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ºARRANJOS POLIÃNDRICOS" NA SOCIEDADE SURUf 

por 

ROQUE DE BARROS LARAIA 
I 

O objetivo desta nossa comunicação é descrever os efei
tos da depopulação nas regras matrimoniais dos índios Suruí. 
itstes constituem um grupo tribal .do bloco lingüistico Tupi, 
conhecidos até recentemente como Mujetire, e que estão lo.
calizados nas cabeceiras do Sororó, no sudeste do Estado do 
Pará (1). 

O processo depopulatório não é um fenômeno nôvo na 
sociedade suruí. A memória indígena guarda o registro de 
diversas lutas intertribais, principalmente com grupos Kaya
pó, cujos resultados lhe foram desastrosos. Lutas internas, 
como uma acirrada disputa de mulheres entre dois dos cinco 
clãs que possuem, também contribuiram para aumentar a 
depopulação, que atingiu o seu ápice quando, em 1960, os 
indígenas, passando a manter um contato permanente com 
a sociedade nacional, foram pràticamente dizimados por uma 
epidemia de gripe. 

A depopulação atingiu mais intensamente os elementos 
do sexo feminino. As genealogias obtidas indicam-nos que 
era freqüente o fato de -Ollla mulher ter sido sucessivamente 
espôSa de Q.ois ou três homens, sem ter se tornado viúva·. 

Atualmente existem 14 homens adultos para 7 mulheres, 
duas das quais 'já na menopausa. Existem 10 meninos e 9 
meninas, sendo que dos primeiros um está acometido de tu
berculose óssea e dülcilinente se tomará adulto. Desta for
ma está igualado o número de crianças de ambos os sexos. 
Mas como cinco das meninas já estão comprometidas c-om 
homens adultos, o desequilíbrio demográfico tende a persis-
tir. . 

(1) Esti~emos entre índios no segundo semestre de 1961, em companhia de Marcos 
Magalhães Rubinger, então estagiário do Museu Nacional, a quem expressamos 
aqui os nossos agradecimentos pela sua eficiente colaboração. 
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Por êste motivo a sociedade indígena procurou criar um 
mecanismo capaz de satisfazer aos homens solteiros e viúvos, 
evitando a repetição de graves conflitos ocorridos no passado. 
É a êste mecanismo que denominamos. "arranjos poliândri
cos". 

Devemos ressalvar aqui que usamos êste tênno para não 
falar em poliandria, desde que para tal deveriam ser satis
feitas as condições de Cooper, que· afirma: "o têrmo polian
dria deve ser re~ervado exclusivamente para as formas de 

. matrimônio que são sancionadas socialmente e padronizadas 
culturalmente, envolvendo cooperação econômica, coabitação 
residencial, como todos os privilégios sexuais" (2) • 

Como isto não ocorre na sociedàde Surui evitamos utili
zá-lo, para evitar incorrer no mesmo êrro, apontado por Mur
dock em diversos etnólogos que aplicaram-no "a associações 
esporádicas de diversos homens com uma mulher, numa con
travenção de normas culturais" (3 ) . 

Assim, tanto entre os Shoshoni (América do Norte) como 
os Kota (índia) o fato de um homem oc~sionalmente permi
tir que sua espôsa tenha relações sexuais com o seu irmão 
foi considerado como poliandria (•). A aceitação disto leva
ria a tornar a poliandria muito comum, quando na verdade 
não passa de um fato raro, apenas constatado entre os Toda, 
na índia, e entre os indíg,enas das Ilhas Marquesas, na Po
linésia. 

Desta forma, a utilização aqui do têrmo "arranjo poli
ândrico" refere-se somente a ocasional associação de dois ho
mens com uma mulher fundada na aceitação tácita do grupo. 
É o que ocorre ·na sociedade Suruí como passaremos a des
crever. 

Tôdas as mulheres casadas - possuem - atualiiíente --um 
"amutehéa'~ com quem mantêm relações sexuais dur_ante as 
ausências do marido, o que pode ocorrer até mesmo durante 
a sua presença na aldeia. Todos os membros da tribo têm 
conhecimento destas relações, que são consideradas normais; 
o marido contudo finge ignorá-las, numa tentativa de concl-

(2) J. M. Cooper, "Temporal Sequence and Margina l Cultu res", in Catholic University' 
of America Anthropologica l Ser ies, X, 1941, 52; apud Murdock Social Structur·e, 
1949, 25. 

(3) Murd ock o. e., 25. 

(4) J. H. Stewarçi, "Shosoni Poliandry" in American Anthropologist, n . s., XXXVIII, 
193.6: 561-564. D. G. MandelbO:un, "Polyandry in Kota Society", in American Anthro

pologist, n . s ., 'XL, 1938: 574-583. 
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liar as tradições fortemente patrilineares do grupo com a 
situação atual. Os homens casados da aldeia são capazes de 
nominar os autores de todos os outros arranjos, mas sempre 
rec~c;avam diZ·er quem é o "amutehéa" de sua espôsa, sob a 
alegação de que ela não o possuía. 

As duas únicas viúvas existentes no grupo também têm 
"amutehéa", mas nenhum dêstes homens querem transfor
mar êst~ tipo de relação em casamento, porque isto impli
caria numa intensa cooperação ,económica determinada pelo 
matrimônio, que é dispensada pelo "arranjo". 

Entretanto, Kuarilruara, "mourobi:xawa" do grupo, co
laborou nos trabalhos agrícolas do espôso de Ariheira, sua 
'"'amutehéa". E permitiu também que Kotinoá e a índia M:tí
rua, viúvos e unidos por êste tipo de arranjo, exercessem ta
refas agrícolas, executadas apenas por pessoas realmente ca
sadas. A justificativa para esta concessão foi que a tribo ne
cessitava de grandes roças. 

O fato 1ie um homem solteiro participar dêstes "arran
jos" não impede que êle venha contrair novos matrimônios. 
Quatro dos participantes dêste tipo de união são "noivos" de 
meninas da tribo. 

Um problema resultante dêste tipo de ligação é o da pa
ternidade. Esta questão causou dúvidas ent:rie os nossos in
formantes. Alguns acham que o filho pertence a ambos os 
parceiros sexuais da mulher, o que não se ajusta à regra de 
descendência nem à concepção Suruí de paternidade. Outros 
acham que pertence sómente ao marido, mas todos concor
dam com o "mourobixawa", quando êste afirma que o filho 
pertence ao clã do espôso da mãe. 

Aparentemente êstes "arranjos poliândricos" são recen
tes na sociedade Suruí. Não foram constatados genealógica.
mente em nenhum caso. Mas pela sua própria natureza e, 
principalmente, pela sua incapacidade de determinar a des;.. 
cendência, parece ser um mecanismo imper:cebível ao método 
genealógico. 

Os Suruí consideram-no como um tipo de união com
plementar, muito menos desejável que o matrimônio. Assim 
é que um índio propôs ao espôs.o de sua "amutehéa" que lhe 
cedesse a mulher, em troca de uma sua filha. A proposta foi 
aceita e a permuta deverá ser concretizada, quando a filha 
do proponente atingir a puberdade. 
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Acreditamos que o fator que torna o matrimônio prefe
rível ao "arranjo" prende-se ao recrutamento de novos mem
bros para o clã. Enquanto o matrimônio é a agência que 
provê o clã de novos membros, através da reprodução sexual, 
o "arranjo" faz com que um homem gere novos elementos 
para o c'lã do espôso de sua "amutehéa", que nem sempre é 
o seu clã. 

Para uma sociedade que cultúa seus ancestrais, gerar 
filhos para que êles, pertençam a um clã diferente do seu, 
não é realmente um procedimento ideal. Muito menos dese
jável, então, é doar seus filhos a um outro homem, quando 
os ritos dos antepassados, que parecem ser muito importan
tes para o prolongamento da vida extra-terrena de um ho
mem, dependem de seus descendentes. 

Um outro problema relaciona-se com o fato de que um 
homem só pode ter como "amutehéa" uma mulher com quem 
possa se casar. Prevalecem, assim, as regras de exogamia do 
clã, como as interdições do sistema de parentesco. A côn
juge de um irmão é uma espôsa potencial, desde que o levi:. 
rato ocorre dentro do grupo. Mas o matrimônio toma uma 
mulher interdita como "amutehéa" do irmão de seu espôso. 
Formalmente não há uma razão para isto, e a nossa limitação 
lingüística, tratand0-se de um grupo pràticamente monolín
güe, impediu que compreendêssemos as explicações de nosso$ 
informantes. Mas, pela reação veemente à possibilidade de 
união com a espôsa do irmão, e pelo fato de o marido fingir 
ignorar as relações extra-matrimoniais de sua espôsa, pode.;. 
mos formular a hipótese de que um homem considera "trair" 
seu irmão, se tiver relações com a espôsa do mesmo. 

Enfim, podemos concluir, que êste tipo de ligação é um 
arranjo, tal como a denominamos, para atenuar os proble
mas decorrentes da escassez de mulheres na tribo. Não se 
trata de uma forma totalmente sancionada, mas apenas to
lerada, talvez sómente enquanto perdurar o desequilíbrio de
mográfico. 

Não existe entre os participantes do "arranjo" nenhuma 
obrigação de cooperarem econômicamente. Em apenas dois 
casos foi registrada alguma espécie· de cooperação. Num, 
como vimos, os participantes da ligação suplementar pude
ram, embora se tratando de viúvos, participar de uma ati
vidade agrícola exeeutàda apenas por casados. Mas a situa
ção de penúria que o grupo enfrentava, então, deve ter. le
vado o chefe a permitir esta infração. 
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Os "arranjos poliândricos" têm evitado as lutas pela pos
se de uma mulher, o que serve para manter intacta a solida
riedade do grupo. 

Não é contudo uma solução ideal, pois está em contra
dição com diversos elernentos da sociedade Surui. Entra em 
choque, como já dissemos, em primeiro lugar, com a regra 
de descendência; em segundo lugar, com a concepção da pa
temid~de; e, em tercewo lugar, com a exclusividade que o 
homem deseja d~ espôsa, costume êste comum aos diversos 
grupos Tupí conhecidos. 

"\ 
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