du
ração da expedição e a composição do bando guerreiro. Como se verá, 
êstes três elementos influenciavam-se mutuamente, embora dependessem, 
por sua vez, de outros fatôres, de natureza cultural ou social. Nêles 
residia, porém, a importância prática da escolha antecipada do grupo 
hostil a ser atacado. Se por ventura fôr po.ssível falar em "estratégia" 
com relaç·ão ao tipo de guerra estudado neste trabalho (247 ), é em tôrno 
dêsses elementos que 13e concentravam os "problemas estratégicos" com 
que se defrontavam os líderes guerreiros tribais. Os autores quinhen-

(247) Cf. nota <L. em apêndice, pága. 378·380. 
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tistas e seiscentistas não registraram como tais problemas caíam na 
esfera de consciência dos Tupinan1bá nem como foram por êles resolvidos 
culturalmente. Os dados que serão expostos adiante ,sugerem, no entanto, 
a possibilidade de que êles entrassem em linha de conta nas ponderações 
dos velhos. 

A distância do objetivo militar variava naturalmente com a distri
buição ~pacial dos grupos locais dos Tupinambá e dos. seus inimigos. 
A inexistência de dados que permitam organizar um mapa da distribuição 
torna precária qualquer tentativa de determinação das distâncias mé
dias, mínimas e máximas, percorridas pelos bandos guerreiros tupi
nambá. As indicações diretas con.signadas pelos cronistas são elucida
tivas, mas superficiais. As mais fidedignas e satisfatórias encontram-se 
no relato de Hans Staden: os Tupinambá atacavam os Tupiniquim e o.s · 
portuguêses localizados além da Bertioga ( 248 ) • As descrições de outros 
cronistas, como Gabriel Soares, Evreux, Cardim, não propiciam uma 
localização tão precisa; por isso, deixo de apreciá-las aqui. Alguns 
autores tratam descritivamente do assunto; assim, Gandavo frisa: "vão 
muitas vêzes buscar seus inimigos mui longe caminhando por ,serras, 
matos desertos e caminhos mais ásperos" ( 249 ) • Anchieta, Nóbrega, 
Léry e Ahbeville dão as distâncias ·percorridas pelo,s componentes dos 
bandos guerreiros, mas as informações ,são discrepantes. O primeiro, 
referindo-se aos Tupinambá, escreve que "nem bastam serras e monta
nhas mui ásperas, nem tormentas mui graves, para lhes impedir ,seu cruel 
ofício" (25º). Todavia, oferece uma estimativa, que valeria para os 
Tupi da.1costa de uma maneira geral, mais objetiva: "comumente cami
nham mais de 300 milhas para a guerra" (2151 ). Nóbrega restringe sen
sivelmente o percurso das j ornada.s, assegurando que as tribos em guerra 
se distanciavam umas das outras 10, 15 e 20 léguas (252). Estas infor
mações aproximam-se da~ de Léry, segundo o qual os Tupinambá per
corriam 25 a 30 léguas fàcilmente, em bu,sca dos inimigos (253). Sur
preendente e discrepante a afirmação de Evreux: considerando-os com.o 
a nação "mais inclinada à guerra e a viagens", assevera que "quatro
centas ou quinhentas léguas nada são para êles quando vão atacar seus 
inimigos e fazê-los e.scravos" (254). Apesar da extrema dispersão em 
que viviam os aborígenes naquela parte do Brasil, e das fontes jesuítas 
mostrarem que de fato êles percorriam grandes distâncias nas entradas, 

(248 ) Consulte-se o mapn 4, desenhado por W . K loster , in Stadun, entre p{igs . 
202-203. No regresso da BeTtioga, os Tupina,mbá percorreram t1rin t11, milhas, em três dia,s 
de viagem ( cf. Staden, p ág. 87). 

(249) Gnndavo, H istória, pág. 124. 

(250) Anchieta , Cctrtas, pág. 197; cC. também p{~ir. 74. 

(251) Anchieta, Oart<.ts, p ág. 45. 
(252 ) N 6brega, Olwtas do Brcisil, pág. 90 . 
( 253) L éry, pág. 1 72. 

(254) Evreux, pág. 79. 
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graças ao .sistema hidrográfico da região, é pouco provável que tais es
paços fôssem vencido.s nas incursões dos bandos guerreiros. 

Não obstante, os dados mais consistente,s (os ministrados por Sta
den, Léry, Nóbrega e Anchieta) demonstram que as distâncias percor
ridas pelos bandos guerreiros, quando não atacavam grupos locais situa
do.s em territórios confinantes (255 ) , ainda que variáveis, eram relativa
mente grandes. Isto refletia-se na duração das incursões guerreiras. 
Como dizia Gabriel Soares, " dura muito, para se fazer a dita guer
ra" (256 ). A excursão descrita por Staden fôra conduzida contra inimi
gos localizados nas proximidades : durara ao todo onze dias (257 ) . En
tretanto, de acôrdo com o afastamento do objetivo "militar", podia 
durar muito mai,s. Thevet relata que chegavam a alcançar até cinco ou 
seis meses (258 ) . A cadeia completava-se dessa maneira, pois a composi
ção do bando guerreiro dependia naturalmente dêstes fatôres. O bando 
guerreiro de que participou Staden abrangia, aproximadamente, 684 
indivíduos, todos do sexo masculino (259 ). Como retornariam dentro de 
pouco tempo, dispensavam mais participantes, como as mulheres por 
exe1nplo (260 ) . Já na outra alternativa, a organização do bando guer
reiro processava-se em outras bases, o que não escapou a Thevet: todos 
os 1nemhros do grupo local compunham, então, a expedição punitiva. 

Essa cadeia de interdependências só explica parcialmente, porém, a 
morfologia dos bandos guerreiro,s. Ela mostra que o sistema "militar" 
dos Tupinambá era bastante consistente e integrado, a ponto de deter
minar, em função do objetivo "militar" : 1) a coordenação, no espaço 
e no tempo, das atividades guerreiras; 2) a canalização de uma soma de 
energias humanas proporcional ao alcance e à natureza do empreendi
mento guerreiro. Resta analisar agora as determinações oriunda.s da 
integração do sistema "militar" à cultura e à organização social daque
las sociedades tribais. 

Quanto à distância, é preciso saber como a cultura equipava os 
guerreiros para o deslocamento no e.spaço, e se a extensão dêste impunha 
alguma espécie de barreira às atividades guerreiras. As fontes compul
sadas ressaltam q ue os Tupinambá possuíam amplo conhecimento do 
meio externo. Combinando tais conhecimentos ao emprêgo das técnicas 
tribais de orientação e de locomoção, podiam realizar excursões a luga
interessou por estas questões, resumeres distante.s. Gabriel Soares, que se 

(255) O mínimo conhecido, ein t êrn1os de distância, é r egistrado por Pero L-opes 
d e Souza: os gr upos locais inimigos combatiam-se r eciproca1nen te dentro de uma ár ea de 
~uas léguas ( cf. P ero Lopes, pág. 154 ) . 

(256) Gabriel 'Soares, pág, 390. 
(257) Staden, pág. 138. 

(258 ) Thevet, Oosmographie, f . 941 ; Singularidadea, pág. 228 . 
( 259) Staden , pág. 124 . 
( 260) Par a outro exemplo, veja-se Diogo Campos Mor eno, ín Almeida, vol. II, 

-págs. I 77-178. 
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da seguinte maneira as suas observações: "têm os Tupinambás grande 
conhecimento da terra por onde andam, pondo o rosto no sol, por onde 
se governam; com o que atinam grandes caminhos pelo deserto, por 
onde nunca andaram" ( 261 ) ; "costuma êste gentio, quando anda pelo 
mato sem saber novas do lugar povoado, deitar-se no chão, e cheirar o 
ar, para ver se lhe cheira a fogo, o qual conhecem pelo faro a mais de 
meia légua, segundo a informação de quem com êles trata mui familiar
mente; e como lhe cheira a fogo, se ,sobem às mais altas árvores que 
acham, em huscà de fumo o que alcançam com a vista de mui longe, o 
qual vão seguindo, se lhes vem bem ir aonde êle está; e se lhes convém 
desviar-se dêle o fazem antes que sejam sentidos; e por os Tupinambá 
terem êste conhecimento da terra e do fogo, 13e faz muita conta dêles, 
quando se oferece irem os portuguêses à guerra a qualquer parte, onde · 
os Tupinambá vão sempre adiante, correndo a terra por serem de recado, 
e mostrando à mais gente o caminho por onde hão de caminhar, e o 
lugar onde se hão de aposentar cada noite" (262). O uso constante destas 
técnicas de orientação, ha.seadas nas relações adaptativas com o meio 
natural circundante, desenvolvia naturalmente os sentidos dos indivíduos, 
em particular a vista e o olfato. Eis o que salienta um cronista francês, 
o qual completa (ainda que com certo exagêro) as indicações de Gabriel 
Soares: "no que diz respeito aos ,sentidos naturais, tanto internos como 
externos, jamais achei ninguém, indivíduo ou nação que os superasse"; 
"têm o olfato tão perfeito que, como um cão (à excepção da bondade) , 
reconhecem ~ pista de um inimigo e discernem duas pessoas de nações 
diferentes" ( 263 ) • A me,sma fonte descreve um acidente que demonstra 
o desenvolvimento do sentido visual nos Tupinambá: na viagem à Fran
ça, descobriram muito antes que os marinheiros os indícios de terra, 
"embora muitos da nossa tripulação tivessem excelente vista". "Assim 
como a vista, ressalta Abbeville, têm êles os outros sentidos do ouvido, 
do paladar, e do tato" (264)-. 

A locomoção descansava nos próprio,s recursos dos organismos hu
manos, quando se tratava de deslocamento sôbre a terra, ·ou ·por meio 
de canoas, quando podiam atingir o objetivo "militar" navegando pelos 
rios ou junto à costa marítima. As canoas - os Tupinambá, como 
outra.s tribos Tupi, conheciam também as jangadas, mas sua utilização 
nas incursões guerreiras não é documentada - constituíam o único 
elemento ergológico usado pelos Tupinambá como instrumento de trans· 
porte na guerra. Suas habilidades náuticas eram tão refinadas, que 
impres,sionaram vivamente os europeus; ainda agora, Métraux pensa que 
"os Tupi-Guarani são com os Caribe os mais hábeis navegantes da Amé-

(261) Gabriel Soares, pág.388. 
(262) Gabriel Soares, pág. 389; ef. também Thevet, Ms. in., fol. 53 v •. 
(268) Abbeville, pág. 243. 
(264) Abbeville, pág. 244. 
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rica do Sul" ( 265 ) • Eis como êste etnólogo caracteriza as canoas daqueles 
aborígenes: "as canoas dos Tupinambá eram de do~ tipos: umas, esca
vadas nos troncos de árvores, podiam suportar um número elevado de 
remeiros, enquanto que outras, feitas de uma peça de casca, pos.suíam 
menor capacidade. Exteriormente os dois tipo;s de embarcação não 
deviam apresentar um aspecto muito diferente, nada havendo porisso de 
surpreendente no fato de terem os antigos viajantes confundido-as com 
f reqüência" ( 266) • 

Os cronistas dão informações tanto sôhre a tripulação, quanto sôbre 
o emprêgo conjugado de canoa.s em frotas. Entre as várias fontes ,é 
preciso pôr de lado Simão de Vasconcellos e Evreux, cujas informações 
discrepam do resto da documentação disponível O primeiro assevera 
que os Tupinambá do Rio de Janeiro "faziam embarcações fortíssimas, 
capazes as maiore,s de cento e cinqüenta gue:r:reiros"; enquanto que o 
capuchinho explica que as canoas feitas de um só tronco "conduzem 
às vêzes duzentas ou trezentas pessoas com as suas competentes muni
ções" ( 267 ) . A exclusão de ambas as informações não se funda na com
provação da inveracidade das mesmas - o que é impossível determinar 
atualmente, inclusive através da colação de textos - mas no fato de se 
poder presumir, pelo que se sabe a respeito da situação de contacto dos 
Tupinan1bá corn os branco,s, que essas embarcações eram construídas 
em colaboração com os franceses. Quanto às demais fontes: Anchieta 
afirma que a tripulação variava de 20 a 25 pessoas, sendo que às vêzes 
elevava-se a mais de 30; Gandavo, Gabriel Soares e Cardim as,severam 
que as canoas comportavam de 20 a 30 tripulantes; Staden limita-se a 
30, mas Pigaff eta fala de 30 a 40, enquanto que Léry e Thevet asseguram 
que nelas podiam viajar de 40 a 50 pessoas (268). Excluindo-se os doi.s 
autores citados anteriormente, o total maior é oferecido por Pero Lopes 
de Souza, segundo o qual a tripulação se comporia de 60 indiví
duos (269). Duas referências concretas, encontradas em Staden (18 
tripulantes) e em Anchieta (20 tripulante,s), concernentes a situações 
vividas pelos dois autores, tendem para as informações menores (27º) . 
Com base nestes dados, pode-se admitir que a capacidade média de 
transporte das canoas dos Tupinambá atingia uma tripulação de 20 a 

(265) A. Métraux, L a CiV"ilisation Matéri~Ue, pág. 207 ; Staden escrevia em seu 
tempo que, nelas, "viajam tão distantes quanto lhes apraz" (pág. 176). 

(266) A. Métraux, loc. cit.; Thevet informa que, no dia em que despojavam a árvo
re da casca com que faziam o barco, guardavam completa abstinência - "não bebem e 
nem comem, temendo, segundo dizem que, se fizessem o contrário, algum mal lhes aconte· 
ceria em viagem "; Thevet, Singula,rid,a,dea, pãg. 235. 

(267 ) Simão de Vasconcellos, Vida, do Veneráv el, vol. I, pág. 78; Evreu:x, p ág. 80. 
(268) Anchieta, Oartu, pâgs. 172 e 203 ; Gandavo, Hi8tória, pág. 125; Gabriel 

Soares, pág. 880; Cardim, pág. 60; Staden, pâg. 176 ; Pigafetta, pág. 59; Léry, pág. 172; 
Thevet, Singulciridaàea, pág. 235; em seu Ms. inédito, Thevet firmou-se por um total 
menor: ent re 30 a 40 1>essoas ( cf. fois . 86 v.-87; veja-se também foi. 65). 

(26 9) Pero Lopes, apud Est êvão Pinto, vol. II, pág. 180. 
(270) Staden, pág. 124 ; Ancbieta, Oartaa, pâg. 232. 
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25 p~oas (271). As frotas de guerra dêstes índios se compunham de 
60 a 200 canoas ( 272 ) - "e tôdas navegam próximas umas das outras 
e tão ràpidamente que em poucos momentos se perdem de vista" ( 273 ) • 

Apesar dos conhecimentos sôbre o meio externo e da disposiç·ão de 
técnicas de orientação e de locomoção eficientes (quando encaradas, é 
óbvio, do ponto de vista dos tipos correspondentes de relações adaptati
vas) , as expedições guerreiras esbarravam com uma barreira de ordem 
geográfica. A penetração nos territórios ocupados por tribos inimigas 
trazia con.sigo um risco sério: o bando atacante podia ser surpreendido, 
depois de uma ação bem sucedida, por suas próprias vítimas e aliados. 
Se a abordagem ocorresse longe dos territórios sujeitos ao domínio da 
tribo a que pertencia o bando guerreiro atacante, as perspectivas de 
socorro por parte do,s seus aliados se tomavam pequenas, elevando-se os 
perigos proporcionalmente (274). A mesma coisa acontecia nas incursões 
realizadas pelo mar, pois Staden relata como os Tupiniquim e os portu
guêses provocaram os Tupinambá nas imediações da ilha de Santo Ama
ro, sem que ~tes se animassem a um encontro decisivo (275). No fundo, 
o fator limitativo analisado, traduzindo a relação existente entre a posi
ção geográfica do inimigo e a do band~ guerreiro atacante, era de ordem 
estratégica. Evitar o "encurralamento" em uma área territorial domi
nada pelo grupo hostil atacado e por seus aliados parece ter sido um 
dos grandes princípios da guerra na cultura tupinamhá. 

Quanto à duração das incursões guerreiras, que atingiria à.s vêzes 
até quatro ou cinco meses, segundo Thevet, é possível reconhecer atual
mente a atuação de três f atôres convergentes: dois vinculados à morfo
logia dos ~rupos locais (funcionamento do "órgão" de def e,sa dos gru
pos locais; conexão entre a subsistência do bando guerreiro e o ciclo 
ecológico) ; e outro que resultava da relação de f ôrças, estabelecida 
efetivamente no decorrer do combate, entre o bando guerreiro atacante 
e o corpo de guerreiros do grupo local atacado (condições do choque 
armado com o inimigo ) . A~ guerra constituía, na sociedade tupinambá, 
uma atividade masculina. Por is,so, a defesa dos grupos locais repousava 
no corpo de guerreiros, composto de indivíduos socialmente considera-

(271 ) Métraux considera exageradas as cifras contidas nas obras de Staden , Léry 
e Thevet ( Cf. Oivili.aation Matérielle, pâg. 209). O leitor encontr a r á. nesta monog rafia a 
análise das dimensões <las canoas (in loc. cit. ). A êste respeito, Staden escr e-ve que tinham 
"mais ou menos quatro pés de largura e quarenta de comprimento, algumas mais longas, 
outras menos" (pág. 176) ; segundo Cardim, elas eram "mui grandes", t endo 7 ou 8 
palmos de largura e 50 ou mais palmos de comprimento (pág. 60). Fazendo·se as conver· 
sões necessárias, verifica-se que as informações das duas fontes não divergem d e maneira 
apreciável. 

(272 ) Cf. Lér y, p ág. 172; Thevet, Sinqulariàadea, pág. 235 ; Anchieta, Oa,rtu, 
pág. 203. 

(273) Léry, loc. cit. 
(274) Cf. Gabriel Soares, cap. OLXIX. 
(275) Cf. Staden, págs. 82·83; cf. também a descrição, na mesma fonte, do ataque 

doe Tupiniquim ao grupo local Ubatuba ; o bando atacante desistiu da emprêsa a ssim que 
ae tornou patente a impraticabilidade de uma vitória rápida ( Staden, págs. 101-102). 
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dos aptos para a guerra. Se todos os guerreiros de um grupo local se 
ausentassem ao mesmo tempo, por cau.sa da guerra, é evidente que os 
demais moradores ficariam à mercê dos ataques dos inimigos; doutro 
lado, as incursões sempre implicavam algum enfraquecimento no sistema 
defensivo do,s grupos locais, pois os componentes dos bandos punitivos 
eram extraídos do seu corpo de guerreiros ( 276 ) • Os cronistas não deram 
a devida atenção a tais aspectos da organização tribal, mas parece que 
situações dêsse tipo estavam sujeita,s à regulamentação social. Assim, 
quando um grupo local sofria danos graves (destruição das malocas, das 
lavouras, etc.), em virtude de ataques dos inimigos, a prestação de ajuda 
econômica se processava de modo a abranger apenas uma parte da popu
lação masculina dos grupos locais solidários, que lhe deviam coopera
ção ( 2 77 ) • A existência de mais de um líder guerreiro, com os homen.s 
a êle subordinados, em cada grupo local (278 ) é outra evidência da mes
ma espécie: tal circunstância facilitava diversas possibilidades de apli
cação combinada das energias masculinas, ,seja nos trabalhos rotineiros, 
seja nas prestações recíprocas de serviços entre parentelas de grupos 
locais solidários, seja na realização de incur.sões contra grupos hostis cir
cunvizinhos, permitindo conservar nos grupos locais, no entanto, se isto 
fôsse necessário, uma reserva mínima de homens apto,s para a guerra. 
Portanto, considerando-se a duração da guerra do ponto de vista do 
funcionamento do sistema defensivo dos grupos locais, chega-se a duas 
inf erência,s básicas: 1) as condições de defesa do grupo local liga
vam-se à determinação do tempo dentro do qual deveriam se desenvolver 
as incursõe.s dos bandos guerreiros constituídos só por homens e empe
nhados na luta contra grupos hostis circunvizinho.s. Sem dúvida, nelas 
se encontra um dos fatôres responsáveis pela orientação do sistema "mi· 
litar" tribal no sentido de contornar, nesse tipo de incursão, os comba
tes prolongados ; preferiam antes transferir o projeto de· apresamento 
de inimigos ou tentar novas investidas contra outros gru·pos locais inimi-

(276) Knivet indica que êle e -seus companheiros encontraram um g r upo local 
"tapuia" que "quase só continha mulheres " - seus maridos haviam ido à guerra contra 
os 'rupina1nbá ( cf. ed. Brasil., pág. 67) . Staden relata que pretendia ficar no grupo local 
de Ubatuba., quando os Tupinambá realizaram a incursão contra os Tupiniquim, pois com 
a partida dos guerreiros caberia provàvelmente às mulheres a fiscalização dos seus atos 
( "era também meu intento escapar para o navio francês, se me deixassem em C'asa" -
pág. 124) . O mesmo cronista fornece outro exemplo, mas de caráter positivo: o ataque 
dos Tupiniquim ao grupo local de Ubatuba falhou porque se a chava a postos o corpo de 
guerreiros da comunidade (cf. págs. 101·102). 

(277) Staden dâ um bom exemplo da forma tribal do entreajuda econômica entre 
parentelas pertencentes a grupos locais solidários: depois da destruição do grupo local de 
Mambucaba pelos Tupiniquim, Nhaêpepô-oaçu, do grupo local de Ubatuba, reuniu 011 seus 
parentes e amigos que "moravam em sua cabana", e para lã se dirigiram, visando cola· 
borar na reconstrução das ma.locas (cf. pág. 104 ) . Sôbre a dest.ruição das lavouras cf. 
Anchieta, Cartas , págs. 183 e 185; cf. a cima, págs. 4 8 -49. 

(278) Quanto ao número de líderes guerreiros por grupo local, <rt. o trabalho de 
minha autoria, A Organizai;ão Social ào.s Tupina·mbá, pága. 272-274; sôbre o número de 
guerreiros subordinados a cada lider, cf. especialmente Diogo de Campos Moreno, in Almei· 
da, vol. II, págs. 177-178. 
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gos, situados na rota do bando guerreiro (279). 2) A incorporação ao 
bando guerreiro de mulheres, crianças e velhos in'capazes de participar 
ativamente da guerra, nas incursões cuja duração prevista era grande, 
provinha também da necessidade de oferec~r alguma segurança efetiva 
a pessoas dependentes. Neste caso, a duração das incursões guerreiras 
atuava, ainda que de forma secundária, como um fator concomitante da 
ampliação do.s quadros humanos dos bandos guerreiros. 

A duração da incursão guerreira dependia também das relações 
existentes entre a subsistência dos componentes do bando guerreiro e o 
ciclo ecológico. Como se viu, a guerra tinha seu "período propício" na 
sociedade tupinambá, ligando-se ainda a certos fenômenos naturais. É 
po.ssível assinalar, entretanto, outras vinculações entre a guerra e o ciclo 
ecológico. A~sim, a alimentação dos indivíduos que integravam os ban
dos guerreiros constituídos só por homens repousava predominantemente 
nos recursos do meio natural circundante. Staden ministra indicações 
preci,sas a respeito: a munição de bôca que levavam consigo era a farinha 
de mandioca; a ela combinavam outros alimentos da dieta tupinambá, 
conseguidos através da pesca ou da caça (28º) . Por essa razão é que 
aguardavam a época da piracema para realizarem suas incursões guer
reiras - a própria natureza se encarregava de provê-los de alimentos 
hásico,s à sua subsistência. Outro tipo de vinculação é reconhecível com 
referência aos bandos que abrangiam tôda a população do grupo local: 
incursões de grandes proporções e prolongadas tornavam-se então mate
rialmente ,possíveis, graças ao fato de os bandos guerreiros disporem 
de uma e,strutura interna adaptada às variações do ciclo ecológico. Nos 
momentos de escassez de víveres, aproveitavam-se dos conhecimentos 
que possuíam sôbre esta.s variações para a plantação de certos vegetais 
( cf. adiante). 'T erifica-se pelos dois exemplos, portanto, que a duração 
das incursões guerreiras subordinava-se às forma.s tribais de aprovisio
namento direto dos recursos naturais; a dependência do homem com. 
relação à natureza não se quebrava sequer durante as excursões guer
reiras, po~s o sistema econômico nativo não previa a acumulação de 
víveres em quantidade suficiente para assegurar o abastecimento com· 
pleto dos bandos guerreiros. Por isso, a duração das incursões con,stituía 
uma função do ciclo ecológico, implicando além disso, no ca,so das 
expedições mais an1plas, a incorporação ao bando guerreiro de pessoas 

(279) Staden regista, por exemplo, como os Tupiniquim at acaran1 o grupo local de 
Ubatuba e como, depois de desistirem dêste objetivo, repetiram a façanha contra o grupo 
local de Mambucaba, onde foram melhor sue!edidos (Cf. págs. 101-102 e 104) . 

(280) Cf. Staden, pág. 125 ( " ... os índios chamam piracema a êste tempo da 
desova. Nesta época partem todos para a guerra, tanto os Tupinambás como os seus inimi
gos, e durante a marcha apanham e comem os peixes": "ai - no acampamento - apanha
mos muito peixe, pira tis ou tainhas ... "), e especialmente pligs. 177·178. Theve1, quando 
indica quanto tempo durava a excursão guerreira ( 4 a 5 me2es, às vezes), não diz se se 
r eferia a um bando masmilino dêste tipo ou ao que abrangia todo o grupo local (cf. Ms. 
in., ns. 85). 

• 
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capazes de cuidarem da obtenção e da preparação de alimentos de pro
cedência vegetal. 

O outro fator que influía sôbre a duração das incursõe~ guerreiras, 
as condições do choque armado com o iniinigo, manife,stava-se de modos 
diferentes, de acôrdo com a . composição do bando guerreiro. Quando 
o bando guerreiro se compunha só de homens e atuava nas circunvizi
nhanças, se o ataque não fôsse cercado de êxito de maneira relativa
mente rápida, os atacantes retraíam-se e desistiam da emprêsa (281 ). 

Além de outros motivos, faltava à própria estrutura dos bandos guer
reiros dêste tipo suficiente consistência organizatória para resistir a 
campanha,s mais prolongadas. Em outras palavras, do ponto de vista 
"tático", se me fôr permitido usar êste têrmo aqui, os bandos guerreiros 
em questão estavam organizados para os combates de curta duração: 
para o ataque de surprêsa e a exploração dos seus efeitos na captura 
de adver.sários. Se as condições do choque armado garantissem pelo 
menos a equivalência de f ôrças (o inimigo poderia estar prevenido sôbre 
o ataque, o seu corpo de guerreiros capacitado para oferecer uma resis
tência inesperada, etc.) , a insistência por ·parte ·dos atacantes inverteria 
a posição recíproca dos combatentes, como o testemunha Gabriel Soare,s, 
transformando-se as expedições em algo fatal aos próprios atacantes. 
Quando o bando guerreiro correspondia literalmente ao grupo local em 
marcha, a situação era outra. Mesmo que o ataque de surprêsa f alhas,se, 
o bando guerreiro dispunha de consistência interna suficientemente 
sólida para suportar u1na guerra prolongada, .se isto fôsse decidido. 
Como se verá adiante, possuíam 1neios para sitiar o grupo l:iostil durante 
algum tempo. O cêrco prolongava-se de acôrdo com a relação efetiva 
das fôrças antagônicas em presença; nunca, entretanto, depois de reve
lar-se infrutífero para os atacantes (282). Conclui-se, pois, que a dura
ção das incursões guerreiras variava em conexão com a,s condições do 
choque armado, resultantes da relação efetiva das fôrç·as que se defron
tavam. 

A composição do bando guerreiro, pelo que me foi dado alcançar 
através da docu1nentação conhecida, prendia-se a quatro fatôres: a popu
lação masculina em idade guerreira dos grupos locais; o funcionamento 
do,s mecanismos tribais de vingança; o aprovisionamento de recursos 
naturais durante a incursão contra os inimigos; e as expectativas de 
reação do inimigo. Quanto ao primeiro fator, os dados disponíveis não 

(281) Cf. o exe1nplo fornecido por Staden e já lembrado neste trabalho (veia-se 
a nota 279, na pág. anterior). Adiante, ao analisar as técnicas de combate, pretendo voltar 
ao assunto, aproveitando as indicações contidas em outras fontes; o mesmo posso asseverar 
com relação às técnicas de retirada. 

(282) Se.ja em virtude da equivalência de fôrças (veja-se, por exemplo, as descri
ções do sitiamento dos brancos por guerreiros nativos em Igaraçu, feitas por Staden -
págs. 46 ·49) ; seja em virtude da impossibilidade em que se viam os atacantes de manter 
indefinidamente u1na posição sólida diante do inimigo, capaz de receber a qualquer mo
mento auxílio "militar" de grupos locais aliados. 
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são muito esclarecedores. Somente por via indireta é possível insinuar 
atualmente semelhante conexão. A julgar pelo.s aldeamentos feitos pelos 
jesuítas, variava bastante o montante da população dos grupoiS lo
cais (283) ; e com êle variava, naturalmente, a composição interna da· 
quelas populações. Assim, alguns grupos locais possuíam maior núme
ro de guerreiros que outros. A êste respeito, é ilustrativa a enumeração 
de chefes dos grupos locais tupinambá, feita por Abbeville (284) ; a 
maioria dos grupos locais pos,suía apenas um chefe, mas havia grupos 
com 2 e até com 3 ou 4 chefes. Isto quer dizer, considerando-se a forma 
tribal de imposição de liderança, que era variável o montante e a com
posição interna da população dos grupos locais discriminados pelo cro
nista francê.s. De modo que alguns podiam suportar a formação de 
mais de um bando guerreiro em seu seio. A mesma coisa se infere do 
relato de Campos Moreno, cujas informações evidenciam como conse
guiu integrar um bando de 500 guerreiros nativos, extraídos de 12 
al.dei,as distintas. A contribuição de cada grupo local foi muito variada, 
tendo alguniS cedido quase quarenta "freicheiros" (285). É útil observar, 
porém, que o número de guerreiros por grupo local devia ser muito 
maior, pois cada um deu apenas uma parte de suas fôrças. Referindo-se 
às "aldeias" da Companhia de Jesus na Bahia, Gabriel Soare,s trata da 
aldeia de Santo Antônio, "onde haverá mais de trezentos homens de 
peleja" e, conjuntamente, das aldeias do Espírito Santo e de São João, 
"em as quais terão setecentos homens de peleja pelo menos" (286). 

Embora tais dados não sejam representativos para os grupos locais nati
vos, independentes ou livre,s da influência dos brancos, êles dão uma 
idéia conçreta da situação demográfica dos grupos locais (as "aldeias" 
dos jesuítas foram organizadas tendo por base o seu modêlo). Ainda 
que sob reservas, pode-.se admitir que a composição dos bandos guer
reiros dependia do montante e da composição da população dos grupos 
locais, especialmente do setor masculino dessa população. 

As obrigações recíprocas nascida,s das relações de parentesco ( con· 
sangüíneo ou por afinidade) definiam a responsabilidade relativa de 
cada indivíduo na vingança de um .parente morto pelos inimigos (de 
modo real ou suposto). A consciência da injúria era mais intensa no 

(283) Sôbre o .número da populai;ão das nldeias mantidas pelos jesuítas na Bahia, 
cf. A. Organ'ização Social dos Tupinambá, pág. 37 ; não existem, no entanto, dados acêrca 
da composição da população de grupos locais nativos. Em 1730, a Companhia de Jesus 
possuía, na Ilha de São Luís, uma aldeia composta por 265 indivíd uos, assim distribuídos: 
116 homens ; 109 mulheres; 38 meninos e adolescentes; e 2 catecúmenos (Serafim Leite, 
Hist6ria da Oompanhia de J erus no Braail, vol. III, pág. 142). Em 1694 essa a ldeia 
contava com uma população maior, dispondo de SOO guerreiros. :l!:stes dados não são infe
lizmente, representativos para a população dos grupos locais nativos, nas condições de 
vida anteriores à chegada dos brancos. 

(284) Cf. Abbeville, págs. 139-151. 
( 285) Cf. Diogo de Campos Moreno, loc. cit. 
(286) Gabriel Soares, págs. 46-47 e 48; Caminha informa que ao demandarem a 

praia, "ali acudiram logo obra de duzentos homens, todos nus, e com arcos e setas nas 
mãos" (pág. 208) , que pertenciam a um grupo local situado nas imediações. 
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círculo de pessoas ligada,s ao morto por laços de parentesco, e isto se 
refletia na composição do bando guerreiro, tanto quanto na escolha do 
objetivo "militar". Pois tais pessoa,s, submetidas à liderança do parente 
mais atingido pela injúria e portanto mais responsável na vingança 
do morto, se reuniam para "punir" o,s membros do grupo hostil culpados 
pela ocorrência. Gand.avo descreve uma incursão dêste tipo, liderada 
por um chefe tupiniquim cujo filho fôra morto durante um assalto dos 
Tupinambá ao grupo local em que moravam (287). Quando as obriga
ções afetavam círculos maiores de pessoas, as incursões eram realizada,s 
por várias parentelas, integradas em um mesmo bando guerreiro; é o 
que descreveu Evreux, com relação aos Tupinamhá do Maranhão (na 
guerra contra os Tremembé), Staden e Anchieta, com referência aos 
Tupinambá do Rio de Janeiro (na,s expedições contra os Tupiniquim e 
os portuguêses) . Em síntese, os mesmos motivos sociais que determi
navam a seleção do objetivo "militar" interferiam na composição do 
bando guerreiro, fazendo com que êste dependesse, quanto ao número 
de componentes, do.s ideais tribais de retaliação. 

A relação entre o aprovisionamento de recursos naturais e a com
posiç·ão do bando guerreiro é evidente. Como já foi assinalado, a dura
ção das incursões e a quantidade de víveres transportada implicavam 
certas atividades econômicas, cujas finalidade.s se concentravam quer na 
suplementação dos alimentos disponíveis, quer no reabastecimento de 
determinados mantimentos, como por exemplo a farinha de mandioca. 
Os guerreiros não podiam, naturalmente, ocupar-se de todos êste,s mis
teres, embora nas pequenas incursões cuidassem os mais jovens também 
da caça e da pesca (288). Daí a ampliação dos quadro,s humanos dos 
bandos guerreiros: a participação de outras pessoas, além dos guer
reiros, resultava e tornava possível, ao mesmo tempo, as incursões de 
grande envergadura. 

É impo,ssível determinar exatamente, em nossos dias, como as expec
tativas de reação do inimigo inflectiam na composição dos bandos guer
reiros, pois não se pode saber atualmente como e dentro de que limites 
o espírito mágico-religioso das atividades guerreiras atuava na motivação 
das atitudes através da,s quais os Tupinambá se representavam o próprio 
valor guerreiro e o dos adversários. Mas, parece que o aproveitamento 
de experiências anteriores, adquiridas nas guerras tribais, ocorria de 
fato. A composição do bando guerreiro de modo a abranger as fôrças 
de vários grupo,s locais solidários, para a luta contra inimigos aborígenes 
ou civilizados, como o demonstram as descrições de Evreux, Staden, 
Anchieta, Nóbrega, Knivet, etc., não sublinham outra coisa. Ao contrá
rio, quando subestimavam a capacidade de reação do grupo hostil a ser 
atacado, agiam com menos prudência. Léry fornece um exemplo nesse 

(287) Cf. Gandavo, História, r>âgs. 127 ·129. 
(288) Cf. Staden, plig. 178. 
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sentido: na Ilha Grande vivia um grupo de Maracajá, submetido aos 
Tupinambá, "tendo sido deixado em paz"; "entretanto, certa vez, após 
beberem cauim os Tupinambá,s, muito excitados, resolveram saqueá-lo, 
alegando tratar-se de de.scendentes de inimigos mortais. Para lá se diri
giram à noite, apanhando a pobre gente desprevenida, e tal carnificina 
fizeram que causav~ dó" (289). Outras evidências indiretas se encontram 
nas representações dos nativos sôbre o valor e a fama guerreira dos 
diversos grupos tribai,s e dos seus chefes mais importantes, referidas 
por Salvador, Acufia, Cardim, Abbeville e Vieira, que me dispenso de 
examinar aqui. Por isso, penso que se deve considerar, malgrado as 
lacunas das fontes, as expectativas de reação dos inimigo.s ao lado dos 
demais fatôres que determinavam a composição do bando guerreiro. 

A análise desenvolvida nas páginas precedentes incidiu exclusiva
mente sôhre o sub.strato material dos bandos guerreiros. Se consegui 
expor os resultados da investigação com suficiente clareza, ficaram elu
cidadas as principais questões relacionadas com. as funções adaptativas 
desta e,strutura social, bem como com as funções integrativas que nelas 
repousavam ou que a elas se ligavam tangenciahnente. Do ponto de 
vista morfológico falta analisar ainda, portanto, a própria organizaç·ão 
das ações e atividades guerreiras ou subsidiárias através e no seio dos 
bandos guerreiro.s. O :método expositivo a seguir é simples: primeiro 
tratarei dos bandos guerreiros constituídos só por homens, e depois dos 
que eram integrados por tôda a população de um ou mais grupos locais. 

O bando guerreiro que se dedicava a incursões contra grupo.s hostis 
circunvizinhds se compunha, como já foi indicado, só de homens. É 
provável que abrangesse indivíduos que não possuíam status de guer
reiro, pois as informaç·ões disponívei.s mostram que as incursões reali
zadas por tais bandos se efetuavam principalmente através de canoas. 
E Evreux assevera que os Kunu1ni-guas.ú, indivíduos cuja idade variava 
de 15 a 25 anos e não es!avam ainda capacitados para enfrentar os . . . . '' . . -1n1m1go.s como guerreiros, acostumam-se a remar, e por isso sao esco-
lhidos para tripularem as canoas quando vão à guerra" (29º). Staden 
acrescenta que, nos acan1pamentos, competia aos "jovens" caçar, pescar 
e preparar os produtos dessas atividades ( 291 ) ; como não esclarece o 
significado de "jovem", fica-,se sem saber se se referia a indivíduos 
que pertenciam à categoria dos Kunumi-guasú ou a dos Avá, de que 
participavam os guerreiros (seriam no caso os mais moços entre êstes) . 
Ambas as coisas .são possíveis; mas o princípio tribal, segundo o qual 
os guerreiros só deviam cuidar da guerra durante as incursões, torna a 

' (289) Léry, pág, 183. 

(290) Evreux, pág. 131; a mesma fonte consigna outra informação coerente com 
essa: (as canoas) "São conduzidas por mancebos fortes e robustos, <~scolllidos de propó
Bito ... " (pág. 80). 

(291) (Cunhambebe) "ordenou além disso aos jovens que, pela. madrugada, caçassem 
e pescassem. Assim se fêz, e o principal mandou preparar o que caçaram" (pág. 178). 

' 
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primeira hipótese plausivel. Se e.sta conclusão fôr verdadeira, os bandos 
punitivos ma,sculinos abrangiam indivíduos de três categorias de idade 
diferentes : os Kunumí-gu.asú, os Avá e os Tujuáe, cabendo aos últimos 
o exercício da liderança. Os primeiros ocupavam-se do aprovisiona
mento do bando e do impulsionamento das canoas; os segundo.,s e os 
terceiros dedicavam-se às atividades guerreiras. 

Nessas incursões, os Tupinambá procediam de modo a chegar à noite 
às proximidade,s do grupo hostil, efetuando o ataque pela madruga
da (292). A "rota guerreira" subordinava-se a um modêlo tal, que tanto 
poderiam atacar grupos locais inimigo,s, quanto preparar ciladas aos 
seus moradores. Assim, atacaram consecutivamente a Bertioga e São 
Vicente ( 203 ) ; enquanto que a incursão de que participou Staden alme
java o segundo objetivo: "tinham a intenção de dirigir-se à região da 
Bertioga, onde me haviam apriisionado, esconder-se em redor do mato 
nas vizinhanças da povoação, e levar prisioneiros os inimigos que aí 
lhes caíssem às mãos" (294 ) . O encontro ocasional dos inimigos nas 
proximidades da costa, navegando em cinco canoa.s, obrigou-os a modi
ficar imediatamente os planos anteriores: os tripulantes daquelas canoas 
foram atacados e aprisionados (295 ) . 

€stes bandos chegavam a abranger fôrças ponderáveis; Staden 
menciona um que ,se compunha das tripulações de 70 canoas, ou seja, 
computando a 18 tripulantes por canoas (é quanto estimava a tripulação 
de cada canoa na incursão de que participou), um total de 1.260 indi
víduos (296) . O deslocamento no espaço processava-se de modo a per
mitir-lhes se aproximarem do inimigo ao entardecer, para poderem ata
cá-lo .pela madrugada. Por isso, erguiam seus acampamentos, no qua) 
construíam cabanas, de acôrdo com uma escala favorável aos planos de 
abordagem do objetivo "militar"; na incursão a Bertioga, por exemplo, 
levantaram dois acampamentos: um em Ubatuba e outro diante da ilha 
de São Sebastião (297 ). Partindo daqui pela manhã, "desejavam no 
mesmo dia chegar he1n perto da terra do seu inimigo, até um lugar 
chamado Boiçuganga, onde queriam ficar de espreita até à tarde" (298). 

As operaç·ões realizadas de preparação do ataque tinham também a sua 
complexidade. No ataque à Bertioga, verbi gratia, combinaram dua_s 
frotas de canoas, que agiriam de modo conjugado (299 ). Referindo-se 

(292) Staden, cf. págs. 74 e 75; cf . ta.mbém Thevet, Ms. ine., foi. 82. 
(293) 'Staden, loc. ci t.; cf. também o ataque dos Tupiniquim a grupos locais Tupi

nambá, págs. 102 e 104. 
(294) Staden, págs. 124-125; lembro que o aprisionamento de Staden ocorrea 

nestas cir cun stâncias - cf . .Págs. 78-82. 
(295) Staden, pág. 128. 

(296) Staden, pág. 74 ; cf. adiante, pág. 124. 
(297) Staden, págs. 125 e 126. 

(298) Staden, págs. 127·128. 
( 299) CC. Staden, págs. 125· 126. 
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aos mes1nos índios, Anchieta informa que possuíam 200 canoas para 
atacar os brancos e seus aliados da Capitania de São Vicente; planeja
vam realizar o ataque segundo uma espécie de rodízio: uns atacariam 
primeiro e depois retornariam, encontrando já outros a caminho, bene
ficiando-se em conjunto do apoio concedido por fôrças descidas do 
sertão (300). 

O bando guerreiro constituído por pessoas de ambos os _sexos e 
de tôdas as idades possuía naturalmente uma organização muito mais 
complexa. A estrutura interna do bando guerreiro em questão com· 
portava certa diferenciação: de acôrdo com os princípios de organização 
das atividades sociais por sexo e idade, cada indivíduo desempenhava 
no ,seio do bando os papéis prescritos pela tradição tribal ao tipo corres
pondente de personalidade. O princípio básico de organização dos 
bandos guerreiros foi bem percebido por um dos cronistas: os guerrei
ros não podiam nem deviam ser distraídos das atividade.s guerreiras, 
enquanto duras.se a incursão ( 301 ) • Por isso, o sistema econômico do 
bando guerreiro precisava garantir o aprovisionamento regular e a pre
paração de víveres, bem como o transporte de equipamento material, 
sem o concurso dos indivíduos classificados como a.vá e tujuáe (" guerrei
ros") ; êles só carregavam as próprias arma,s ( 302 ) • As mulheres trans
portavam tudo o mais (as rêdes, os víveres e as "munições necessárias 
à guerra") (303 ). Além disso, a el~ competia o abastecimento de água 
doce, a conservação do fogo e a armação das rêdes, trabalhos árduos 
mesmo em outras condições (3º4). Se a expedição fôsse feita em parte 
ou totalmente por meio de canoas, então atribuíam aos jovens as tarefas 
de remeiro,s ( ªº5 ), e incumbiam as mulheres de "esvaziar e lançar fora 
a água, servindo-se de uma vasilhazinha fabricada com certa espécie de 
côco" (306). Quando a provisão de mantimentos se esgotava (especial
mente aquêles de procedência vegetal, como as diversas variedades de 
farinhas) , o bando guerreiro interrompia sua marcha em direção ao 
objetivo "militar" e fixava-se temporàriamente em um dos trecho.s da 
"rota guerreira". Preparavam terrenos para a plantação dos vegetais 
necessários, seja o milho ou a mandioca, e dali só partiam depois da 
colheita e da .preparação das farinhas (3º7 ) . 

( 300) Anchieta, Cartas, págs. 203·204. 
(301) Cf. Evreux, págs. 78·80. 
( 302 ) Gabriel Soares, pág. 390; Thevet, S ingul,a,riàades, pág. 229 ("carregam 01 

guerreiros somente as armas, levaodo as f lechas na mão"). 
( 303) Gabriel Soares, pág. 390; Thevet, Singularidades, págs. 228·229 e 1i.{s. in., 

foi. 85 v.; Léry, pág. 171; Evreux, pág. 178. 'Segundo K nivet, durante a guerra as mu· 
lheres carregavam às costas as provisões, mas condicionadas em cestos (ct. ed. Brasil., p6g. 
123). 

(304) Evreux, pág. 178. 
(305) Evreux, págs. 80 e 131. 
(306) Thevet, Singu laridades, pág. 235. 
(307) Brandão escreve que "cada um leva consigo o que lhe é necessário para 

alguns dias; e quando lhes falta, o buscam pelos campos, inatos e rios, porque dêles se 
sustent am" (pág. 283). Essa informação é incompleta, pois Knivet e Abbevi1le indicam 
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Em resumo, os dados expostos definem claramente a natureza do 
bando analisado: êle era, num sentido preciso, o grupo local ou a tribo 
(entendida como um conjunto de grupos locais solidários) em desloca
mento. Tudo ocorria como se as distâncias sum.i,ssem, e grupos hostis 
longínquos se tornassem inopinadamente vizinhos fronteiros. Pergun
tar-se-á, portanto, a razão de ser do têrmo "bando guerreiro"' aplicado 
a êste tipo de organização das atividades sociai,s. O simples fato de a 
população de um grupo local (ou de mais do que um) mobilizar-se, 
para ir combater um inimigo distante, não justificaria a denominação ... 
Mas, havia uma inflexão "militar" nessa estrutura social, que não se 
evidenciava apenas na preocupaç·ão de eximir os guerreiros da,s tarefas 
masculinas rotineiras. Pois em tais bandos, que segundo Knivet chega
riam a conter cinco mil indivíduos ( 308), os "guerreiros" desempenha
vam papéis definidos em têrmos de .sua "posição militar". Os "ronca
dores" conduziam instrumentos de mú.sica (tamboris, inúbias, píf anos 
e flautas) , "que vão tangendo pelo caminho, com que fazem grande 
estrondo" ( 309) ; os "batedores", que se punham em ação no território 
dos inimigos: "e como .saem fora dos seus limites, e entram pela terra 
dos contrários, levam ordinàriamente suas espias adiante, que são sempre 
mancebos muito ligeiros, que sabem muito bem êste ofício" ( 810 ) ; os 
"emissário.s" punham os bandos guerreiros, ou os grupos locais ataca
dos, em comunicação com os grupos locais aliados (311 ); e os líderes 
guerreiros, que assumiam a chefia da expedição, mas possuíam atribui
ções limitadas ( a,s obrigações dos componentes do bando eram determi
nadas pela tradição e os diversos "principais" partilhavam com êles os 
papéis através dos quais a atualizavam) : "e antes que se abalem, faz 
o principal capitão da dianteira, que êles têm por grande honra, o qual 
vai mostrando o caminho e o lugar onde hão de dormir cada noite" (312). 

Além disso, a marcha estava sujeita a certas regras, ditadas por preocu
pações de ordem estratégica. A incursão poderia durar bastante tempo 

que as interrupções da marcha r egulavam-se em fun ção do reaprovisionamento de viveres, 
obtidos pela horticultura. O primeiro refere-se a uma "entrada", em que a técnica nativa 
de reabastecimento foi empregada pelos port uguêses: " ... neste sítio perm.anecemos dois 
meses ; o capitão fêz a colheita dêstes campos que os fndios tinham plantado com man
dioea, ordenando a cada homem que fizesse farinha como sua provisão para o caminho de 
casa, pois, disse êle, daqui r etornaria ... " (Knivet, ed. Brasil., pág. 72). Abbeville trata 
do mesmo assunto, mas a situação descrita diz respeito a nativos (provàvelmente os Poti· 
gu1n) : "alimentou-se esta (a expedição), durante a viagem, unicamente de raízes que 
uxtraíam da terra, de f1·ut as eolhidas nas árvores, de peixes e pássaros que apo.nhavRm e 
de outras espécies de animais, e também de farinha que carregavam; e quando esta lhes 
faltava, paravam para plantar a mandioca e se demoravam no lugar até que estivesse no 
ponto para a fabricação da farinha" (pág. 65). 

(308) Knivet referia-se a uma expedição dos Tupinambá contra os Tupiniquim, de 
que participou ( cf. ed. Brasil., págs. 85·86). A questão do número dos componentes será 
examinada adiante. 

(309) Gabriel Soares, pAg. 390; Léry, págs. 171·172. 
(310) Gabriel Soares, pág. 890. 
(311) Thevet, Ooamographie, f. 941. 

( 312) Gabriel Soares, pág. 390. Sôbre os proeessos de atualização dos ideais e das 
tradições tribais, cf. acima, rittu~l guerreiro (páge. 67-88). 
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(até cinco ou seis meses, conforme Thevet) , de modo que a aproximação 
com o inimigo se fazia devagar ( ª13) • O essencial consistia em dispor 
as etapas de tal maneira, que: 1) a pre.sença do bando guerreiro passasse 
despercebida ao inimigo; 2) o último percurso fôsse realizado à noite; 
3) e ficassem garantidas as condições para um ataque de surprêsa, pela 
madrugada. 

Todos êsse.s aspectos da incursão guerreira foram elucidados por 
Gabriel Soares (814). A ordem de marcha era a de fileira simples: "e a 
ordenança com que se põe a caminho, é um diante do outro, porque não 

·sabem andar de outra maneira" - a qual, além de se ajustar às exíguas 
trilhas abertas pelos nativos, garantiria maior segurança ao.s caminhan
tes (315). ·Cada etapa compreendia de uma légua e meia a duas, "que é 
o que se pode andar até às nove horas do dia". Então acampavam, 
"o que fazem perto de água, fazendo suas choupanas, a que chamam 
tajupares, as quais fazem arruadas, deixando um caminho pelo meio 
dela.s". Ó fogo era aceso dentro dos tijupás e a cada jornada faziam um 
acampamento semelhante. Quando chegavam a duas jornadas dos inimi
gos, deixavam de fazer fogo durante o dia, "por não serem sentidos 
dêles pelos fumos que se vêem de longe". A última jornada ou etapa 
percorriam-na à noite, mas se articulava de tal forma às anteriores, que 
devia coincidir com o plenilúnio e permitir o desfêcho do ataque pela 
alvorada, de ,suprêsa ("e ordenam-se de maneira que possam dar aos 
contrários de madrugada, e em conjunção de lua cheia para andarem a 
derradeira jornada de noite pelo luar, e tomarem seus contrários desper
cebidos e descuidados") . 

Sumário 

Resumindo, com base na documentação disponível pode-se distin
guir, na sociedade tupinambá, duas modalidades de organização das 
atividade.s guerreiras, em estreita conexão com a organização ecológica 
do sistema comunitário tribal: uma, que suportava os movimentos de 
invasão dos Tupinambá; outra, que contribuía para lhes assegurar as 
posições ecológicas ocupadas. Em virtude das lacunas das fontes, so
mente a segunda modalidade de organização das atividades guerreiras 
pôde ser submetida a urna análise sistemática. Por meio desta, verifica-se 
que a,s "incursões guerreiras" nem sempre eram realizadas por bandos 
armados do mesmo tipo: os quadros humanos do bando guerreiro, o 
alcance e as proporÇ'Ões das atividades coletivas, no tempo e no espaço, 
variavam de acôrdo com a definição social do objetivo "militar". Uma 

(313) Cf. Staden, pâg. 125; Thevet, Singulariàaàe1, pâg. 228. 

(314) C.f. p(~J!'r. . 390-391, de onde foram extraídos os trechos citados a seguir; 
cf. também Evreux, piigs. 178-179. 

(315) Cf. Sérgio Buarque de H .ollanda, lnàio1 ·, Mameluco• na E:J:pana4o Ptiuliatti, 
páge. 185 e 194. 
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cadeia de vinculações, reconhecível mesmo por intermédio da investiga· 
ção histórica, fazia com que os elemento.s do substrato material dêstes 
bandos (tomando-se cada um dos tipos isoladamente e como uma estru
tura integrada) , se articulassem coerentemente uns com outros, seja 
quanto ao funcionamento do sistema "militar" tribal, seja quanto ao 
funcionamento do .sistema organizatório dos grupos locais e das tribos. 
Por fim, em função das variações morfológicas, o grau de diferenciação 
interna não era o mesmo nos dois tipos de bandos guerreiros, sendo 
mais complexa nos que se compunham de tôda a .população de um ou 
mais grupos locais, e mais ;Simples nos que abrangiam exclusivamente 
indivíduos do sexo masculino; e cada tipo apresentava formas próprias 
de canalização das energias humanas e de ordenação das atividades 
sociais no tempo, no e,spaço e na promoção dos ajustamentos recíprocos 
dos indivíduos como e enquanto membros daquelas estruturas integra· 
tivas. 

h) O Combate: 

A documentação relativa ao choque armado entre as fôrças nativas 
antagônicas não é; infelizmente, tão rica quanto seria de desejar. Con
tudo, ela comporta alguns dados p o.sitivos essenciais, susceptíveis de 
esclarecer os principais problemas que podem ser colocados, a êsse res
peito, pelo especialista. Em particular, a documentação evidencia, corro· 
borando as reflexões do autor expo,stas acin1a ( cf. nota 247, pág. 94), 
que a,s "operações militares" assumem configurações próprias, dentro 
de cada sociedade, pois entremostra os contornos da mesma na sociedade 
tupinambá. Sem dúvida, o "contacto" armado dos Tupinamhá com os 
seus inimigos dificilmente pode ser concebido como evidência de "guer
ra verdadeira" junto aos povos que conseguiram desenvolver combina· 
ções organizatórias mais racionais, eficientes e "econômicas" das f ôrças 
armadas, e que elaboraram aquilo que seria legítimo designar, com pro
priedade, como configuração da liderança militar (3 16); da perspectiva 
de nossa cultura (o que quer dizer: etnocêntricamente !') , a ausência 
completa de traç'Os dessa espécie no choque armado entre os aborígenes 
excluiria tôda ligação possível entre o "combate", tal como êles o pra
ticavam, e tal como é planejado e dirigido pelos grande~ capitães. Para 
nós, a tática envolve a função da liderança pessoal; de modo que o 
processo do choque armado é muitas vêzes definido como uma condição 
da "mente" e da "capacidade" do comandante (317 ) ou de sua intui· 

( 316) A questão proposta ser á devidamente analisada. adian te ( cf. págs. 124-131 ). 
( 317) Cf ., por exemplo, artigo guerra, in The EncycZopaedia Britannica, de S. 

Wilkson, vol. XXIJI, 1>ág. 325. Como o "processo da bate.lha consiste sempre na ação 
de matar e ferir ", sem ser no entanto "um fim em si mesmo, excepto à medida que diminui 
o número de inimigos", descarrega·se aôbre o comandante a responsabilidade pela conse
cução do objetivo, através da superação, da desmoralizacão e da desorganização das fôrças 
antagônicaa (cf. ibidem). 
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ção (318) - o que é verdadeiro também para outras sociedades, que 
alcançaram um nível militar reconhecidamente "superior" (819). E im
plica necessàriamente, do ponto de vista organizatório, formações pecu
liare,s; pois, como escreve um especialista, "organização militar con
siste em coluna e linha" (32º), por onde se conclui que "as operações 
táticas não são primitivas" ( 821 ) • Ora, como se verá a seguir, a lide
ranç-a pessoal atingiu um desenvolvimento acanhado entre os Tupinamhá, 
e seus líderes guerreiro.s não exerciam, no decorrer dos combates, nenhum 
papel que lembre, mesmo remotamente, os atribuído.s aos nossos coman
dantes; e quanto à formação para o choque, foi em contacto com os 
brancos que tomaram conhecimento da existência e das vantagens da 
coluna e da linha. 

Quer isto dizer que a,s dimensões da guerra tribal não comportavam 
"operações táticas"? A resposta à questão depende do que se designe 
com o têrmo tática. Descendo-se às particularizações expostas no pará
grafo anterior, vigentes com relação a sociedades como a nossa, por 
exemplo, é óbvio que ela será negativa. Num sentido mais amplo, porém, 
ttitica designa os movimentos realizados dentro do campo de visão e ao 
alcance das armas de tiro do inimigo, o que levou um técnico no assunto 
a expor enf àticamente que "o campo de batalha é a província da táti
ca" (322 ) . Admitindo-se isto, não .seria difícil considerar o choque arma
do entre os aborígenes brasileiros estudados como manifestação concreta 
da "guerra verdadeira" (em uma das suas modalidades) , mesmo do 
ponto de vista inilitar ( 323 ) ; e a compreensão dos movimento.s realizados 

(318) A êsse respeito, afirma Napoleão, provàvelmente a maior encarnação de 
líder guerreiro nas sociedades ocidentais: "a ciência militar consiste em bem calcular 
primeiro as possibilidades, e depois em realizar, quase matemàticamente, a. parte do acaso" 
- cabendo aos "gênios" a. intuição do acaso, pois segundo Napoleão o acaso sempre per
manece "um mistério para os espiritos mediocres", apesar de ser "uma realidade para os 
espíritos superiores" (Cf. Vuea Politiquea, pág. 287). 

( 319 ) Tome-se, por e-"l'.emplo, a sociedade grega : Platão escrevia em seu tempo que 
" tanto na paz como na guerra todos têm sempre os olhos sôbre o que comanda, nada 
fazendo senão sob sua direção, e abandonando-se à sua condução nas mais pequenas coisas" 
(Lea LoiB, pág. 295). 

(320) H. H. Turney-High, op. cit., pClg. 19. 
(321) H. H. Turney-High, op. cit., pág. 14. tste autor assevera ainda. que a 

perspicácia para estabelecer certas regras simples e a técnica de organização grupal das 
atividades guerreiras faltam, ou têm faltado, à maioria dos povos primitivos ( d. págs. 14 
e 18). Quanto à or11;aniz11.çã.o das atividades militares DOr meio da linha escreve: "a linha 
é a formação tática mais simples, e um traço sociológico (sic 1) sem o qual não pode 
existir guerra verdadeira" (idem, pá.gs. 19·20). 

(322) C. Falis, op. cit., pág. 100; note-se que Clausewitz define-a aproximadamente 
da mesma maneira, embora tenha acentuado, como teórico da ciência militar, o aspecto 
subjetivo do fenômeno (cf. On War, pág. 62: a tática "ensina o uso das fôrças armadas 
em combates"). Tomando em consideração a distinção militar entre "combate" e " batalha" 
( cf. T. S. Hernandez, op. cit., págs. 24-25), apliquei somente o primeiro têrmo à luta 
armada entre os Tupinambá e seus inimigos. 

(323) Aliás, Clausewitz, na definição batalha, não insiste sôbre os instrumentos e 
os meios (que envolvem, inclusive, o nivel de organização das atividades humanas), mas 
sôbre o processo e o objetivo da mesma (Cf. On War, pág. 198). Nesta definição, acentua 
que a batalha é "um conflito arrostado com tôdas as nossas energias para a eonsec,'Ução de 
uma vitória real". O próprio ponto de vista militar deixa aberto, portanto, o caminho 
para adoção de uma abordagem relativista do fenômeno, seja atra>és do método etno16gico, 
seja através do método sociológico. A êsse r espeito, cf. especiahnente a nota f, em apên· 
diee, sôbre o emprêgo do têrmo militar nesta monografia, (cf. págs. 388-395). 



r 

f r 

112 REVISTA DO l\1USEU PAULISTA, N. S., VOL. VI 

no decorrer do "contacto" sob o nome de tática, surgiria como uma 
conseqüência natural de semelhante atitude diante da realidade investi
gada. 

As implicações sociológicas do segundo ponto de vista são claras. 
Primeiro, à constatação: a guerra é um f enômcno social, que varia de 
sociedade para sociedade, acrescenta o seguinte corolário: os meios pro
priamente militares da guerra variam em conexão com as gradações 
sociais do fenômeno, de uma sociedade para outra. Os resultados teóricos 
da inve,stigação empreendida neste trabalho, expostos até o momento, 
traduzem exatamente a verdade da constatação e do seu corolário. Em 
contraste coni outras sociedades - algumas na África, outras no "mundo 
ocidental", da Grécia antiga aos nossos dias - a guerra na sociedade 
tupinambá não evoluiu no sentido de se realizar como um instru1nento 
da política (ou, em outra.s palavras, como uma f ôrça de expansão do 
sistema organizatório tribal). Integrava-se a estruturas sociais cuja natu
reza mágico-religiosa fazia dela o meio por excelência de exacerbação, 
e o estado mais forte da consciência coletiva - seja na comunhão dos 
vivos entre si, seja na comunhão dos vivos com os morto,s ou com enti
dades "sobrenaturais" - e circunscrevia socialmente os efeitos de sua 
manifestação. Aqui, e não no sistema "militar" dêstes aborígene,s, está 
a explicação sociológica do "nível inilitar" da guerra na sociedade tupi
nambá. O sistema organizatório tribal não comportava o livre jôgo das 
fôrças sociais desencadeadas pela guerra; por isso, continha-a dentro do 
.seu próprio "ritmo fisiológico". Os meios da guerra (os "humanos" 
tanto quanto os "materiais"), confinavam-se naturalmente às necessi
dades impostas pela organização daquelas sociedades: as formações e 
a exploração racional de certas operações táticas e e,stratégicas mais com
plexas não teriam sentido nem função no marco da guerra tribal. Como 
produtos sociais, tai,s meios caraterizam menos um "momento" na 
história cultural da guerra, 'do que um estado estrutural das sociedades 
humana,s (324). 

São visíveis as repercussões do sistema organizatório tribal tanto 
na forma, quanto nas condições do choque armado. As "dimensões" da 
guerra tribal, determinadas cultural e socialmente por aquêle sistema, 
refletiam-~e de modo direto no combate, conformando as funções de lide· 
rança guerreira e os meios "militares" de choque. As pessoas que 
podiam exercer as funç~es de liderança guerreira eram extraídas da 
categoria dos tujuáe, a qual abrangia os homens de maior experiência 
e dotados de mais prestígio e de poder (no sentido mágico-religio
:;o) ( 325 ) • Semelhante critério de seleção não excluía, porém, o de valor 
pessoal; como se sabe, as aptidões pessoais dos indivíduos compreen
didos em uma mesma categoria social variam consideràvelmente, pois o 

( 324 ) Cf. nota e, em apêndice, pâgs. 880-388. 
( 325) Evreu.x, pãg. 132 (deviam ter , aproximadamente, de 40 anos para cima). 
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s~stema de peneiras dos grupos sociais funciona homogêneamente apenas 
no que diz respeito à avaliação de ,certas capacidades encaradas como 
mínimas ou fundamentais. Entre os tujuáe, escolhiam para "chefes" 
das expedições guerreiras "os velhos que já mataram e comeram maior 
número de inin1igos", reconhecidos pelos companheiros como "mais 
hábeis" e "mais valentes" (326). Embora "nas coisas tocantes à guerra, 
lhe guardam mais respeito; porque êl~ é o que as trata e ordena" 
(segundo Brandão) , suas atribuições "militares", quando v~stas da 
perspectiva oferecida por nossa cultura, eram acanhadíssimas, limitan
do-se pràticamente às pregações e à orientação do bando guerreiro 
durante a incursão, como já foi apontado. Quanto ao combate, só inter
vinham através da,s pregações, por cujo intermédio estimulavam os guer
reiros. O seguinte testemunho é bastante esclarecedor: "porém pelejam 
desordenadamente e desmandam-se muito uns e outros em semelhantes 
brigas, porque não têm Capitão qµe os governe, nem outros oficiais de 
guerra a quem hajam de obedecer no.s tais tempos" (327 ). · Em uma . 
sociedade de "organização igualitária", em que a dominação era exer
cida pelos velhos de modo impessoal e em nome da tradição (328), nem 
mesmo em situações críticas uma personalidade encontraria condições 
sociais de auto-imposição aos companheiros. E a pequena parcela de 
"poder" atribuída ag "líder guerreiro", além de ser sancionada pela 
tradição tribal, nela se escudava em suas manifestações concretas. Por 
isso, êsse "poder" exprimia-se verbalmente: o "líder guerreiro" (ou os 
"líderes") tornava-se o veículo humano da cultura, o meio por excelên· 
eia ele atualização da matéria coletiva e a encarnação simbólica da.s 
obrigações sagradas dos combatentes. Se desempenhasse cabalmente os 
papéis definidos em têrmos desta "posição" e se combates.se com desas
sombro e valentia, mantendo-se êle próprio à altura do,s deveres e dos 
ideais estipulados na tradição, s~ria conduzido com os -companheiro.s .à 
vitórw. Se falhasse, isto é, se deixasse de corresponder às expectativas 
tribais de comportamento, perdia de modo imediato a "posição" de 
''líder guerreiro" (329). 

Os ''meio,s militares" de choque conformavam-se culturalmente ao 
equipamento guerreiro tribal, descrito acima, e socialmente à "organiza
ção" para o combate. Esta articulava-se, pelo número de guerreiros, à 
estrutura do sistema organizató.rio tribal, e suportava, em virtude 'de 
sua própria constituição interna, ~~:~?~ções e os movimentos i.mposto,s 

( 326) Léry, pág. 171; Abbeville, pág. 229; Vasconcellos, Ooisas Ourioaaa, págs. 
79-80; Brandão, pág. 281. 

(327) Gandavo, Hist6ria, pág. 125. 
(328) Cf. F. Fernandes, À. Organização Social dos Tupinambá, C'ap. V., esp. : uma 

descrição viva e completa das atribuições dos "principais" no combate é 'fornecida em 
Gabriel 'Soares ( cf. pág. 393). . , 

(329) Vasconcellos informa que qualquer individuo escolhido para chefe guer
reiro · impunha-se aos companheiros "enquanto não comete covardia; porém, em fazendo-a, 
ou sonhan do-a, é logQ dep osto, n en1 fazem mais caso algum dêle" (loc. eit.). O fundamento 
e as condições sociopsíquicas da liderança ·guerreira liérã·o examinados adiante, na segunda 
parte do presente trabalho. · · · 
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pelo "contacto" com o inimigo. Vista através da documentação dispo
nível, a "organização" para combate se ajustava às três situaç·ões con
cretas, enfrentadas pelos guerreiros tupinambá: a) o ataque dos bandos 
guerreiros, constituídos só por homens, a grupos locais circunvizinhos 
ou a seus inembros, apanhados de suprêsa (seja pescando, ,seja viajando 
em canoas, etc.) ; b) o ataque a grupos locais inimigos situados em 
lugares longinquos, que levava à formação de bandos guerreiro,s inte
grados por todos os membros de um grupo local, ou por uma confedera
ção de grupos locais solidários; c) os ataques a grupos locais ou a · 
tribos inimigos, que opunham barreira.s aos Tupinambá, nos seus movi
mentos migratórios. Nestes casos, como mostram Gabriel Soares e 
Acuiía, as fôrças dos Tupinambá atuavam como uma espécie de "rôlo 
compressor", devastando o,s contingentes humanos da paisagem. Era 
também a modalidade de "organização" que descansava mais profun
damente sôbre valores mágicos e religiosos. Contudo, só as duas primei
ras modalidades de "organização" são ace,ssíveis à investigação socio
lógica, pois as informações consignadas por Gabriel Soares, Abbeville, 
Acuíia, Heriarte e Knivet sôbre as ações guerreiras empreendidas pelos 
Tupinambá durante os movimentos migratório,s não possuem a consis
tência cientificamente desejável. Além dêsses, seria conveniente consi
derar os "combates singulares", a respeito dos quais a documentaÇ'ão 
também é escas,sa. Tais combates se originavam de encontros casuais 
entre pessoas pertencentes ~ grupos locais hostis, sendo referidos nas 
fontes compulsadas como conseqüência da proteção masculina às mulhe
res (na,s viagens de um casal) ou como resultado da troca ocasional (330). 

Há ilustração para três tipos de "contacto armado", por meio dos 
quais os componentes do bando guerreiro constituído só por homens 
atacavam os inimigos. O aprisionamento de Staden exemplifica como 
praticavam a emboscada. Ocultos no mato, supreendiam os inimigos, 
travavam luta com êles, subjugavam.-nos e depois conduziam-nos às suas 
povoações. Nessas situações, procediam do mesmo modo que nos demais 
tipos de ataque, atemorizando os inimigos com grito,s e ações agressivas: 
"como eu caminhasse através da selva, levantou-se de ·ambos os lados 
do caminho um grande alarido, como é hábito entre os selvagens. Essa 
gente correu para mim, e reconheci que eram índios. f;Ie,s cercaram-me, 
visaram-me com arcos e flecha,s e assetearam-me. ( ... ) abateram-me ao 
solo, atirando sôhre mim e ferindo-me a chuçadas. Porém machuca-

( 330) Cardim, pág. 154 ; Pigafetta, pág. 62; Bar leu, pág. 23 ( êste cronista afir· 
ma que também eram " temerârios e pressurosos " nos "combates singulares", pãg. 24) ; 
Léry, págs. 71·72. Cf. tb. Nóbrega, Oa.rtru do Braail , págs. 1}0-91 ; Thevet, S·ingumridaites, 
pág. 225; F . Fernandes, op. cit., págs. 85·87. Quanto à troca ocasional, é útil lembrar que 
a documentaçlio não permite verificar se, entre os Tupinambá e seus inimigos, as relações 
hostis const.it.u ínm o prel:úcl io do interc·âm.bio -c9mer cia.I, como a cont.ece, c-0m .os Nh~mbi· 
quara · ( Cf. C. Lévi·Strauss, Guerra. e Oomircio entre 0 11 índios da, América ào Sul, págs. 
141 e 148 ; êste autor supõe que o mesmo fenômeno ('corria "entre numerosas populações 
da América p r6-colombiana "). 
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ram-rne apenas ... " (331). O mesmo cronista descreve o desenvolvimento 
do con1bate marítimo: "enquanto seguíamos ao longo da costa, vimo,s 
de fato canoas que vinham de trás duma ilha ao nosso encontro. Excla
maram então os índios: "Lá vêm os nossos inimigos, os "tupiniquins ". 
Quiseram e,sconder-se com as canoas atrás duma rocha para deixar que 
os outros se aproximassem descuidosamente. Êles nos perceberam 
porém e viraram em fuga para a sua morada. Recuamos a tôda a fôrça, 
durante bem quatro horas, atrás dêles, até que por fim os alcançamos. 
Eram cinco canoa,s cheias, tôdas da Bertioga ". Contra estas, os Tupi
nambá jogaram a f ôrça de suas trinta e oito embarcações ( cf. Staden, 
pg. 124), mas ainda assim o combate durou "duas horas inteiras": 
"quando suas flechas~ esgotaram porém, subjugaram-nos os tupinambá 
e o:; aprisionaram", sendo os inimigos gravemente feridos mortos logo 
depois (332 ) . Quanto ao manejo do arco nas canoas e ao uso dos remos, 
sabe-se que "com o mesmo remo em punho de uma parte e outra da 
canoa, sustentam o arco e despedem a seta com destreza grande. E 
quando o pede o perigo, com o mesmo remo se escudam, ·porque era 
peu remar em pé, e tinham os remos uns como escudetes, com que repa
ravam as flechas dos contrários" (333 ) . Staden, Thevet e Gandavo aludem 
aos ataques dêstes bandos a grupos locais hostis. "Como (os Tupini
quim) atacassem as choça,s e começassem a atirar todos juntos, enche
ram-se os assaltados (os Tupinambá) de grande pânico, e as mulheres 
quiseram fugir"; graças à resistência oferecida pelos Tupinambá, no 
entanto, os a,ssaltantes se retiraram sem nenhum sucesso (334). No ataque 
a outro grupo local tupinambá, o mesmo bando guerreiro conseguiu 
aprisionar uma criança, pois os demais moradores fugiram (ª35). Parece, 
porém, que quando passavam despercebidos, podendo vencer com faci-

(33 1 ) Stnd€<n, pligs. :30-81; os b1·ancos sofreram, em Piratiningn, São Vicente e 
I tanhaem, muit~s ataques dê1<te tipo; cf. Anchieta, Cartas, págs. 171 , 181 e segs.; Staden, 
pâg. 75; Serafim Leite, Hi8tó1"i.a da Oompnnhia ele J eSWJ no Brasil, esp. voL I, páge. 
286-288, 29::!; csi.rtn de Jorge Moreira e João Ennes, ·in F. Varuhagen, Tlistória Geral dQ 
Brasil, vol. I, pá~. 400 e segs. (os efeitos de semelhantes incursões são Telatados: " . . . ma
tando muitos cristãos e fazendo-lhe muitas vexações, e há poucos dias que ma.taram muitos 
cristãos que vinham do Paraguai, neste campo, e depois vieram sõbre uma povoação de crie· 
tãos que se chama. Itanhaem e levaram alguns esC'ravos"; ... matando cada dia cris· 
tãos e fazendo cada dia muitos males ... não deixam de vir a nós e têm mortos muitos crie· 
titos e leva<lo suas mulheres- e fi)hos e muitos escravos ... ") ; A.r-ta8 da, (J01ma,ra de!, S. Paulo, 
vol. I, págs. 42-44 (refere, inclusive: " ... que sempre matam no sertão homens bran~os 
como mataram a Geraldo e a Francisco de Serzedo e a João Fernandes e a outros muitos"; 
aôbre os ataques desta eBJ>écie a Santos e São Vicente, ibidem: "e o dito gentio tamoio é 
tão continuo em vir às ditas vilas e fazer os ditos assaltos que não tem medo nem arreceio 
nenhum ao vh·em fazer e não tão somente o fazem por mar mas também por terra ... " 
L evavam os escravos e os eu ropeus que conseguiam apanhar, e especialmente as mulheres 
brancas); Vas~oncellos, Vida do Venerável, vol. I, cap. IV. 

( 332) 'St.aden, pág. 128; cf. tb. Thevet, SingularUicules , pág. 235; Gandavo, His
t6ria. , pág. 125. 

(333) Vasconcellos, op. cit., págs. 78-79. 
(334) Staden, pág. 102; sôbre êste tipo de ataque, cf. t.a.mbém Thevet, Ms. in., 

fol. 87. 
( 335) Staden, pág. 104; sôbre tais incursões, cf. tb. 'l'hevet, Singularidades, pág. 

236. Segundo Thevet, assim que capturavam um inimigo, os Tupinambá realizavam a mar· 
eha de retôrno ( cf . Ms. in., fol. 53 v.). 
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!idade a vigilância e as cêrcas dos inimigos, e se a,ssim impunham os 
imperativos de vingança, procediam com maior ousadia. É o que se 
depreende da informação relativa a um ataque de um bando guerreiro 
tupiniquim contra um grupo local tupinambá: " ... e dali a . poucos 
dias deram consigo na terra dos contrários, que seria distância de três 
jornadas pouco mais ou menos, onde fizeram ,suas ciladas junto da aldeia 
em parte que mais pudessem ofender a seus inimigos; e tanto que 
anoiteceu o· mesmo principal se apartou da companhia com dez ou doze 
flecheiros escolhidos · de que êle mais se confiava, e com êles entrou na 
mesma aldeia dos inimigo,s, que o haviam ofendido, e deixando-os à 
porta, só, sem outra pessoa o seguir, começou de rodear upia casa e 
outra, espreitando com muita cautela, de maneira que não fôsse sentido, e 
da prática que êles tinham uns .com outros veio a conhecer pela notícia 
do nome qual era, e onde estava o que havia morto seu filho, e para 
tse acabar de satisfazer, chegou-se da banda de fora à sua estância, e 
como foi bem certificado de êle ser aquêle, deixou-se estar lançado em 
terra esperando que se aquietasse a gente, e tanto que viu horas acomo
dadas para fazer a sua, rompeu a palma mui mansamente de que a C3$a 
estava coberta, e entrando foi-se direito ao matador, ao qual cortou 
logo a cabeça em breve espaço com um cutelo, que para isso levava. 
Feito i.sto tomou-a nas mãos e saiu fora a seu salvo, os inimigos que 
neste tempo acordaram ao reboliço e estrondo do morto conhecendo 
serem contrários, começaram de os seguir. Mas como seus companheiros 
que êle havia deixado em guarda estavam prontos ao sair da casa, mata
ram muitos dêles, e as,sim se foram defendendo até chegarem às ciladas, 
donde todos saíram com ímpeto contra os que os seguiam e ali mataram 
muitos mais. E com esta vitória se vieram recolhendo para sua terra 
com muito prazer e contentamento" (3ª6 ). 

O choque do outro tipo de bando guerreiro com as fôrças de grupos 
locais inimigo,s é descrito por um número maior de fontes. Isso favorece 
a análise das ações guerreiras recíprocas, em tais situações, facilitando a 
compreensão das conseqiiência.s propriamente "militares", d~ proporç·ão 
das fôrças empenhadas em luta e da equivalência cultural da.s técnicas 
de ataque e de defesa utilizadas pelos antagonistas. O ataque era desf e
chado ao despontar do dia e de surprêsa (337 ). Os atacantes conseguiam 
intiinidar os inimigos, de.s-0rientando-os e desorganizando-os, por dois 
meios capitais de aproveitamento da "surprêsa": .soltavam em uníssono 

(336 ) Gandavo, Hi8tória, págs. 128-129 . 
(337) Staden, pág. 178 ("o ataque sempre tem lugar de madrugada, quando o 

dia desponta"); Abbeville, pág. 230; Gabriel Soares, pág. 391; GandavQ, H istória, pág. 
126 (o cronista salienta a preocupação dos atacantes de, surpreenderem os inimigos "a hora 
em que os achem mais descuidados "); Thevet, Smgulariàade8, págs. 226·227 e 111s. in., 
foi. 53 v . (esclarece também que os ataques durante o di a ocorriam, mas e1·am menos fre· 
qüentes) ; Léry, p ág. 172 ; Thevet e Gandavo designam o dealbar do dia com a palavra 
noite, o que é compreensível, embora impróprio, pois pode levar os leitores a estabelecer 
confusões; as demais fontes loca lizam com precisão a relação existente en tre o "motnento" 
do ataque e a contagem do · tempo dos abor ígenes. 



~ 
r 

REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. VI 117 

"tamanho urro", acompanhado pelos sons emitidos por seus instrumen· 
tos mu,sicais, que produziam assim " grande espanto" ( 338 ) ; e aplicavam 
ao alvo visado a combinação concentrada das f ôrças destrutivas de que 
dispunham, seja disparando flechas em quantidade, inclu,sive incendiárias~ 
seja distribuindo com rapidez e violência os golpes dos tacape.s (ª39 ) -

de acôrdo com as condições mesmas do choque armado. Por isso, o 
desenvolvimento e o desenlace do combate dependia, em grande parte, 
do sucesso alcançado pelos atacante,s. nesta fase da luta. A condução e 
o estabelecimento do contacto militar, frutos do engenho e da ascendên
cia do líder guerreiro, refletiam-se sensivelmente no curso da contenda 
armada, chegando mesmo a determinar o seu desfêcho. Falhando aqui, 
tornava-se uma tarefa difícil, para os atacantes, obter compen,sações sa
tisfatórias ou decisivas através de outras combinações táticas. 

As proporções do choque armado dependiam naturalmente dos 
meios de defesa do grupo local atacado. Nem todos o.s grupos locais 
possuía1n palissadas. Segundo a,s informações disponíveis, parece que 
êsse sistema defensivo ,só era erguido em tôrno das malocas de grupos 
locais situados em zonas fronteiriças, mais sujeitos às incursões dos 
inimigo.s (340). Evidentemente, o ataque a grupos locais desprovidos de 
fortificações constituía uma emprêsa guerreira mais fácil, mas implicava 
maiores riscos de contra-ataque durante a marcha de retôrno. No mo
mento do ataque, porém, propiciava aos atacantes condições especiais 
de aproveitamento dos efeitos da surprêsa. O.s atacados eram compelidos 

. imediatamente ao con1bate corpo a corpo, através dos tacapes, e tinham 
poucas possibilidades de oferecer proteç·ão segura às mulheres e às 
crianças ou de organizar com êxito a fuga coletiva do lugar crítico. A 
es.sa situação refere-se Gabriel Soares, quando escreve que no "primeiro 
encontro não perdoam a grande nem a pequeno" e que, "quando os 
vencedores se recolhem, põem fogo ~ casas da aldeia em que deram", 
levando consigo os prisioneiros (841); e Léry: "deixando os compa
nheiros com as mulheres uma ou duas jornadas atrá.s, aproximam-se 
cautelosamente os mais valentes, emboscando-se nas florestas. E assim 
ficam escondido,s mais de vinte e quatro horas às vêzes. Surpreendendo 
o adversário, agarram homens, mulheres e meninos e levam-nos de re· 
gresso a suas tabas, onde são os prisioneiros executados, moqueados e 
finalmente devorados. Essas surprêsas são tanto mais fáceis quanto 

(338) Cf. especialmente: Gabriel Soar es, pág. 391 ; Léry, pág. 173 ; Staden, pág. 
178; Knivet, ed. Brasil., pág. 89 ( esclarece que também zuniam "os arcos e as flechas, 
c:om ruído imenso") ; Thevet, Singtúar idades, púg. 223 . 

( 339) Sôbre o uso indicado das armas tribais de tiro e de choque, cf. especialmente: 
Staden, págs. 47 e 102; Gabriel Soares,, pág. 391 ; Thevet, Singular idades, pág. 227 e 
232-233; Ms. in., fol. 82 v. (em que explica que o ateamento do fogo visava compelir os 
inimigos a sairem das malocas). 

(340) Cf. acima, pág. 35; Thevet afirma não s6 que os grupos locais eram 
fortificados, mas ainda que um grande númer o de guerreiros se encarregava de vigiar 
durante a noite, para prevenir ataques possíveis dos inimigos (cf. Ms. in., fol. 82). 

( 341) Gabriel Soares, págs. 391 e 892 ; cf. tb. pág. 893. 
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êles não. têm .as aldeias fechadas nem portas nas casas" {342). Portanto, 
() ataque · em tais condições acarretava, para os componentes de um 
grupo local qualquer, graves conseqüências. 

Por isso, algun,s grupos locais estavam providos de fortificações, 
ou as construíam assim. que a iminência de urn ataque era pres,sen· 
tida ( 343 ) • O importante, aqui, é que as fortificações nã.o visavam ape
nas assegurar condições passiva,s, embora "econôm.icas ", de defesa (de 
modo a garantir exploração mais eficiente das fôrças disponíveis e ga
nhar algum tempo para a organização da resistência) . Elas eram feitas 
de forma a cobrirem ou a suportarem materialmente outras exigências 
de natureza tática, ·como a organização do contra-ataque, ou da evasão 
segura dos componentes do grupo local atacado. Entre os dois sistemas 
de cêrcas, que constituíam as palissadas, colocavam estrepes agudos e 
dificilmente perceptíveis - espalhados tarnbém nos caminhos que davam 
acesso ao grupo local; e preparavam atalho,s ocultos, por meio dos quais 
garantiam autonomia de movimento,s do interior da fortificação para 
fora. Os guerreiros do bando atacante, que caía1n nessas ar1nadilhas 
rústicas, transformavam-se em vítimas dos guerreiros do grupo atacado, 
os quais os flechavam a vontade. Os atalhos davam-lhes ainda certa van
tagem, pois saindo por êles rechaçavam os atacantes, "trucidando parte 
dêles" e aprisionando outros, cuja locomoção tornava-se devéras penosa 
em virtude dos estrej)es di,strihuídos pelos caminhos (344). Por isso, es
creve Gandavo: "pela mor parte os que estão na aldeia ficam melho
rádos na peleja, e as mais das vêzes se 'tornam os cometedores desbara
tados para suas terras .sem conseguirem vitória, nem triunfarem de seus 
inimigos, como pretendiam; e isto assim por não terem armas defensivas 
nem outros apercebimentos necessários para se entreterem no,s cercos, e 
fortificarem contra seus inimigos ... " ( 345 ) • 

Algumas das dificuldades encontradas pelos atacantes, nesses casos, 
eram obviadas pelo emprêgo de certas técnicas de assédio ao inimigo. 
Construíam uma f ortificaç·ão, chamada caíçara, por meio da qual se · 
aproximavam lenta1nente e com maior segurança dos inimigo.s assedia
dos, e os abordavam. Do ponto de vista tátic9, êste tipo de fortificação 
representava uma tentativa de organização do ataque com "economia" 
de pessoas, cle munições e de movimentos. Contudo, para que fôsse 
posta em prática, tornava-se neces,sário que: 1) a relação "militar" entre 
as f ôrças dos atacantes e as dos atacados abrisse aos prirneiros alguma 
perspectiva de êxito; 2) a provisão de alimentos e de munições supor-

(U42) Léry, pág. 172. 
( 343 Além da desC'l'ição das palissadas, feita acima ( cf. págs. H4-35), tejam-se as 

descrições d.e Staden, págs. 155-156; Léry, págs: 172-173; Thevet, Singularidades, pág. 
227; Ms. in., fo1. 82; Gabriel Soares, págs. 366-367. ~ste autor informa que a construção 
da palissada podia ocorrer assim que tivessem percebido a iminência de um ataque ( et 
esp., págs. 392 e 393). 

( 344) Cf. ·indicações bibliográficas da nota anterior. 
(845) Gandavo, Hi.8t6ria, pág. 126. 
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tasse o prolongamento do combate; 3) a .duração do assédio ·pudesse 
ser contida dentro de · certos limites estratégicos, pois um prolongamento 
indefinido colocaria os atacantes em ,situação. critica (escassez de víveres 
ou de munições) ou os poria· à mercê dos inimigos, cujos aliados às 
vêzes eram prevenidos e contra-atacavam; 4) tivesse êxito no isolamento 
dos inimigos sitiado;s, de modo a promover o "corte" em seu sistema de 
abastecimento e a impedir a comunicação com os grupos locais circunvi· 
zinhos e aliados, submetendo-os assim a alguma espécie de contrôle. 
Várias fontes contêm descriçõe,s do cêrco aborígene, tal como era prati· 
cado pelos Tupi (Tupinambá inclu,sive) : "e sendo caso que os tupinam
bás acham seus contrários apercebidos com a sua cêrca feita, e êles se 
atrevem a os cercar, fazem-lhe por de redor outra contra-cêrca de rama 
e espinhos muito liada com madeira que metem no chão, a que chamam 
caiçá, pela qual enquanto verde não há coisa que os rompa, e ficam com 
elas seguros das flechas dos contrários, e de noite falam mil roncarias, 
e jogam as pulhas de parte a parte, até que os Tupinambás abalroam a 
c_êrca ou levantam cêrco, se senão atrevem com êle, ou por lhes faltar 
o mantimento" (346 ) ; "e quando acontece não ·poderem logo entrá-lo.s 
por alguma cêrca de madeira lhes ser impedimento que êles têm em 
redor da aldeia para sua def ensão, fazem outra semelhante algum tanto 
separada da mesma aldeia e assim vão chegando cada noite dez doze 
passos, até que um dia amanhece pegada com a dos contrários, onde 
muitas vêzes ,se acham tão vizinhos que vêm a quebrar as cabeças com 
paus que arremeçam uns aos outros'' (347 ) ; e, relativamente ao combate 
entre os po»tuguêses e índios aliados contra os Temiminó; cujas palis· 
sadas eram feitas de pedra,s (" êles têm muitas aldeias nas ilhas que 
·ficam no "rio Paraíba; estas aldeias são tôdas fortificadas com grandes 
pedras sobrepostas, como palissadas, · de regular altura; dentro de.stas 
palissadas há muros de barro e pedra") : " . . . quando chegou refôrço 
de homens do Espírito Santo, os selvagens se amedrontaram e puseram-~ 
a fugir da aldeia. Assim que vimos isto, construimos o que os portuguêses 
chamam caniçados, feitos de bambu,s, de sete ou oito varas de comprido, 
de maneira que nenhuma seta pode atravessá-los; êstes caniçados, os 
portuguêses e índios, que estavam de nosso lado, carregavam diante de 
si como uma parede. Dê,sse modo chegamos à muralha de sua aldeia e 
a arrasamos, -com muitos feridos e mortos de nosso lado" (348). 

Coube · a Hans Staden proporcionar-nos a descrição mais completa 
de um cêrco aborígene (praticado segundo as técnicas guerreiras dos 
Tupi); O cêrco originou-se de conflito,s provocados pelos portuguêses, 
e o "campo da luta" foi Igaraçu, uma povoação situada em Pernam-

( 346) Gabriel Soares, pág. 392 ; encontram-se em Frei Vicente do Salvador várias 
descrições de cerc-os dêsse tipo, praticados pelos portuguêses e seus aliados nativos durante 
a colonização do nordeste ( cf. Livros IV e V, passim). 

(347.) Gandavo, Hi.Bt6ria, pág. 126. 
(348) Knivet, ed. Braai l. , págs. 129-130. 

• 
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~uco. Uma parte da população do navio na qual Staden se achava 
engajado (ao todo quarenta homens), foi enviada à povoação como 
refôrço. Segundo o cronista, "o número dos defensores montava, incluin
do-nos, a cêréa de noventa cristãos. Acrescente-se a êste número trinta 
negros e escravos brasileiro,s, a saber, selvagens que pertenciam aos 
colonos. Os selvícolas que nos sitiavam estimavam-se em oito mil. Nossa 
única proteção consistia numa estacada de cepo,s" (349). As peripécias 
e o desfêcho do assédio revelam, por sua vez: a) que o fracasso do 
cêrco podia ocorrer, de fato, quando as condições do mesmo, enumeradas 
no parágrafo anterior, não eram satisfeitas; b) que os aborígene.s apro
veitavam tàticamente os recursos da natureza, exploráveis nesse sentido 
(tanto os acidentes do terreno, quanto os produtos vegetais, como os 
galho.s secos, a pimenta, as árvores, etc. ) ; c) que o alarido, além da 
intimidação, visava dificultar ou impossibilitar a comunicação entre os 
inimigos. A riqueza de informações aconsellia, pois, a transcrição inte
gral do relato de Staden, do qual apenas foi omitido o último pará
grafo (350 ) : "O lugar onde estávamos sitiados era rodeado de mata. 
Nesta haviam disposto o,s selvagens duas fortificações com ajuda de 
grossos troncos de árvores. Aí se recolhiam durante a noite e esperavam 
pelas nossas sortidas. De dia permaneciam em valas, que haviam cavado 
ao redor da povoação, das quais saíam para escaramuças. Quando lhes 
atirávamos, estendiam-se no chão, para escapar às balas. Assim, sitia
ram-nos de tal modo que, donde estávamos, ninguém. podia entrar ou 
sair. Aproximaram-se da povoação, lançaram ao ar grande quantidade 
de flechas, que deviam atingir-nos quando caíssem, utilizando também 
muitas delas às quais haviam amarrado mechas de algodão embebi.do 
em cêra. Com estas flecha,s. acesas pretendiam atear fogo ao teto das 
choças. Ameaçavam também · devorar-nos, se no,s pudessem capturar." 
"Restava-nos apenas pouca provisão de bôca, e êsse pouco já se tinha 
consumido. Lá na terra é muito usado buscar-se diàriamente, ou cada 
dois dias, raízes frescas de mandioca para fazer farinhas e bolos. Mas 
então, não podíamos ir às plantações". ''Como víssemos que iriam 
faltar-nos víveres, fomos com duas barcas à colônia de ltamaracá, a fim 
de abastecer-nos. Haviam o,s índios pôsto grandes árvores sôbre o canal, 
estando grande número dêles em ambas as margens, na esperança de 
tolher-nos a viagem. Em violento esfôrço, removemos os entulhos, mas 
a maré baixou, de sorte que ficamos em ~eco. Os índios nada podiam 
fazer-nos nas barcas. Trouxeram então galhos secos de suas trincheiras 
e os atiraram no espaço existente entre a praia e os botes. Queriam 
incendiá-los e jogar à.s chamas pimenta que aí medra. A fumaça nos 
obrigaria a abandonar as barcas. Não conseguiram porém levar a cabo 

(349) Staden, pág. 46. 
(350) Staden, págs. 47-49. A técnica indicada, por meio da qual os nativos se 

protegiam dos projéteis das armas de fogo, foi provàvelmente aprendida com os brancos 
(com os franceses, suponho). 
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seu plano, pois nesse entremeio voltou de novo a maré. Assim pudemos 
prosseguir até ltamaracá e obter víveres dos seus habitante.s. A nossa 
volta haviam entulhado o caminho no mesmo lugar. Tinham pôsto, como 
antes, árvores na corrente dágua e ficaram emboscados às margens. Duas 
árvores estavam semi-cortadas . à sua base, no tronco, e as suas copas 
amarradas com uma planta trepadeira ou cipó. Esta planta cresce como 
lúpulo, porém é mais grossa. Mantinham os índios as · pontas de cipó 
em seu entrincheiramento, e pretendiam, à nossa passagem, puxá-la.s de 
modo que as árvores quebrando-se se abatessem sôhre nossas barcas. 
Avançamos e aí atrave.ssamos, porque a primeira árvore tombou para o 
lado do seu esconderijo e a outra nágua, um pouco atrás do nosso navio
zinho. Antes de romper caminho através dos entulhos, que restavam 
desde a nossa ida, gritamos pelos nos.sos companheiros que se achavam 
no local sitiado para que viessem em nossa ajuda. Quando porém prin
cipiamos a chamar, gritaram os índios de permeio, de sorte que os nossos 
não nos puderam ouvir. Não podiam êles ver-nos também, visto haver 
uma capoeira . que nos separava. Estávamos entretanto tão perto uns 
dos outros que poderiam ter-no.s· ouvido, se os índios não houvessem feito 
aquêle alarido". "Por fim trouxemos víveres à povoaç·ão, e como os 
índios viram que nada conseguiriam, fizeram a paz e foram-se de novo. 
O cêrco tinha durado quase um mês. Dos índios, alguns pereceram 
[escravos dos brancos]; de nós cristãos, porém, nenhum". Uma xilo· 
gravura ilustra a descrição, e foi reproduzida neste trabalho ( cf. gra
vura número 7) . Outro assédio dêsse tipo foi levado a efeito pelos 
Tupinambá, na Bahia, contra a povoação de Francisco Pereira Coutinho. 
Os aborígenes puseram-nos em "grande apêrto", "porque lhe cercaram 
a vila e fórtaleza, tomando-lhe a água e mai.s· mantimentos, os quais nesse 
tempo lhe vinham por mar da capitania dos Ilhéus, os quais iam buscar 
da vila as embarcações, com grande risco dos cercados, que estiveram 
nestes trabalhos, ora cercados, ora com tréguas, sete ou oito anos, nos 
quais passaram grandes fome,s, doenças e mil infortúnios, a quem êste 
gentio Tupinambá matava gente cada dia ... " (851 ). Os Tupinambá 
foram bem sucedidos "militarmente", reduzindo os portuguêses da po
voação à impotência, já que êstes só puderam responder "a tamanha 
e tão apertada guerra" fugindo para a Capitania dos Ilhéus. 

Os combate.s entre os Tupinambá e seus inimigos também se reali
zavam em campo aberto. A documentação disponível permite reconhe
cê-los em duas situações: a) quando o grupo a ser atacado descobria 
a iminência do ataque e não dispunha de tempo para construir fortifi
cações; b) quando um grupo atacante era repentinamente surpreendido 
na viagem de retôrno, por fôrças inimigas. A primeira alternativa pode 
ser exemplificada com o ataque dos Tupinambá a um grupo local Ca
rijó: "por volta das quatro da madrugada aportamo.s a uma grande 

( 351) Gabriel Soares trata do assunto no capitulo XXVIII d,e sua obra; a citação 
foi extrafda da pâg. 51. · · 
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baía, e avistamos o mar; dobrando uma ponta da praia, divisou-se uma 
aldeia; o mais depressa possível desembarcamos os homens. O dia 
começando a despontar, um da aldeia, saindo à praia, avistou-no,s, pelo 
que tôda a aldeia se levantou em armas e tivemos rija escaramuça. 
Éramos em número superior e muito mais ordenados, por isso pusémo-los 
em fuga, destruindo uma porção dêles ... " ( 352 ) • Quanto à ,segunda, 
sabe-se que o combate ocorria logo que os Tupinambá pressentiam os 
perseguidores, ma,s não a tempo de construírem uma caiçara; "e quando 
os Tupinambá pelejam no campo, andam saltando de uma banda para 
outra, sem estarem nunca quedos, a,ssobiando dando com a mão no peito, 
guardando-se das flechas que lhe lançam seus contrários, e lançando-lhe 
as suas com muita fúria" (353 ). Thevet e Léry também se referem a 
esta modalidade de combate. O primeiro escreve: "arrojando-se uns 
aos outros, os selvagens descarregam, copiosamente, flechas, maças e 
espadas de pau, a ponto de não haver mais belo espetáculo que tal 
refrega. Isto é, agarram-se em todos os sítios possíveis, mesmo com o 
botoque nos lábios, mostrando, alguma,s vêzes, com o objetivo de inti
midar os inimigos, os ossos daqueles que venceram em combate. Em 
suma, empregam os indígenas todos os meios destinado,s a amofinar os 
seus contrários ... " ( 354 ) • O segundo afirma ter assistido a uma con
tenda dessas, entre o;s Tupinambá e os Maracajá: "quando porém os 
inimigos pressentem os adversários, os exércitos se encontram e o com
bate é cruel. Po;sso falar com exatidão por já ter sido espectador de uma 
luta. Eu e outro francês, arrostando o perigo de sermos agarrados e 
devorados pelos Margaiá, mas levados pela curiosidade, acompanhamos 
certa vez os nossos selvagens em número de quase quatro mil homens e 
ass~stimos a uma escaramuça ocorrida na praia. E vimo-los combater 
com tal fúria con10 nem a gente mais insana e alucinada o faria. Logo 
que os nossos tupinambás avistaram o;s inimigos, a quase um quarto de 
légua de distância, principiaram a urrar como não o fariam os nosso.s 
caçadores de lobos; e tão alto berravam que nessa hora não poderíamos 
ouvir o trovão. A proporção que se aproximavam redobravam os gritos, 
soavam as cornetas, levantando os adversário.s os braços em sinal de 
ameaça e mostrando-se mutuamente os ossos dos prisioneiros que haviam 
comido e os colares de dentes de ma~s de duas braçadas de comprimento 
que alguns traziam pendentes no pescoço; e o espetáculo dessa gente 
era horrível. Ao se enfrentarem, porém, foi ainda pior. A trezentos 

(852) Knivet, ed. Brasil., pág. 88. 
( 858) Gabriel Soares, págs. 393-394. Gandavo tambéin trata das técnicas aborí

genes de frustra ção do corpo: " ... meneando-se todos com grande ligeireza de uma parte 
para outra, para que não possam os inimigos apontar nem fazer tiro em pessoa certa" 
(Hi8t6ria., pág. 125). 

(854) Thevet, Singularida.dea, pág. 227; e cf. também pág. 232 e l\Is. in., fole. 
84 v.-85. Thcvet assevera que mesmo caídos no chão, mordiam os advers{~rios; e que 
seguravam o inimigo vencido pelo furo labial, em que costumavam colocar o tembetá (cf. 
gTavuras 10, 11 e 12). 

.j 
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passos uns dos outros saudaram-se a flechadas e desde o início da esca
ramuça voaran1 as setas como moscas. Se alguém era ferido, como vimos 
muitos, depois de arrancá-los corajosamente do corpo quebrava as .setas, 
e como cão raivoso mordia-lhes os pedaços; nem por isso deixava entre
tanto de voltar ao combate. tsses americanos são tão ferozes e encar
niçado.s em suas guerras que, enquanto podem mover braços e pernas, 
combatem sem recuar nem voltar as costas. Finalmente, quando chega
ram ao alcance das mãos alçaram as clavas descarregando-as com tal 
violência que quando acertavam na cabeça do inimigo o derrubavarn 
morto como entre nós os magarefes abatem os bois". "O combate durou 
quase três hora,s e houve de parte a parte muitos mortos e feridos, mas 
o;s nossos Tupinambás foram afinal vencedores, fazendo mais de trinta 
prisioneiros entre homens e mulheres, que trouxeram para suas al
deias" ( 355 ) • 

~ impos.sível determinar, atualmente, a freqüência das diferentes mo
dalidades de con1bate. A análise ecológica ( cf. págs. 43-67) , mostra que 
os Tupinambá retinham, graç·as ao padrão de dominância resultante da 
competição co1n as demais comunidades aborígenes, a iniciativa no ata
que. Se tal resultado da análise fôr legítimo, os Tupinamhá sofreriam 
ataques dêsse gênero, mas o praticariam, como "represália", em maior 
escala que os seus inimigos. Pelo menos com relação à Bahia, uma das 
fontes confirma de fato êsse resultado: "e ê.stes assaltos, que os Tupi
nambás vão dar nos Tupinaês e outros contrários seus, lhes acontece 
também a êles por muitas vêzes, do que ficam muito mal tratados, se 
não . ,são avisados primeiro, e apercebidos; mas as mais das vêzes êles 
são os que ofendem a seus inimigos, e são mais prevenidos, quando vêm 
nestas afrontas de mandar pedir socorro a seus vizinhos, e lho vem logo 
dar com muita presteza" (356 ) • Contudo, ainda as.sim fica obscura essa 
face do problema; pois faltam dados precisos, por assim dizer especí
ficos e numéricos, que esclareçam suficientemente a intensidade e a mu
tualidade das ações guerreiras, como e enquanto forma de relação inter
tribal. 

Seria po,ssível ventilar ainda, partindo da documentação conhecida, 
outras questões, relativas às condições ou aos efeitos do combate. To
mando como critério o valor das mesmas como contribuição ao esclare
cimento do combate aborígene, selecionei entre elas as que dizem respeito 
à organização da contenda armada e ao significado tribal da vitória 
em sua conexão com o ritmo demográfico da luta armada. Quanto à 
organização da contenda armada, as descrições transcritas acima dão 
uma idéia do que era o combate aborígene. Massas de homens se arre
messavam umas contra as outras, no momento do choque direto, de tal 
modo que aparentaram, aos olhos dos europeus, absoluta ausência de 

(355) Léry, pága. 173-174. 
(356) Gabriel 'Soares, pág. 393. 
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ordem militar. Knivet, que em virtude de sua vida no Brasil conheceu 
intimamente as técnicas guerreiras dos aborígenes, testemunha a propó
sito dos Tupinambá "a maneira primitiva do combate indígena em que, 
sem nenhuma organização, se atiravam os selvagens ,sôbre seus inimigos, 
como touros" (357). Contudo, Knivet tinha em mente a "organização" 
dos exércitos europeus, pois, segundo afirma, ensinou-os "a colocar-se 
em linha de batalha, a permanecer de emboscada, fazer retirada, forçar 
seus inimigo.s a cair numa armadilha". A análise sociológica compete 
pôr em evidência, ao contrário, quais eram os princípios de organização 
da contenda armada tal como ela era praticada pelos nativos. As inves
tigações sociológicas sôbre o comportamento coletivo demonstram sufi
cientemente que a ação conjugada é impraticável sem alguma espécie de 
organização. Se esta não existisse e não ordenasse de alguma maneira 
as ações dos oponentes, mesmo a chamada "maneira primitiva do com
bate indígena" seria impossível: o combate redundaria em chacina indis
criminada, tão perigosa para os atacantes quanto para os atacados, inca· 
pazes de dirigir a aplicação das próprias fôrça,s e capacidades destru
tivas. 

O que se sabe a respeito dos rituais guerreiros (cf. págs. 67-88) , 
abre uma pista à interpretação dos princípios organizatórios do combate 
aborígene. A disciplina ligada àqueles rituais emergia espontâneamente 
da própria ação coletiva; ela não se impunha de cima para baixo, por 
intermédio de contrôles personalizados, nem racionalmente, através de 
formações desenvolvidas graças à consciência das relações existentes entre 
os meio.s e os fins "militares", como acontece quando se penetra no 
marco cultural do "exército". Via de regra, . os ritos promovem a regu· 
lamentação social do comportamento humano restringindo ou eliminando 
as formas exteriores de contrôle pessoal. Como salienta Sumner, o ritual 
constitui a "forma perfeita" de treinamento social dos indivíduos e de 
regularização dos hábitos produzido.s pelo treinamento (358 ). Seus efei
tos refletem-se no ajustamento "automático" ou "mecânico" dos indi
víduos às situações ,sujeitas a contrôle ritual (no caso, é óbvio, dos indi
víduos em questão terem pas.sado por um treinamento prévio) . . Quando 
se considera tais comportamentos em conjunto, como partes de configu· 
rações ou estruturas sociais, verifica-se que o predomínio de formas 
rituais de coerção social depende do grau de indif erenciação interna do 
agregado ,social, e origina obrigações morais e vínculos sociais caracte
rísticos. Durkheim, que se dedicou com proficiência à investigação dêste 
fenômeno, explica que a integração dos indivíduos a agregados sociais 
dêsse tipo se processa de tal maneira que as obrigações morais não só 
são gravadas em tôdas as consciências, mas são gravadas tão fortemente 
que correspo~dem a .sentimentos coletivos intensos e precisos. Por isso, 

(357 ) Knivet, ed. Bras il., pág. 85 . 
(358) Cf. W. C. Sum ner , Folkw aya, pãg. 60. 
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a coesão social deixa de repousar, nesses agregados, na diferenciação e 
na interdependência das partes. Nasce, ao contrário, da forma de parti
cipação da consciência coletiva ou comum: semelhanças profundas ligam 
diretamente os indivíduos à ,sociedade, produzindo ajustamentos que não 
só são gerais, mas também coletivos ( 359). Examinando-se o "combate 
aborígene" à luz desta teoria, compreende-se positivamente como se 
processava a ordenação das atividades guerreiras do.s Tupinambá. 

Os rituais guerreiros, observados pelo,s Tupinambá, visavam promo· 
ver, entre outras coisas, a comunicação dos guerreiros com os espíritos dos 
antepassados e com outras f ôrças sobrenaturais (estado de participação) , 
a revivescência e a intensificação dos valores tribai,s relativos à vendetta 
e a coordenação das reações coletivas provocadas nas consciências indi
viduais em conseqüência das situações vividas durante a prática do.s 
ritos. Encarando-se a f unç·ão dos rituais guerreiros do ponto de vista 
dos ajustamentos sociais realizado.s por seu intermédio, o que se constata? 
Que os efeitos mencionados se articulavam orgânicamente uns aos outros, 
como variáveis interdependentes de uma mesma função. Esta pode ser 
indicada, em têrmo.s mais gerais, como sendo a forma social assumida 
na sociedade tupinambá pela organização das atividades guerreiras. 
Graças aos efeitos que produziam, os ritos guerreiros geravam as condi- . 
ções dentro das quais se processava o aju,stamento dos indivíduos às 
situações criadas pela ou durante a guerra. Estimulando as consciências 
individuais de maneira uniforme, provocavam a emergência de estados 
fortes e precisos da "consciência comum", em que assentavam seja a 
integração social das atividades individuais, seja a unidade do compor· 
tamento /coletivo ou grupal. As reações dos indivíduos empenhados no 
choque armado adquiriam um caráter supra-pessoal, possuindo pois a 
me,.sma natureza e intensidade, e tendendo para os mesmos objetivos. 
Por isso, integravam-se de modo imediato às outras, segundo um pro
cesso "mecânico" (de acôrdo com a terminologia durkheimiana) . Assim, 
o mecanismo sócio-psíquico de conformação das reações pessoai,s assegu
rava pela base a coesão social das atividades guerreiras. Através dos 
ritos, a ordem "militar" do "combate aborígene" se impunha espontâ
neamente aoiS combatentes. A disciplina constituía um dos produtos dire· 
tos da consciência social das obrigações pessoais e do ritmo coletivo 
imprimido à satisfação das mesmas. 

Em vista disso, é indispensável saber se a forma indicada de orga· 
nização das atividades guerreiras merece de fato a qualificação de "mili
tar". Parece-me que a discussão precedente não deixa margem para 
dúvidas. De fato, a forma de organização "militar" das atividade.s guer
reiras dos Tupinambá corresponde ao "nível de desenvolvimento mili
tar" alcançado por povos cujo sistema sócio-cultural comporta pequeno 
grau de diferenciação interna. Os autores que sustentan1 o contrário 

(359 ) Cf . E . Durkheim, L a, Di'Vi.tion M l Tra,ba jo S ocial , esp. Livro I, Cap. II . 
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fazem-no movidos por uma pressupo,sição falsa, segundo a qual a orga
nização "militar" das atividades guerreiras dos povos cujo sistema sócio
cultural comporta pronunciada ou extrema diferenciação interna, deve 
ser considerada como padrão da própria "organizaç·ão militar". Os 
inconvenientes desta interpretação residem na,s limitações que acarreta: 
ela restringe a compreensão do f enômeno às manifestações do mesmo que 
apresentam determinados caracteres formais. Os autores que adotam êste 
ponto de vista ,são levados a subestimar a natureza das atividades guer
reiras e a função por elas desempenhadas no contexto social imediato. 
Aplicando-se os dois critérios ao reconhecimento e à explicação das ati· 
vidades guerreiras, obtém-se no entanto um apreciável alargamento na 
perspectiva de interpretação científica do fenômeno. Com referência à 
guerra na sociedade tupinambá (e em outras ,sociedades do mesmo tipo 
estrutural) , o que foi exposto até o momento neste trabalho evidencia: 

1) que a natureza guerreira das atividades desenvolvidas pelos 
componentes dos grupos hostis em presença provinha do significado da.s 
mesmas para os combatentes e da função que elas exerciam como forma 
de relação intertribal; 

2) que os caracteres formais do equipamento guerreiro e da orga
nização das expedições guerreiras ou do combate subordinavam-se de 
tal modo aos princípios organizatórios daquelas sociedades tribais que, 
do ponto de vista sociológico: a) seria estéril concebê-los isoladamente, 
abstraídos das condiç·ões concretas de existência social; h) em si mes· 
mos não têm suficiente valor explicativo, capaz de fundamentar uma 
interpretação positiva da forma tribal de organização "militar" das ati
vidades guerreiras; 

3) que a guerra abrangia, no sistema sócio-cultural, uma série de 
situações e de atividades sociais .sincrônicas. Segundo o grau de inter
dependência e a ordem de seqüência das situações e atividades sociais 
abrangidas pela guerra, é possível isolar entre elas um conjunto que 
15ó pode ser devidamente qualificado como "militar". São as situações e 
as atividades apanhadas pelos rituais por cujo .intermédio se processava 
a escolha do inimigo a ser atacado, a seleção dos líderes guerreiros, a 
organização das expedições guerreiras, a regulamentaç·ão da contenda 
armada e a realização do retôrno ao grupo local (ou ao.s grupos locais 
solidários) ; 

4) que as situações e as atividades dêste tipo, que integravam a 
esfera "propriamente militar" do sistema organizatório tribal, compreen
diam ações, movimentos e operações que, quanto aos seus caractere.s 
essenciais, são encontradiços, mais ou menos diferenciados, em todos os 
"si,stemas militares". São as ações, os m·ovimentos e as operações atra· 
vés dos quais os Tupinambá realizavam as incursões guerreiras e com
batiam os inimigos, regulamentados no sistema organizatório tribal pelos 
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r itos e pela tradição. De acôrdo com os re,,sultados implícitos da recons
trução levada a efeito, tais ações, movimentos e operações penetravam, 
em parte, o domínio da estratégia, mas predominantemente eram de na
tureza tática. 

Sem dúvida, o melhor caminho para a verificação da consistência 
científica das inferências precedentes, estabelecidas por via indireta, é 
de caráter prático. Impõe-se pois a ,seguinte pergunta: a forma tribal 
de organização " militar" das atividades guerreiras garantia de fato, 
quando encarada do ponto de vista dos objetivos da guerra e das condi
ções da mesma nas sociedades aborígenes, ajustamentos eficiente,s? Al
gumas evidências empíricas patenteiam que sim, confirmando os resulta
dos positivos da interpretação anterior. Assim, as descriçõe..s do " com
bate aborígene" revelam que os Tupi (os Tupinamhá inclusive), prati
cavam antes do choque armado um ritual cuja função aparente consistia 
em definir a posição recíproca dos oponentes. Algumas delas, transcritas 
neste trabalho, contêm ref erência,s ao ritual ( cf. acima, Gabriel Soares, 
Staden, Thevet e Léry, págs. 119, 120, e 122-123) ; Thevet também trata 
de maneira mais minuciosa do assunto: "são os selvagen.s americanos 
obstinados e valorosos, a tal ponto que, antes de se juntarem e baterem, 
alguma,s vêzes se colocam na liça, afastados os contendentes, uns dos 
outros, cêrca de um tiro de arcabuz, passando todo o dia a ameaçarem-se 
- caras mais cruel e espantosamente possível, urros e gritos (com con
fusão tal que não se poderia ouvir uma trovoada) , braços e mãos ele
vados para o ar - todo,s armados de maças e espadas de pau - vakntes 
somos (dizem) ! Já devoramos vossos pais: agora chegou a vez da voss.a 
vingança!" "Nós somos, dizem êles ein seu dialeto, valentes, e ousado,s, 
e temos comido vossos pais, assim vos comeremos nós, e po.ssuiremos 
vossas mulheres e filhos. E vos reduziremos à extrema pobreza, como 
nos predisseram nossos caraíbas, e pajés ... '' (360 ) . Nesse,s diálogos 
rituais, em que jogavam "..as pulhas de parte a parte", os guerreiros de 
renome davam-se a conhecer aos inimigos, pretendendo atemori
zá-los (361). É fácil reconhecer o significado e a função dessas ações: 
através delas os comhatente,s procuravam assegurar-se o domínio sôbre 
os inimigos. Elas eram, portanto, de natureza mágica. Mostrando os 
ossos e os dentes dos inimigos mortos em combate ou sacrificado.s ritual
mente, os guerreiros aborígene,s punham em prática um processo da 
magia imitativa, segundo o qual o semelhante produz o semelhante. Do 
mesmo modo, os guerreiros que possuíam grande prestígio atemorizavan1 
os antagonistas menos por suas habilidades como e enquanto guerreir-0s, 
que em virtude dos poderes carismáticos, incorporados às suas perso· 

( 360 ) Thevet, r espectivamente: Singu lariàadeB, pág. 233, Ms. in ., fol. 86 v. Neste 
texto, Thevet indica muito bem a função mágica dos gestos e ameaças. Salvador, como 
Gabr fel Soares, empreia o têrmo pulha, para designar esta espécie de r elações agressivas 
(cf. pág. 290). 

(361 ) Salvador refere-se a. um Hder aborígene, famoso entre os nativos, que " . . . só 
eom se nomear d izendo: eu sou 'l'a.vira, acobardava e at.emorizava a todos" (pág. 367). 
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nalidade.s em conseqüência dos sucessos anteriores: graças a êles, pode
riam reduzir os oponentes à condição dos inimigos aprisionados ou 
mortos por sua mãos (362). Além dêsses, aplicavam através dos rituais 
em questão outro processo da magia imitativa: "os índios Temiminós, de 
pé nos muros de sua aldeia, vestidos de penas e com o corpo inteiramente 
pintado de prêto e vermelho, horríveis de se ver, tendo em sua,s mãos 
um objeto com formato de uma roda, tôda feita de plumas, à qual atea
vam fogo, sacudindo-a por cima de suas cabeça,s, gritavam aos portu
guêses: "lo1vae eyave pomombana", que quer dizer, "assim como isto 
.sereis destruídos" ( 3 63 ) • 

As ações guerreiras estavam, pois, penetrada.s de valores mágicos. 
A guerra tribal, que em sua origem tinha um motivo de ordem religiosa 
e que se desenvolvia por meio de uma seqüência de ritos mágico-religio
sos, acarretava, na esfera müitar, um conjunto de situações su,sceptíveis 
de tratamento niágico. A própria guerra era atribuída, pelos atacados, 
à ação dos espíritos maus e nefastos, que os Tupinambá chamavam 
A ignan e Uaiupia (364); e os atacantes de,sistiam imediatamente da 
emprêsa, por sua vez, quando ocorria um presságio desfavoravel, seja 
no decorrer da incursão guerreira, seja durante o combate, qualquer que 
fôsse o curso real dos acontecimentos (365 ). Isto significa que os rito.s 
guerreiros não só ligavam os indivíduos uns aos outros diretamente, sem 
nenhuma espécie de mediação, ma,s, ainda, que êles prescrevia~ de fato 
as maneiras "corretas" e "eficazes" de conduta durante a guerra, deter
minando tanto a natureza e o encadeamento das ações guerreiras, quanto 
as formas de autofiscalização do comportamento e as· expectativas cole
tivas de sucesso ou in,sucesso. Voltando .à interpretação do "combate 
aborígene" , é possível acrescentar-lhe agora novos elementos, completan
do-a. As ações levadas a efeito na contenda armada (como as anteriores, 
relativas à preparação das expediç·ões guerreira,s e à sua realização), 
não constituíam ações puramente militares. Nas sociedades que compor
tam um grau apreciável de diferenciação social, as atividades guerreiras 
perdem os significados suplementare,s, apresentando-se com um caráter 
puro ou quase puro e concentrando-se em órgãos sociais característicos, 
como o "exército" . Na sociedade tupinamhá, cujo grau de diferenciação 
interna não chegou a produzir nenhum resultado nesse sentido, as ativi~ 
dade,s guerreiras estavam, como se viu, carregadas de significados extra· 
militares. A magia penetrava completamente a "esfera militar" do sis-

(862) Os eronistas não conseguiram compreender o significa.do dessas ações; por 
isso, a.tribuiram-lhes um significado estritamente "militar". 

( 368 ) Knivet, êd. Br asil., pág. 129. 
( 364) Thevet, Oosmouraphíe, fol. 945; Evreux, pág. 292; em seu manuscrito iné

dito, Thevet indica que os Tupinambá atribuíam aos " cheripicouarez" prejudiciais d'os 
franceses as derrotas que sofriam (cf. fols. 83 e 83 v. : " ... êlea nos diziam, e acusavam 
que os nossos cheripicouarez eram ·prejudiciais, que lhe traziam um dano tal"). · 

( 865) Cf. al-ima, pág. 85 e especialmente as citações contidas na nota correspon· 
dente ( número 218 ) . :É preciso notar que Thevet a firma que o r etôrno teria um caráter 
r itual : assim que chegavam ao seu grupo local, tornnvam a partir para a terra dos 
inimigos, que deviam ser at aca.dos (Ms. in., foi. 53) . · 
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Fiq. l - Homem 1upinambá (quadro de AlbeTt Eckhout, pintado no Brasil holandês e.m 
1-6.3'4; ~n Th. Thomsea, pág. 9). O quadro d á uma idéia grosseira da proporção existente 

entre a altura do guerreiro e o tamanho do arco e das fleçhas. 

Notfl,: Aq ui sômente serA apresentada uma parte da docun1ent-açiio iconográfica 
exist-e nte: 11c1uela que foi explicitamente reCericla no texto desta monogr afia. rara evit.ar 
as con fusões de revi.<;úo, as gravuras estão numeradas de acórdo com a cole~üo do nutor , 
tal como Coram identificadas no próprio texto. 
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Fiq. 3 - Francisco Carypyra, .índio tabajqra do Marqnl}ão. Foi à França como embai
xador dos Tupinambá. Tinha 60 ou 70 anos, aproximadamente, e as incisões, segundo 
Abbeville, indicam que sacrificara 24 inimigos, adquirindo os nomes correspondentes 

(Abbeville, Histoire de la Miasion, fol. 347 v .). 
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Fiq. 4 - Tacape tupinambá (espécime d9 Museu Etnográfico de Berlim, no. VB. 3654; 
in A . Métroux, La Civilisatlon Matérielle des Tríbus Tupí-Guaraní. pétg. 82). 
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FLORESTAN FERNANDES Prancha IV 

Fiq , S - Taba lupin<itmbá. A palissada dupla está desenhada com tôda a nilldez 
(Staden, gravura 34, pág. 156). 

. . 

•• 
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l-"iq. 6 - Ataque dos Tupin iqu.ini ao grupo local ll)pinqmbá dê Ubatuba (Sladen, 
gravura 19, p6"J. 101). 
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l'iq. 1 - Técnicas de cêrco e de aprisionamento de embarcações (Staden, gravura 6, 
p ág. 48). 

-
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FLORESTAN FERNANDES Prancha VII 

Fiq. 9 - Combate marítimo entre os Tupinambá e os Tupiniquim, em cujas embarcações 
viajavam alguns mamelucos (Staden, gravura 26, pág. 127). 



FtORESTAN FERNANDES Prancha VIII 

Fiq. 10 - Cena de combate corpo a corpo (Thevet, Cosmoqraphie, lol. 942 v.; no texto 
já foi apontado que esta gravura, com as Ir es seg uintes, possuem reduzidíssimo valor 

etnográ fico). 

Fiq . 11 - Cena de combate corpo a corpo (Léry, Hlstoire d'vn Voya qe, entre fols. 196-197). 
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Fiq . 12 - Cena de combate corpo a corpo (Thevet, Sinqularitez, foi. 70) . 

• 

Fiq. 13 - Cena de combate corpo a corpo (Thevet, Sinqu.laritez, fol. 72). 
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Fiq . 15 - Ritos de inleqra;ão do inimigo (confrontação), observados no acampamento 
de retôrno (Staden, gravura 28, pág. 133). 

• 

• 
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"l:t:OREST AN FÉRNANDES Prancha XI 

Fiq . . 16 - Ritos de integração d.o ini mig9 observados pelas. mulheres - reoepção aqres· 
siva e preparação cerimonial i:io cativi> (Staderi., gravura 16, pag. 90). 
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-·~· qllL, -· 
-
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Fiq. 18 - Confrontação entre Staden e Cunhambebe. A cerimônia representada na 
xiloqravura fazia parte dos ritos de conversão do cativo em v ítima, transcorrendo nessa 
ocasião a repartição ritual do seu corpo entre as diversas parentelas solidárias (Staden, 

gravura 18, pág. 99). 
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12. 
FLORESTAN FERNANDES Prancha XIII 

Fiq. 19 - Ritos de pre paração. ao çativo e do tacape para o sacrífício· (Staden, gravura 
43, pá.g. 181) . 

• • .. .. . . .. 
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FLORESTAN FERNANDES Prancha XIV 

Fiq. 21 - "Ritos de preparação para o sacrilicio - a vítima participa da cauinagem 
que precedia ao massacre cenr.'l.onial (Staden, gravura 45, pág. 183). 

• 
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FLORESTAN FERNANDES Prancha XV 

Fiq. 22 - Cena do diálogo e do massacre r itual (Thevet, Sinqularitez, Iol. 75) . 

Fiq. 23 - Cena do massacre ritual (Staden, gravura 46, pág. 184). 
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Fiq. 25 - Reunião do conselho de chefes, à noite, no terrei ro. Ao cen tro v ê·se Staden, 
que estava sendo consultado por Nhaêpepô-oa çú (Sladen, gravura 20. pág. 103) . 
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tema organizatório tribal - o que encontra uma explicação nos mesmos 
f atôres sociais que determinavam os mecanismos do comportamento cole
tivo e, em conseqüência, a forma tribal de organização "militar" das 
atividades guerreiras. O próprio e.stado estrutural do sistema organiza
tório tribal, responsável pelo modo de participação da consciência cole
tiva ou comum e pelo funcionamento dos contrôles sociais corresponden
tes, implicava as duas coisas: a) interpenetração de significados e fun
çõe.s das atividades e valores sociais; h) distribuiç·ão das atividades 
sociais segundo os princípios de divisão do trabalho por. sexo e idade. 

A interpenetração das atividades e valores sociais - que levou 
Marcel Mauss a afirmar que os fatos socia~ constituem fatos totais nas 
sociedades primitivas - é ao mesmo tempo um produto e um fator de 
p:r:eservação do estado estrutural que a engendra. Os dados disponíveis 
mostram que as atividades guerreiras dos Tupinam.há continham signifi
cados e funções mágicos, mas não os limites dentro dos quais êstes eram 
responsáveis pela conservação do arcabouço do "combate aborígene". 
Entretanto, o que se sabe a re.speito da contenda armada entre os aborí
genes faz supor· que ela mesma seria impraticável sem que a dupla rela
ção se efetuasse. Somente em contacto com os brancos receberam os 
nativos influências culturais disjuntiva,s, que expuseram os fundamentos 
mágicos e 'religiosos das técnicas de combate nativas. Quanto à distribui
ção das atividades guerreiras, o que foi visto demonstra que ela se pro
ce.ssava sem nenhuma especialização. A guerra era um mister masculino. 
A partir de certa idade, aproximadamente depois dos vinte e cinco anos, 
todos os membros masculinos da população, que conseguiam se ajustar 
positivamente aos padrões ideais de personalidade do "Homem", pas
~avam a participar das incursões guerreiras e, em conseqüência, dos 
bandos guerreiros. Na verdade, esta era uma condição mesma do estado 
estrutural da sociedade tupinambá, cuja coesão dependia das semelhan
ças que prendiaip entre si os seus componentes. Com is.so, porém, as 
atividades guerreiras tornavam-se um dos traços coexistentes da perso
nalidade do homem-adulto, e difundiam-se no interior das dua,s camadas 
de idade integradas por homens-adultos (a dos avá e a dos tujuáe). Em 
outras palavras, os valores e as atividades guerreiras amoldavam-se à 
estrutura básica do ~istema organizatório tribal. Os guerreiros não cons
tituíam, como tais, uma comunidade fechada ,sôbre si mesma e separada 
do meio social interno; a mentalidade guerreira e a capacidade "militar" 
não se concentravam, por conseguinte, em um segmento social da socie
dade, mas difundiam-se por ela tôda, apanhando mais profundamente os 
homens adultos. 

Os resultados desta análise sugerem, naturalmente, um exame mais 
aprofundado do tema em questão, em particular no que diz respeito à 
eficiência dos ajustamentos produzidos pela forma tribal -de organização 
"militar" das atividades guerreiras. Ora, para se ficar ~abendo isto, 

' 

, 
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seria necessário estabelecer um confronto entre as condições do combate 
e os ajustamentos guerreiros desenvolvidos pelo sistema organizatório 
tribal. Três elementos essenciais precisam ser relembrados: 1) as des
crições relativas aos rituais de preparação para a guerra e aos ritos "pro
piciatórios" assinalam que cada guerreiro possuía e comunicava-se com 
espíritos protetores; 2) segundo se depreende da análise do "combate 
aborígene", a observância dos rituais referentes ao choque armado as.se
gurava a cada guerreiro, graças aos fundamentos mágicos dos mesmos, 
uma parcela de domínio sôhre os inimigos; ·3) além desta, cada guer
reiro tin_ha ainda uma soma de "podere.s sobrenaturais", variável de 
pessoa a pessoa, adquirida através de provas reais, pelo aprisionamento 
ou execução ritual de inimigos (ela era objetivamente representada pelas 
incisões e ornamentos dos guerreiros, e constituía um índice das habili- · 
dades pessoais e da coragem de cada um). Os três elementos articula
vam-se uns aos outros na vida social, circunscrevendo em conjunto a 
chance de um guerreiro no combate. O problema que se coloca aqui é 
o seguinte: a forma tribal de organizaç·ão "militar" das atividades guer
reiras era coerente com essas condições de ação pessoal dos comhaten
t~? Seria possível responder a priori que sim, pois nessa coerência é 
que repousava o próprio funcionamento do sistema guerreiro das socie
dades aborígenes. 

Todavia, a análise das situações de combate oferece argumentos 
comprobatórios, que dispensam êsse recur,so. Dadas as condições da 
ação dos guerreiros, os ajustamentos sociais mais eficientes seriam os 
que pudes.sem garantir a coordenação social das energias inidividuais e 
a coesão grupal com: 1) um mínimo de contrôles personalizados ou de 
contrôles pessoais diretos; 2) um máximo de autonomia pessoal no 
combate com os inimigos e na condução da luta contra êles. Os guer-
1·eiros preclsavam atuar sob o impulso de sua inspiração, de modo a 
aproveitar tôdas as probabilidades ou tôdas as oportunidades pessoais 
de êxito, submetendo-se no entanto aos mecanismos do comportamento 
coletivo. Sem dúvida, os ajustamento,s sociais produzidos pela forma 
tribal de organização "militar" das atividades guerreiras satisfaziam ca
balmente essas exigências. Ela garantia a unidade grupal de aç·ão e de 
movimentos desenvolvendo a disciplina como algo espontâneo, resul
tante das própria.s atividades dos guerreiros. Estas, ela as regulamentava 
de maneira impessoal, pelos ritos: os indivíduos se impunham e perse
guiam, como pessoais, os fins mesmos da ação coletiva. Agindo nes.sa 
direção com o máximo de autonomia e de autodeterminação, os guer
reiros se expunham a menores riscos e tinham maiores perspectivas de 
aproveitamento da.s capacidades pessoais. No fundo, sem quebrar a uni
dade de ação grupal, a forma indicada de organização das atividades 
guerreiras fracionava o choque direto, reduzindo-o a uma série de 
pugilas de pares ou entre pequenos grupos, no seio de grandes massas 
de combatentes. 
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Como se vê, os ajustamento,s produzidos pela forma tribal de orga
nização "militar" das atividades guerreiras eram de fato eficientes, con
firmando-se assim as inferências estabelecidas acima. Além disso, o con
fronto revela qual a origem das confu,sões dos autores que negam o 
caráter de "guerra" e de "organização militar" ao combate dêsse tipo. 
É que êles subestimaram as próprias condições sociais da luta armada, 
preocupados como estavam com os modelos de º!ganização militar das 
atividades guerreira,s fornecidos pelas "sociedades civilizadas". Nestas, 
é inegável que a lideranç-a pessoal adquiriu grande importância, tanto 
na imposição da disciplina, quanto na condução das operações bélicas. 
E em conseqüência da especialização e da interdependência das funções 
militares, a coluna e a linha tornaram-.se formas mais vantajosas e racio
nais de coordenação das atividades guerreiras. Contudo, o combate, tal 
como era praticado pelos Tupinambá, não comportava êsses princípios 
de organização militar das atividades guerreiras - o que e.stá longe de 
significar que êles não a conheciam sob forma alguma ... 

O substrato material e humano, que suportava a contenda armada, 
é parcamente descrito nas fontes. Que não existia nenhuma diferenciação 
ocupacional no bando de guerreiros, no momento do choque, depreen
de-se das descriçõe,s do "combate aborígene", transcritas acima. As 
f unç·ões de liderança guerreira, como eram praticadas pelos Tupinambá, 
não implicavam nenhuma espécie de especialização "militar" (cf. espe
cialmente págs. 110-113 e 124-125). Como intérprete da tradição, o líder 
guerreiro ,, era menos um técnico, do que um agente da atualização dos 
valores coletivos. A reconstrução das diferentes fa,ses da guerra triba] 
mostra que o líder exercia maior influência na orientação das incursões 
e na preparação do ataque, do que no curso do combate. Contudo, de 
acôrdo com os princípios de organização dêste, os papéis que desempe
nhava tinham uma inflexão "militar": motivando os guerreiro,s e exa· 
cerbando o estado de exaltação emocional em que se achavam, contri· 
buía1n efetivamente para desenvolver nêles atitudes favoráveis aos ajus· 
tamentos esperados .. Por meio de uma explanação da época, adquire-se 
uma sugestiva noç·ão das várias faceta,s da intervenção do líder guerreiro 
no "combate aborígene" : "quando os Tupinambás estão cercados de 
seus contrários, as pessoas de mais autoridade dentre êles lhe,s andam 
pregando de noite que se esforcem e pelejem como bons cavaleiros, e 
que não temam os seus contrários; porque muito depre,ssa se verão vin
gados dêles porque lhes não tardará o socorro muito; e as mesmas pre· 
gações costumam fazer quando êles têm cercado seus contrários, e o.s 
querem abalroar; e antes que dêm o assalto, estando juntos todos à noite 
atrás, passeia o principal de redor dos seu.s, e lhes diz em altas vozes 
o que hão de fazer, e os avisa para que se apercebam e estejam alerta: 
e as mesmas pregações lhes faz, quando andam fazendo as cêrcas de caiçá, 
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para que se animem, e façam aquela obra com muita pre.ssa" (366). A 
outra atividade, mencionada como sendo exclusiva de certas personali
dades durante o combate, ~ a coleta das flechas: as velhas recolhiam as 
flechas, entregando-as depois aos guerreiro,s (367 ) . Essa atividade também 
não implica nenhuma especialização "militar"; ao contrário, confor
ma-se aos princípios tribais de divisão do trabalho por sexo e idade. 
Quanto à comunicação entre grupos locais solidários, oca.sionadas pelos 
combates com os inimigos, sabe-se que os Tupinambá a utilizavam nos 
momentos críticos (368). É impossível alcançar atualmente, no entanto, 
se es.sa atividade deu ou não origem a papéis específicos, regulamentados 
socialmente e atribuídos a certas personalidades. Inclino-me a pensar 
que, provàvelmente, incumbiam aos guerreiros jovens tais tarefas, sem 
que elas envolvessem outra coisa senão as regras de divisão de trabalho 
por idade. Por último, o tratamento dos feridos, pertencentes ao próprio 
bando, não atraiu como devia a atenção dos cronistas. Segundo Vascon
cellos, ,, cada um é médico de si, e dos seus; e aplica com grande des
treza os remédio,s, assim interiores, como exteriores" (369 ) . Êste prin
cípio geral sublinha, quando aplicado à guerra, que cada guerreiro devia 
cuidar dos ferimentos recebidos por sua pessoa, se êles não apresentassem 
muita gravidade. Neste caso, as de.scrições do combate aborígene indi
cam que os guerreiros tupinamhá transportavam consigo os companhei
ros "mal feridos", que não caíssem nas mãos dos inimigo,s. Staden 
fri,sa que tratavam dêles ("quando um dos seus é ferido, utilizam ervas 
especiais para a cura" ) ( 870) • Mas nada adianta sôbre a natureza e o 
processo da "cura". 

Um problema difícil é o que diz respeito ao número de combaten
tes. Os dados fornecidos pelas fontes suscitam justificadas re.servas, pois 
parecem encobrir estimativas exageradas. Deixando de lado os dados 
concernentes ao combate entre pequenos bando.s guerreiros, compostos 
exclusivamente por homens, eis as informações deixadas pelas princi
pais fontes (371 ) : 

2. 000 a 3. 000 combatentes . . . . . . . . . . . ....... . 
4. 000 '' . . . . . . . . . . . ....... . 
5. 000 '' .................. . 
6. 000, 8. 000 até 10. 000 combatentes ......... . 
8. 000 " ......... . 
8.000 até 10.000 " ......... . 

( 366 ) Gabriel Soares, pág. 393. 
(3 67) Gandavo, Tratado, pâg. 50. 

Gandavo; 
Léry ; 
Knivet; 
Thevet; 
Staden; 
Léry. 

( 368) Cf. Gabriel Soares, pâg. 398; Thevet, ()oamographie, foi. 941. 
( 369 ) Vasconcellos, Notfoiaa Curiosas, pág. 89. 
(370) Staden, pág. 178; veja-se também Brandão, que descreve o processo através 

do qual tr atavam das feridas feitas pelas flechas, por meio do fogo ( p ág. 123 ). 
(871 ) Gandavo, Hiatór ia, pág. 125 ; idem, Tratado, p âg. 50; Lér y, pâgs. 171 e 

173; Knivet, ed. Bra1il., pág. 85; Staden, pâg. 46; Thevet, Singularidades, p âg. 225; idem, 
Ooamographie, fol. 941 ; cf. também Ms. in. fol. 81 v. 
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Como se vê, as estimativas são elevadas. Segundo Thevet, tais 
combates não só punham em luta "aldeias contra aldeias'', mas chega
vam a abranger confederações de sete a oito "aldeias" contra fôrças 
correspondentes. Os dados sôbre a,s populações aborígenes são muito 
pobres, tornando impraticável a verificação positiva indireta (372). To
davia, êles não excluem de modo absoluto a veracidade das informações 
indicadas; a mobilização de um grupo local dava origem à formação 
de bandos de 650 a 850 indivíduos, aproximadamente, nas zonas de 
menor densidade, e a bando,s bem mais volumosos, em regiões mais 
povoadas. Uma confederação que atingisse as populações de sete ou 
oito grupos locais deveria de fato abranger um elevado número de com
ponentes. É preciso considerar, ainda, que alguns dados são fornecidos 
como produtos da observação direta e da experiência pessoal ( cf. Knivet 
e Staden; e Léry, quanto à primeira estimativa). Knivet refere-se a 
outros totais (373), consistentes com os mencionados: relativamente a 
uma expedição organizada pelos portuguêses, em Pernambuco, fala em 
3.400 combatentes - 3.000 índios e 400 brancos; outra, no Espírito 
Santo teria abarcado 3.500 indivíduo.s - 3.000 índios e 500 brancos; 
e assevera que uma expedição de caráter migratório compreendeu 30.000 
indivíduos. Essas informações são confirmadas por Salvador, cujas des
crições sôbre a colonização portuguêsa do nordeste patenteiam que os 
nativos con.seguiam reunir, através da confederação de grupos locais 
solidários, fôrças consideráveis (de 3.000 até 20.000 indivíduos! ) . Con· 
tudo, é conveniente encarar com reservas essas informações, apesar da 
consistência por elas revelada,s em conseqüência do cotejo das fontes ou 
da comparação com os dados relativos às populações dos grupos locais. 
É de se supor que tais estimativas sejam precária.s, pois eram obtidas 
a ôlho (e às vêzes no ardor do combate, nas guerras entre os brancos 
e os nativos) . E os homens do século XVI, como .salienta Lucien 
Febvre (374), tinham adquirido pouco treino no manejo dos algarismos 
e quase nenhum no que tange ao espírito da exatidão aritmética. . . Estas 
ressalvas não afetam a análise anterior, baseada nas informações diretas 
sôbre a organização "militar" da contenda armada; ao contrário, o que 
se depreende de fato - que o "combate aborígene" chegava a compor· 
tar massas humanas relativamente grandes, ainda que bem menores do 
que indicam os cronistas - tem seu lado po.sitivo. É mais uma confir
mação à eficiência dos rituais guerreiros, como fontes e forma de regu· 
lamentação social das atividades guerreiras. 

O ritmo demo~ráfico do "combate aborígene" subordinava-se es· 
treitamente ao significado que a vitória pos.suia para os contendores. Na 
verdade, é possível perceber certas flutuações, quer quanto ao número 

(372) F. Fernandes, op. cit., págs. 63-64. 
(373) Knivet, ed. Brasil., págs. 117, 129 e 87 . 

(374) L. Febvre, O Homem ào Século XVI, págs. 10-14; cf. também Le Probleme 
de l'Incroyance au XVI~ Si~cle, págs. 421-426. 
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de prisioneiros, quer quanto ao de vítimas, ligadéls às condições mesmas 
do combate. Assim, os pequeno.s bandos guerreiros davam por finda sua 
missão quando aprisionavam um inimigo, como exemplifica o aprisiona
mento de Staden. Mas, nos combates de maiores proporções, as perdas 
eram mais consideráveis, e,specialmente quando a luta se impunha como 
conseqüência de movimentos migratórios. Em todo caso, os combates 
provocados pelas incursões contra inimigos circunvizinhos via de regra 
terminavam com um número pequeno de vítimas, pelo menos quando 
se torna em conta o número de oponentes. Isso se explica em função do 
fim ou dos objetivos do combate: fazer um certo número de prisioneiros, 
imoláveis aos espíritos dos antepassados ou dos parentes mortos pelos 
inimigos. A vitória possuía, para os Tu pi (os Tupinambá inclusive) , 
um significado bem definido. Anchieta e Brandão apanharam clara
mente êste aspecto da guerra tribal (375 ) : " ••• se reduzem ao cativeiro 
quatro ou cinco inimigos, volta1n sem mais outro motivo e os comem 
com grandes festas de cantares, e copiosíssima libação de vinhos (que 
fabricam de raízes) , de modo que nem as unhas perdem"; " ... e da 
mesma maneira, pôsto que vão para cometer alguma grande emprêsa, ,se, 
antes de chegarem a tal parte, encontrarem acaso alguns outros inimigos 
e os matarem, se contentam com isso, tornando·se a recolher, com deixa-

d . f " re1n o ema1s por azer . 

Quando as condições do combate eram de,sfavoráveis ao grupo ata
cado, seus membros abandonavam imediatamente as habitações ou fu
giam dos atacantes, embrenhando-se no mato ou imprimindo grande 
velocidade às embarcações (376). As vêzes, os fugitivos viam-se compe
lido.s a deixar alguns dos seus em poder do inimigo (geralmente crianças, 
velhos ou mulheres) ; os atacantes apoderavam-se dos prisioneiros, dos 
bens que lhes interessassem, e procediam à destruição das maloca.s pelo 
fogo. Como técnica de combate, a fuga também era praticada pelos 
atacantes, como já foi assinalado. Isso quer dizer que as próprias condi
ções do combate atuavam (ou podiam atuar) , no sentido de restringir 
os efeitos destrutivos das operações "militares". Portanto, como técnica 
de combate, a fuga era coerente com o significado tribal da vitória, 
desempenhando uma função paralela que, no plano demográfico, pro
duzia os mesmos resultados. 

Algumas fontes con.signam dados concretos sôbre o número de víti
mas do " combate aborígene". Assim, Léry afirma que os Tupinarnbá 
uprisionaram 30 Maracajá, no combate a que assistiu; Staden revela que 
os guerreiros do ~rupc· local de Ubatuba, que participaram do bando 
cujas ações descreve, fizeram 15 vítimas, transportada..s consigo: dois 
mortos e treze vivos (ao todo, parece que os co1nponentes do bando 

----- ·-
(B75 ) Anchieta, Ca.rta.s, pág. 45 ; Bra.udão, p úg. 284. 
(376 ) Cf. especialmente os exemplos em :Anchieta, Carta" pág . 247 ; Staden, 

págs. 83 e l 04; Kni\""et, ed. Brasil., págs. 85·86 e 88; Salvador, loc. cit. 
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capturaram 90 inimigos, aproximadamente) ; Knivet informa que os 
Tupinambá, no combate com os Carijó, apriisonaram 300 inimigos, 
"entre homens e mulheres" ( 377) • Quanto ao último exemplo, é evidente 
que a elevação do número de vítimas pode ser atribuído ao caráter das 
guerras entre os aborígenes, provocadas pela invasão de posições ecoló
gicas ocupadas. Outros dados, fornecidos por fontes quinhentistas e 
sei,scentistas, entre as quais o próprio Knivet e Frei Vicente do Salvador, 
não são utilizáveis. Pois dizem respeito a combates entre os nativos e 
os brancos, e embora êstes utilizassem também as técnicas aborígenes de 
combate e empregassem f ôrças nativas, o fim das expedições era outro: 
o apresamento ou a de.struição de tribos hostis. Estas confedera
vam-se entre si, para fazer frente ao invasor europeu, e em conseqüência 
o número de mortos e de prisioneiros subia de maneira espanto.sa. Da 
casa da dezena e da centena, suficientes para exprimir os efeitos demo
gráficos do "combate aborígene", os cronistas saltam à casa do milhar, 
para referir as deva:;tações humanas produzidas nas populações aborí
genes pelos colonizadores. 

Contudo, as incursões guerreiras dos aborígenes constituíam ativi
dades periódicas. Por restritos que fôssem .seus efeitos destrutivos, êles 
tinham, forçosamente, que se refletir na demografia dos grupos locais. 
Episodicamente, alguns reflexos foram pressentidos pelo,s autores qui
nhentistas e seiscentistas. Os indivíduos mais expostos ao apri,siona
mento, durante os assaltos aos grupos locais, eram naturahnente as 
crianças, os velhos e as mulheres pois, naqueles momentos, "salvam-se 
de ordin§rio os que têm boa,s pernas". No decorrer da fuga, aquêles 
indivíduos caíam com maior facilidade em poder dos inimigos (378). 

Os azares do combate atingiam de modo mais direto, no entanto, os 
próprios combatentes. Em conjunto, porém, parece que a guerra con
tribuía para manter o equilíbrio demográfico, contendo dentro de certos 
limites o crescimento vegetativo das populações aborígenes (379). 

(377 ) Léry, pág. 174; Staden, págs. 128 e 133; Knivet, ed. Brasil., pág. 80. 
(378) Cf. especialmente: Evreu.x, pág. 79 ; Knivet, ed. Brasil., púg. 86; Staden, cf. 

pág. 104; Anchieta, OartWJ, pág. 247. 
(379) J!: o que sugere Acuíía, ao esc,-rever , tratando de tribos circunvizinhas, que 

a guerra era "o desaguadouro ordinârio de tanta multidão, sem a qual já não caberiam 
naquela terra" (pág. 199). Quanto aos reflexos parciais na demografia dos grupos locais: 
Abbeville informa que as crianças eram muito numerosas até a idade de oito anos e que, 
se não fôssem as guerras, "seria o pais muito povoado" (pág. 224); Thevet a ssinala que 
os próprios Tupinambâ argumentavam que "era preferível destruir os contrârios, a fim 
de evitar que os mesmos incitassem novas guerras" (Singularidades, pág. 246). Pode-se 
avaliar os reflexos da guerra sôbre a população masculina dos grupos locais atentando·se 
para o que r egistra Knivet: em um gru"t>o local "tapuia", os brancos encontraram quase 
que só mulheres ; "e interogando-as aeêrca de seus maridos, informaram·nos que, tendo 
êles saído à guerra com os 1.'a·moi-Os, foram todos mortos" (pág. 229). Abbeville confirma 
a informação dêste cronista, ao ligar a poliginia aos efeitos da guerra : "além disso, exter
minando-se os homens em guerras continuas, fi cam inúmeras mulheres sem marido" (pág. 
223). N. B.: Alguns dêstes dados já foram aproveitados acima (cf. pág. 64). 

' 
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Sumário ( 380) 

Em resumo, a contenda armada, tal como era praticada pelof; Tupi
nambá, constituía a principal fase do desenvolvimento propriamente 
"militar" da guerra tribal. Como o ataque representava, no seio dela, 
o momento crítico da luta, as operaç·ões de ordem estratégica eram 
efetuadas pelos atacantes tendo em vista o sucesso que poderiam alcançar 
as.segurando-se não só as condições favoráveis ao assalto de suprêsa, 
mas ainda os meios de sua exploração "militar". ~ste elemento se apre
senta como a constante do combate aborígene nas suas diversas moda
lidades. Quando certos elementos (como a re.sistência dos inimigos em 
grau inesperado ou certas manifestações mágicas, concebidas como des
favoráveis aos atacantes) interferiam no estabelecimento dessas condi
çõe,s, os atacantes desistiam da emprêsa, quaisquer que fôssem as pers
pectivas reais de êxito. Por isso, o curso e o desfêcho do combate liga
vam-se estreitamente às condições do ataque. Entretanto, a forma e as 
proporções do combate dependiam também da composição dos bandos 
guerreiros. Os pequeno.s bandos guerreiros se dedicavam exclusivamente 
à guerra de emboscada e aos assaltos rápidos a grupos locais inimigos. 
Os bandos guerreiros mais densos, que chegavam a abranger Of?J compo· 
nentes de sete ou oito grupos locais, empenhavam-se em campanhas 
mais complexas, realizando incursões demoradas e a,ssediando os inimi
gos durante o tempo necessário à preparação do choque decisivo ou 
durante o tempo considerado conveniente aos próprios atacant~s. Por 
fim, quando tôda uma tribo se deslocava, suas fôrça,s militares se man
tinham em disposição permanente de luta, aptas para enfrentarem os 
inimigos eventuais, quaisquer que f ôssem as condições da contenda ar
mada. A organização para o combate se processava e,spontâneamente, 
através dos rituais guerreiros. Por meio dêles é que o sistema organiza. 
tório tribal promovia a atribuição de status e papéis aos combatentes, 
ajustando-os às ,situações guerreiras e integrando suas atividades pes
soais à ação coletiva ou grupal. Embora não existisse nenhuma espécie 
de especialização "militar", os ritos asseguravam a atualização dos 
valores tribais e a exaltação do moral coletivo, e.stimulando a autocons
ciência das obrigações éticas através da atuação dos líderes guerreiros. 
As atribuições dêstes eram restringidas pelos rituais, mas transcorriam 
no nível do tipo de integração tribal das atividades guerreiras. Por isso, 

( 3 80) O presente sumário é mais extenso que os anteriores em virtude da neceasi· 
dade de aproveitamento de conclusões sugeridas pela análise da organização dos bandoa 
guerreiros e das expedições guerreiras, e porque nêle precisei resumir os principais resul
tados da análise da "esfera militar" do sistema guerreiro dos Tu.pinambá. Há alguns 
problemas, relativos ao uso do vocábulo militar e às conexões existentes entre os resultados 
desta investigação, quanto à caracterização precedente da esfera militar do sistema guer· 
reiro dos Tupinambá (cf. págs. 125-131), e o ponto de vists. sustentado por alguns trata· 
distas militares, que não puderam ser convenientemente explanados no texto. Por isso, 
remeto o leitor interessa.do 1" nota /, em apêndice, dedicada, ainda que perfuntõriamente, 
ao esclarecimento dêseee problemas. ( cf. págs. 388-395). 
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sem operarem êomo especialistas na "arte da guerra", a intervenção do,s 
líderes guerreiros contribuía poderosamente para: 1) uniformizar as 
atitudes e as reações pessoais dos guerreiros, através da qual ,se proces
sava pela base a unidade grupal de ação; 2) amparar o próprio teor 
"militar" das atividades dos combatentes. Apesar do "combate aborÍ· 
gene" não comportar formações para o choque, por meio do,s ritos: 
1) obtinham (ou acreditavam obter) alguma parcela de poder sôbre 
os inimigos e sôbre o curso da ação guerreira; 2) canalizavam social
mente os sentimentos, as emoções e as atividades dos combatentes, coor· 
denando as.sim as operações "militares". Em outras palavras, os meca
nismos impessoais e informais de contrôle social e de organização "mi
litar" das atividades guerreiras produziam ajustamentos altamente efica
zes, com relação às situações criada.s pela guerra - quer quanto ao nível 
de integração das atividades dos combatentes, quer quanto à "eficiência" 
das operações bélicas. Encarando-se tais mecanismos do ângulo dos 
ajustamento,s pessoais, verifica-se que, determinando o status e os papéis 
de cada combatente, êles correspondiam às condições da própria ação 
guerreira individual. Por isso, abriam aos indivíduos empenhados no 
combate canais adequados ao .aproveitamento concreto das oportunidades 
de êxito: 1) convertendo a contenda armada entre massas humana,s 
mais ou menos grandes em relações agonísticas de pares ou de pequenos 
grupos; 2) concedendo aos combatentes a capacidade de autodetermi· 
nação dos movimentos pessoais e de aplicação localizada das próprias 
energias. Ainda que o "combate aborígene" não estivesse sujeito a 
regras, que determinassem o comportamento recíproco dos oponentes e 
regulamenta~sem os direitos e o.s deveres de vencidos e vencedores, os 
rituais gnerreiros continham automàticamente os efeitos destrutivos da 
guerra. ~les condicionavam indiretamente tanto a duraç·ão do assédio 
e do choque direto, quanto o ritmo demográfico do combate, expresso 
em um pequeno número de vítimas (mortos ou pri,sioneiros). 

Os "meios militares" Cle choque, que se conformavam culturalmente 
ao equipamento guerreiro empregado pelos aborígenes, recebiam uma 
configuração social definida graças à atuação dos mecanismos postos 
em funcionamento pelo sistema tribal de organização ''militar" d-a.s ati
vidades guerreiras. Ora, isto signific~ que as dimensões da guerra tribal 
refletiam-se diretan1ente no "combate aborígene", determinando a sua 
forma, o seu curso, as suas proporções e o,s seus efeitos. Semelhante 
CQnstataçã'o sugere que existe uma vinculação estreita entre a guerra 
como e enquanto fenômeno -social e os meios propriamente "militares" 
através dos quais ela é realizada. No ca.so particular investigado, é pre
ciso notar que os motivos das expedições guerreiras, expressos cultu
ralmente, não coincidiam com a função real da guerra no e como parte 
do sistema tecnológico tupinamhá. Todavia, as proporções e os efeito~ 
destrutivos do "combate aborígene", conformados aos "meios militares" 
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de luta armada utilizados pelos nativos, conseguiam satisfazer ~ necessi
dades oriundas das duas cadeias de determinações, coerentes entre si. 
O reconhecimento da vinculação indicada acarreta algumas implicações 
(que não foram discutida.s no texto) : a) a guerra é um f enômeno social: 
caracterizando-se pela função por ela desempenhada no contexto social, 
e não pelos atributos "militares" de uma de suas fases - a da contenda 
armada; b) dada a natureza recíproca da vinculação, os atributos 
"militares" da guerra podem ser considerados como índice.s do grau de 
desenvolvimento "militar" de um sistema guerreiro. Contudo, as expla
nações resultantes de semelhante tipo de interpretação do f enômeno não 
possuem valor explicativo, mas de,scritivo; c) o caráter "militar" das 
relaçõe.s agonísticas, entre indivíduos ou grupos, não repousa na forma 
de objetivação cultural dos meios de luta empregados, mas deriva da 
funç·ão e do significado sociais das ações empreendidas no curso das 
relações agonísticas. Nesse .sentido, seria legítimo admitir, mesmo, que 
tôda espécie de ação guerreira, independentemente da forma de objeti
vação cultural e do nível de civilização correspondente, cgntém algumas 
dimensões "militares" fundamentais. Tais dimensões podem ser inter
pretadas como elemento.s essenciais ou básicos das operações "militares". 

Em conseqüência dessas implicações, o reconhecimento da vincula
ção existente entre a guerra como fenômeno social e a forma de objeti
vação cultural dos meios propriamente "militares" da guerra, favorece 
a compreensão do tipo ou grau de "inflexão militar" de um sistema 
guerreiro. Assim, ao invés de sugerir a negação do caráter de "guerra 
verdadeira" ou de "operações militares" à contenda armada aborígene, 
a interpretaç·ão sociológica permite indicar dentro de que limite,s era ela 
militar. Segundo demonstram os dados disponíveis, era pequeno o grau 
de "inflexão militar" do sistema guerreiro tupinambá. As operações 
propriamente "militares", além de não serem "puras", isto é, de não se 
desprenderem de outros ,significados e funções complementares, abran
giam um conjunto de fases pouco importantes, quando relacionadas à 
seqüência total de rituais desencadeados pela guerra. A rigor, somente 
uma parte dos rituais de escolha do grupo hostil a ser atacado, e as 
operações e movimentos realizados no decorrer da incursão guerreira, o 
combate com os inimigos e o retôrno ao ponto de partida é que integra
vam a "esfera militar" do sistema guerreiro tribal. São as seguintes as 
constatações mais significativas a respeito, comportadas pela análise d~s 
atividades que caíam dentro desta esfera: 

1) Como relações sociais, as atividades guerreiras do.s aborígenes 
que se combatiam se ajustavam reciprocamente umas às outras, de modo 
ativo e imediato. As ações guerreiras de ataque provocavam sempre uma 
resistência qualquer proporcional, mais ou menos pronta, intensa e orga
nizada - isto é, achavam uma correspondência em ações equivalentes, 
de defesa e, muitas vêzes, de contra-ataque. As atividades realizadas nes-
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::;as circunstâncias e os "meios militares" que as suportavam, subrne
tiam-se a contrôle social e constituíam elementos objetivados cultural
mente: eram pois atividades que se repetiam da mesma n1aneira, dadas 
certas condições. Por isso, os grupos hosti.s se defrontavam, nas guerras 
tribais, possuindo um duplo conhecimento prévio recíproco: um, relativo 
ao equipamento guerreiro a ser empregado; outro, referente ao curso 
provável das atividades guerreiras. · 

2) Os "meios militares" de choque, tanto quanto os de aproxima
ção do inimigo, eram os melhores que as culturas das sociedades aborí
genes podiam assegurar. Sua eficácia resultava da equivalência de di
mensões dos sistemas guerreiros dos povos aborígenes (inclusive os 
Tupi), e dos resultados práticos por êles produzidos. É óbvio que existe 
uma relação reversível entre a preservação da "esfera militar" dos sis
tema.s guerreiros aborígenes e a saturação das necessidades reais ou 
aparentes, mas objetivadas socialmente, que determinavam a guerra ou 
eram por ela desencadeadas. 

3) A disposição de "meios militares" equivalentes (no sentido im
plicado pela dimensão da guerra tribal) e a consciência social do curso 
provável das atividade,s guerreiras repercutiam nas operações prepara
tórias do choque. armado ou realizadas em seu transcurso, tôdas de cará
ter "militar" : a) as condições da luta armada deviam ser impostas ao 
inimigo de modo a conceder aos atacantes algumas vantagens iniciais. 
A morfologia dos grupos locais e os "meios militares" da guerra tribal 
somente comportavam a exploração "militar" de uma condição: a do 
fator tempo. Por isso, o momento do ataque era sempre o menos pro
pício à ... organização da defesa e o mais favorável ao aproveitamento, 
pelos atacantes, dos efeitos sócio-psíquicos da surprêsa; b) graças à 
natureza, à forma e à função do,s "meios militares" da guerra tribal, 
somente o corpo a corpo podia decidir o desfêcho do combate. Por 
isso, a organizaç·ão inforrp.al do "combate aborígene" compreendia algu
mas operações de ordem tática, através das quais os adversários procu
ravam se assegurar as condições mais propícias a si próprios no corpo a 
corpo. Em prin1eiro lugar, as fortificações do,s aborígenes (palissadas 
e caiçaras) atestam que tanto os defensores quanto os atacantes possuíam 
uma noção definida a respeito da economia de pessoas, de energias e 
de atividades, facultada pela utilização daquelas técnicas de proteção. 
E mostram que procuravam neutralizar, por seu intermédio, seja o 
ataque, seja o,s movimentos de defesa ou de contra-ataque. Em segundo 
lugar, os atacantes empreendiam outras operações correlatas, por meio 
das quais pretendiam compelir os sitiados ao choque direto: uso combi
nado das flechas incendiárias e de gases nocivos, "corte,s" no abasteci
mento de víveres e de água, isolamento do inimigo assediado, prejudi
cando ou impedindo sua comunicação com outros grupos locais. Ern 
terceiro lugar, os sitiados promoviam movimentos de contra-ataque, :sus-
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ceptíveis de inverter a seu favor uma situaç·ão crítica, ou quebravam o 
assédio pedindo auxílio "militar" aos grupos locais aliados. Por fim, 
mesmo no decorrer do choque direto, a organização informal do "com
bate aborígene" propiciava aos guerreiros condições favorávei,s à apli
cação "militar" de suas energias e de suas habilidades pessoais, redu
zindo as tarefas de cada um a pugnas circunscritas. De acôrdo com a,s 
proporções das fôrças empenhadas na contenda armada, é óbvio que 
isto podia beneficiar os atacantes. Em conjunto, as constatações apre
sentadas demonstram a existência de uma desproporção. entre as opera
ções de ordem estratégica e as de ordem tática na "esfera militar" do 
sistema guerreiro dos Tupinamhá. O tipo de aproveitamento "militar", 
imprimido pela tradição às técnicas de ataque e de defesa, conferiu 
maior importância às segundas, que prevaleciam completamente sôbre . . 
as prunerra.s. 

e) O Retôrno ao Grupo Local: 

Qualquer que f ôsse o curso ou o desfêcho do combate, os atacantes 
precisavam organizar em seguida a expedição de retôrno ao próprio 
grupo local ou ao ponto de partida do bando guerreiro. O materia] 
apresentado no decorrer da análise da contenda armada mostra que: 

1) O sucesso do ataque nem sempre era certo. Ás vêze.s, os ata
cantes ficavam em situação desvantajosa, principalmente quando os ini
migos dispunham de meios defensivos seguros, ou e,stavam prevenidos a 
respeito do ataque. Então, eram compelidos a passar à defensiva e a 
bater em retirada. Outras vêzes, o assédio se p_rolongava dema,siada
mente, sem oferecer perspectivas de culminar em um choque direto e 
decisivo. Nesse caso, os atacantes desistiam de seu,s projetos e empreen
diam a retirada. 

2) O significado tribal da vitória possuía implicações peculiares. 
O bando guerreiro "vencedor" era aquêle que conseguia ficar no campo 
de batalha, enquanto os componentes do bando guerreiro "vencido" 
fugiam pelo,s arredores, ou que empreendia a retirada levando em seu 
poder alguns inimigos. Por isso, o desfêcho favorável do "combate 
aborígene" não produzia, com exceção das guerras de invasão, a ocupa
ção dos territórios sujeitos ao domínio tribal dos inimigos. Em conse
qüência, um ataque bem sucedido era naturalmente coroado pelo retôrno 
imediato dos "vencedore,s" aos seus grupos locais. Além disso, a "vitó
ria" dispensava outro desenlace decisivo, que o proporcionado pela de
bandada dos inimigos atacados e a apropriação, por parte dos atacantes, 
de um certo número de vítimas (mortos ou prisioneiros). 

. 3) A expedição de retôrno abrangia marchas que conduziam os 
atacantes diretamente aos seus grupos locais, ou ao ponto de partida do 

... 
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bando guerreiro (quando êste era composto por membros de vários gru
pos locais) , con10 atestam as informações de Staden. Neste lugar efetua
vam, então, a repartição das vítimas (mortos e prisioneiros). 

Segundo Brandão, os padrõe,s que regulamentavam o comporta
mento dos guerreiros no decorrer das marchas de retôrno que se inicia
vam assim que tivessem feito alguns prisioneiros, punham ênfase na 
rapidez de movimentos: " ... e então o que mais corre fugindo e pri
meiro chega à aldeia de onde partiram, ês.se tal é reputado por mais 
valente; porque dizem ser acompanhado de grande alento e fôrças, por 
haver corrido mais que os companheiros" (381). Parece que esta infor
mação é verdadeira no que diz respeito aos pequenos bandos guerreiros; 
com relação aos outros, a proteção masculina às mulheres exclui tal 
possibilidade. Sabe-se, no entanto, que as marchas de retôrno eram 
realizadas com a maior rapidez possível (382). É fácil compreender 
porque: os inimigos podiam organizar um contra-ataque e surpreender 
os atacantes dentro dos territórios sujeitos ao seu domínio ou impor-lhes 
um combate em condições desvantajosa.s. Os Tupinambá do Rio de 
Janeiro atacaram, por exemplo, uma povoação constituída por portuguê
ses e índios aliados, conseguindo aprisionar um inimigo. Os índios ata
cados sairam em perseguição dos Tupinambá e tiveram tanto êxito que 
libertaram o companheiro e se apoderaram da,s quatro canoas e parte 
do equipamento guerreiro, abandonados pelos atacantes (383 ). 

Nas incursões de maior envergadura, empreendiam as marchas de 
retôrno assim que consumavam a destruição das habitações dos "venci
dos". Eis como essas marchas, e as operações "militares" corresponden· 
tes, são descritas por Gabriel Soares: "E recolhem-se logo andando todo 
o que lhe resta do dia, e tôda a noite pelo luar com o passo mais apres
sado, trazendo suas espias detrá,s, por se arrecearem de se ajuntarem 
muitos do contrário, e virem tomar vingança do acontecido a seus vizi
nhos, como cada dia lhes acontece"; "Acontece muitas vêzes aos Tu
pinambás, quando se vêm recolhendo para sua,s casas, dos assaltos que 
deram em seus contrários, ajuntar-se grande soma dêles, e virem-lhe 
no alcance até lhe não poderem fugir; e ser-lhe necessário esperá-los, 
o que fazem ao longo dágua, onde se fortificam fazendo sua cêrca de 
caiçá; o que fazem com muita pressa para dormirem ali seguros de 
seus contrários, mas com boa vigia; onde muitas vêzes são cercados e 
apertados dos contrários; mas os cercados vêem por trás desta cêrca a 
quem está de fora, para empregarem tôdas as suas flechas à vontade, e 
o.s de fora não vêem quem lhes atira; e se não vêem apercebidos para os 

(381) Brandão, pág. 284; sôbre a ligação entre o aprisionamento de inimigos e 
o encetamento do retôrno, cf. Thevet, Me. in., foi. 53 v. 

(382) Cf. Statlen, pág. 125 ("na volta, porém, viajam o mais depressa que 
podem") . 

( 383) Anehieta, Oartas, pâgs. 249-250. 
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abalroarem, ou de mantimentos, para continuarem com o cêrco, se tor
nam a recolher, por não poderem abalroar aos Tupinamhás como que
riam". (384). 

Quando o bando guerreiro vitorioso alcançava o~ territórios em 
que seus componentes residiam, os moradores dos grupos locais aliados, 
por onde passavam, e os do próprio grupo local a que pertenciam, ma
nifestavam publicamente o regozijo que sentiam pela vitória. Anchieta 
explica que esta possuía grande importância para os vencedores, pois 
"alegram-se tôda a vida com o desvanecimento da singular vitória" (385). 

Por isso, além dos rituais de tratamento do "estranho", através dos 
quais promoviam a integração dos prisioneiros ao próprio meio social 
( cf. acim.a, págs. 82-88) , ocorriam cerimônias diretan1ente ligadas à 
celebração da vitória. Logo que os companheiros dos captores tinham 
notícia do sucesso, preparavam "um caminho até obra de meia légua 
pouco .mais ou menos onde o esperam" (386). A mesma fonte indica 
que os captores andavam com os prisioneiros "triunfando de uma parte 
para outra" (387 ), apre.sentando-se assim. em companhia dêles em outros 
grupos locais. Ao passarem por êstes, "vinham os moradores ao nosso 
encontro dançando, pulando e batendo palmas. Festejavam o suces
~o" (388); "e, então, em tôrno dos que regressam vitoriosos, aos lares, 
ninguém pode imaginar quantas festas e alaridos fazem" (389 ) .• 

Essas cerimônias tinham uma função específica. Argutamente, obser
va Ahbeville: "não se aborrecem com os feitos guerreiros de outra,s ai· 
<leias, porém cheios de estímulo procuram imitá-las ou ultrapassá
las" (390 ). De fato, o princípio de reciprocidade estava na base das 
fontes tribais de contrôle do comportamento guerreiro. Graças a isso, as 
cerimônias de integração dos prisioneiros e de recepção dos companhei
ros vitoriosos, além de prepararem os Tupinambá para o convívio com 
os cativos e para os rituais subiSeqüentes (os de sacrifício, antropofagia 
e renomação), desempenhavam uma f unç·ão relevante no sistema organi
zatório tribal: estimulavam a competição guerreira entre os grupos 
locais solidários, contribuindo para revivescer os ideais guerreiro:s e 
para intensificar, através da atualização da consciência da posição recí
proca de cada um dêles em relação aos outros grupos locais e aos inimi
gos comuns, os vínculos sociais existentes entre êles. Porém, quando os 
componentes do bando guerreiro eram mal sucedidos, os que conseguiam 

(384) Gabriel Soares, t.rechos extraídos das págs. 392 e 393. 
( 385) Anchieta, Ca1rtaa, pág. 45. 
( 886) Gandavo, Hist6ria, pág. 131. 
( 387) Idem, pág. 132. 
( 888) Léry, pág. 175. 
(389) Thevet, Singularidadea, pág. 228; adiante, escreve: "quando os selvagens 

tornam, vitoriosos, às suas choças, mostram, todos, sinais de alegria, fazendo soar as 
flautas e tamboris, ou, então, cantaudo a seu modo" (pág. 237) ; ef. também Ms. in., 
foi. 87. 

( 890) Abbeville, pâg. 250. 
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retornar aos próprios grupos locais descreviam os insucessos aos ,seus 
companheiros. Os mesmos estímulos guerreiros se faziam ,sentir, agora 
dirigidos de modo violento contra os inimigos. Os companheiros das 
vítimas, em particular seus parentes, exigiam que êles fô,ssem vingados, 
de modo que o malôgro de uma incursão guerreira podia dar origem, 
naturalmente, a outra (391). 

Sumário 

Como se vê, a organização do bando guerreiro nas marchas de 
retôrno tinha em vista a relação com os inimigos. Os padrões de com
portamento guerreiro regulamentavam as atividades dos componente,s 
do bando de modo a favorecer a rapidez de deslocamento e a segurança 
coletiva dos indivíduos empenhados na ação. As operações "militares" 
desenvolvidas nessas situaçõe,s implicavam: 1) a fiscalização dos pro
váveis movimentos de contra-ataque, feita pelos "espias" ; 2 ) a explo
ração estratégica do fator tempo: precisavam realizar as marchas explo
rando êsse fator de maneira a frustrar a.s tentativas de contra-ataque. 
Assim, procuravam evitar possíveis represálias, recolhendo-se aos seus 
grupos locais enquanto aquêles ainda se achavam de,sorganizados; 3) a 
preparação da defesa: no caso de um contra-ataque, preparavam-se para 
a luta de modo a impor aos inimigos pelo menos algumas condições da 
contenda armada. O choque assumia, · então, a forma e o curso, já 
conhecidos, do "combate aborígene". Se falhassem na organizaç·ão e na 
realização "' destas operações, os componentes de um bando guerreiro 
atacante se transformavam em vítimas da emprêsa por êles mesmos en
gendrada. Por fim, as cerimônias de recepç·ão do bando guerreiro pu
nham em funcionamento os mecani,smos guerreiros de contrôle social. 
Expunham os membros dos grupos locais a fortes emoções e sentimen
tos, os quais os levavam seja à repetição das façanhas cometidas por 
algun,s dêles, seja a desejar violentamente a vingança dos companheiros 
mal sucedidos. Em síntese, aquelas cerimônias lubrificavam e intensifi
cavam os laços de solidariedade existentes entre grupos locais aliados. 

(891) Cf. Evreux, pág. 178. 
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