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LIVRO TERCEIRO

CONCLUSÕES
O quadro da guerra aborígene apresentado neste trabalho talvez
pareça algo complexo. De fato, êle não se coaduna com a representação
vulgar da "guerra entre os índios". É que atr~ de uma aparente simplicidade técnica: ou material se escondia uma extensa e. p.r ofunda complicação nas relações humanas. Como afirmara Mauss, "as sociedades
mais simples podem ser ao me.,<Smo tempo as mais complexas" ( 1 ), o que
se aplica também aos fenômenos sociais particulares e serve para descrever de maneira brilhante o que sentimos com referência à guerra tupinamhá.
Nesse. quadro, ·estão d~enhadas tôdas as ramifica_ções reconhecíveis
da guerra nas sociedades tupinambá e tôdas as conex.Ões de alguma importância, que faziam dela uma expressão da vida psíquica e social daqueles indígenas. Restaria pas.sar, agora, das perspectivas analíticas
para a visão de conjunto, com o propósito de pôr em evidência as contribuições mais gerais, trazidas por esta monografia ao conhecimento
da s·ociedacle tupinambá e ao estudo sociológico. da guer:ra.
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Contribuição para o conhecúnento da guerra na sociedade tupinambá:

Devia.o à oi:iel).tação ·metodológica que presidiu à d~crição e à interpretação dos dados de fato, é possível encarar a contribuição desta mo·
nografia para o conhecimento do fenômeno particular investigado de
duas "perspectivas": uma sociográfica e outra interpretativa. No desenvolvimento do trabalho, as explicações descritivas e as explicações
causais s.e ~lt~rnam e se misturam. No balanço dos resultados gerais: da
investigação, porém, é conveniente separar as duas espécies de contribuição, pois elas envolvem problemas de ordem diversa.
A perspectiva sociogt:áfica permite descobrir o encadeamento dos
sucessos gu~rreiros e das ações praticada:; contra os inimigos, ritualmente, antes da contenda armada, durante o seu transcurso e posteriormente. Vê.;f3e, por seu intermédio, como que num corte longitudinal,
(1)

Manuel d! Eth:n.ogru.phie, pâg. 168.

tod0 o eonjuntc:>o Qrg~nlqo ·de 'situaç:&es ligadas com a ,g~er,ra ou ·po.r ~la
d~sencaà~a.aas, c:e m QS aj:~st.amento~ e ;contrõles sQcia:is c.0,:rr~;pon.dent~!
.A t;fqce§_s~Q de situ.aÇões tofeáv~ a. fomia de uma caqeía ·c h::cuiar: de§CQ·
'herta d.a lieéessidade de relação sa:crifieal por pa,r te do "~eS-pítito" d·e
mn pàtente. morto, .de um antepassado· memorível ou. de um .anc·e sttal
mític0-; :reunião do c.ons.elho de chefe$; au{ti~ã9 do ~.aman; delibe:r;aç:ã o
da gue~.r~; ritos de prepa;I"àç.·ão m~terial, psíqúica," mõ:r,ãl e m.ágjco-I'eli·
gió~B .da .g uerra; !eálíz~ção da inc·UtsÍO OU Ôà eX:Clirsâ•o g;uetteira; CDO.•
que atmado; se o destêcho d'o c'Ombate fôsse favorável, ·c·a.-ptuta de p.ri·
~ioneiros ou apropriação do corpo das vítimas·; i;ealizaçã-0 das: marchas
d.e re~ôr·i;ro; obserVância dos ritos de trat,~mento d.o "e$lt.anh~>'" :. conve_:r•
sã.Q do prisioneiro çle guerra em v'ítima e sii~ iiíteg:raçâo ·à cotnillrida~e
corno e,scravo; ritos de prepataçã·o do sacrifício·; prática ·do . sacri:fíeia
sangrento.; observância dos ritos de purificaç.ã o, de xeno·ma~ão e de
ingestão cerimonial da carne da vítima, com ~ apropriaçã9 cQrrespon·
dé11te dos restos mortuários. A "necessidade" do sacrifício é a '';c onsumação,, do sacrifício constituíam os dois extremos des·s a cadeia,- q1.le
se caracteriza externamente pelo emprêgo circunscrito da luta à m:ão
.arm_ada (durante o combate e, sQb certc;>s aspec.tos, por ocasi~Q do sacrifício ritual) e profundarnerite pela comunicação ou mesmo pelo estado
de..comunh~a cqm o sag)'ado. 0 sacrifício humano se ptój eta, com as
atividades tÍtuais correlatas, e.o rno .o alfa e o Õmega da guer.r a ( 2 ) •
Como se pode.r ia de.f.irli:r ·a 'funçio dª 'g'l.J~rra tupinamb-á dessa pers··
pectiv:a ? C'Q~110 fizeram os cróru~tas: por seus móveis abertos.; oú sej ª~
pela "'vingan~·a "... Trata.se da razão alega:da pelos agentes das ações
guex:reiras, a qual, tne~mo ,co.I.i~ebida. super.Íiêial e efJl.ocênt:.r.icam:ente
(com9 .s~, pa~ou ac;>m Q~. cr.onisfas), ,. formàva "sentido" cQm_o eoJJt~x,tq
s0 o'ial da ·guerra abôrígené. Em uma linguag.e m t~nica, e5!3a seria p~õ
p'tiamente á função -m,m ífesta da guerra na soc'iedade t~pinãmbâ. ·Gómo
,.
" d ef...frna
. oh.· r1g-açoes
.
... d, o.s vivos
.
a "' vingança
para .com Qs mortos, à : g,uerra
já ~e ap.r~:se11ta, nesta pe.rspectiva, c.oµio tJm,. m'Qd_o de ligaç·ã o .entre o

mi,mdo dq~ VÍ'VQ~ e

O· t,nÚndQ dos JllQl'tos.

A descrição .d ·a funçãe .manifesta d'á á conhecer ce.r tos ·aspectos ela
cone~ão da .g uerra com ·a estruttllia ~a. so.cjeda.d.e .tupinamhá e.m func-iQ·
nªn.iento. Primeir9,, «:.:ç.i~a Jja qµp;l é d~s,necess~río · in~istir, ·ela p~ermite
conç~ber a~ .ações e as .atívidaifes gll'etreir-a~ ooino parte de um tQdo: a
integtaçã'o da guerra nas condições externas· de exístência. social. Segun·
do, ela coinp'or.ta u~ esçlar~cimento .elen:ientar da motivação da gu.eri;a.
E~obi~do hnplJci~t;tmente. o ·ar,g~m.ento de que a guei;r.a pos.~a ser uni.a
conseqüênc~3: bl~vítâyel ou um ~panágio da nàtureza htimJDla,..os pró·
ptios crt:)IiiS.t"~ p.t o €utar.am· estabelecer relações entre a guerra e as prés·
(2 ), Tudo o qµ. e ~ai nes't e plano foi perc~bido çom nítid~z pel~s C'l'oniataa~ Até na
di'Stribuiç,ão dos, dád.os çol)segliir.nm, a.Jgnn.!i dêl~.S; P.~coi!'rer 11o •trajetóri a indi~àif..a. ;rã filPt
parte inte:rp:r.etativa isso não· aC'on tece ,; uma ou outra contribu ição sur.ge esp.oràdicam'en te,
frµto da argácia ·p:easoal óu d~. uma intuiÇjio feliz .
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sões sociais a que estavam submetidos os· Tupinamhá. Reduzindo-as ao
essençial, essas relações poderiam ,ser agrupadas em três categorias de
"reforços" sócio-psíquicos da conduta guerreira: a) pressões psicológicas: a crença na necessidade da "vingança" tran.sformava a participa·
ção das atividades guerreiras em uma obrigação moral; b) pressões
sociais: de um lado, as influências externas, dos velhos principahnente,
através de .suas palavras e exemplos, expunham os indivíduos a abandonar-se na corrente do comportamento coletivo; de outro, os iµcentivos
que nasciam de denlro para fora: as atividades guerreiras eram dese·
jadas por cau,sa de suas c.o nseqüências sociais (integração ao círculo
,social dos adultos, casamento, prestígio, chefia, etc.) ; d) pressões mágico-religiosas: o temor das interferências nas relações com os "espíritos" dos mortos ou entidades sc:>brenaturais (a consumação da "vingança" permitia normalizar as relações com o "e.spír.ito" qu~ necessitava a relaçãô sacrifical e com as pessoas que estavam diretamente ligadas ao morto) e a convicção inversa do caráter benéfico da correspon·
dência às necessidades. ou desejos do.s ~'espíritQS" (relações entre os
ritos que antecediam o choque direto e o domínio mágico do inimigo, a
fonte de "poder" dos guerreiros, etc.). Por fim, a descríção da funçijo
manifesta conduz a uma apreciação peculiar da interdependência entre
o sistema guerreiro e o sistema de relações sociai,s na sociedade tupi·
nambá.
É que leva a considerar o f enômeno em têrmos de seus elementos

exteriores ou instrumentais, como razões, fins, meios e con,seqüências
da gu~rra. Na sociedade tilpinambá as razões alegadas (segundo o ,depoimento dos cronistas) insinuavam ou que os ínimigo~s teriam feito o
me,sn10 antes ou que não se deveria proceder de outro modo com êl~s.
Materialment~, a guerra tinha por fim a captura e o áprovisionamento
de sêres humanos, mas do ponto de vista mágicó-religioso seu íim consistia ha utilização ritual dêles C.OIIJO "vítimas". Os meios eram,,. quanto
ao nível da técníca guerreira, rudimentares: equipamento guerreiro simples e técnicas de ataque ou de defesa elementares, altamente dependentes da complementação pela aplic9-ção das energias humanas e o ap.êlo
ao sobrenatural. M~terialmente, as conseqüênciás da guerra eram limitadas, circunscr evendo-se à perda de alguns indivíduos, porém do ângulo
mágico,religioso issó representava um desastre. Combinando êsses elementos entre si, obtêm-se certas inferências explicativas:

1), A natureza social da guerra tupinamhá se evidencia através de
seus fins e conseqiiências. O,s fins a que ela servia eram impóstos pela
sociedade sem referência a considerações de ordem "militar". As conseqüê.n.cias por ela produzidas repercutiam na vida social não por causa
de seu sentido "militar", ma.s em virtude do seu significado mágico-reli:
g1oso.
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2} ~ d:ime}lsÕes da gu~rra aboríge~e s·e ·e:x;plic·am pela re)a_ç~ão
existente entr.e o. nív.el técnie;o. em que ela podia desenrolar..se e és íins
a que ela s.ervia. As '"'·eon<flições· milit.a re.s." da _gueri;a ·se $UbQr;dinaV;atn
? es~.a ielaçã'e>i desenvolveri,d0-se ·dentr_9 de seus limites. Dai. a fQtmª c.ar~·Qt~rlstica ·do coinhatê abQrige11~ e a, importâncja, que i:Iêle ad;guiriam
à influência -xama.nístic11 e a dôminàç-So tradicional pelos ·''velhos·" · (g~
ró.nto.crátic:a ), canaii:zadas ,secialmente- por meio da r1.tualização das atividades guerreiras.
· 3) . O ritm.o da vjda guer:r.e.ira. s.e submetia ao ritmo da viq=a .r.eli:gi9.·
sa, s~ndo detenninado· p~l~s relaçõ~ do.E} vives ÇO~. os mortos. Por i~sQ,
a .guerra era uqia têcjiica· do sistema ·mãg_ico-teligjo,So tríhal e não de·
sencad~a;va s.e nãô Íôtç!à s. sü!sce,ptív-eis de contrôle pela tradi~ão ou p.or.

. .
·,di.o d. o xamanismo.
.
1.nterme

4) A perspectíva guerreira dos Tupinamhá se-. conformava por in·
tençÕe§ m~gico~religios;q.s, f.q,rml),lad,M: ideolõgicamente através da rªC:~<i?-
b.~za.ç.ão dos nioti~o·s verda,~eirôs_. dª cón~uta guerreita, d~ mó.de fàoil·
mente perceptível. A falta de estímulo-s pal'a explorar à. "vitória:" e:tn
outras direç:Ões., que nao à a,ptop:riaç,ã·o de sêl'eS. human.os, dU de ]evá~la
"'
·U . 'l'
••
.encontr;a aqui• ,a ~ua 0:;r1gem.
•
a te~m:os.
m1 1tares" d,e01S'IVes,
5) Os aspectos prôpriament.e "militares" da luta ·à mão armada
se ,confinavam a um~ das Ía$~~ do conj unt.o de situa-ç~es .criadª~ pela
guerra, sendó ainda assim e·0 nstítuidos :por ações e ope~aÇões q.u·e po.s1o
suíam um sentiao suplementar mágfc.o-teligi:cJsó ou se complêtavam por
,.
•
·"'.l..!.
,
•
..
teenicas ·ey_p·eeF.ucament~ ma,g1eas.
· ,,. arma:
·d.a , a_p,es.
· a· r de su:~s· '' co:n
·· d•
.... m1·1·1
6.)·. .A. 1u t~ª· a' n;t,ac;>
· içoes
I ares·'' e
de s_uas .ço1ls~q.ifênQia~·: f~si~&s, .t_
r,adu.zia o enibatt o.u o .conflito de "fôi:çàs '' s<)h.renatur-aís. A vitória· ~ a derrptq, esta,he)et;iam uma ~it:ya.Ç'ã.Q no
comércio côm o sagrado e- -marcavam .a posiÇ.ão. r:ec·w roca de ·" poder"
·d os ant~.g(1.nistas,'. c·onsi'âerados coletivamente..
A p~r.~~pe.cti:va ipterpret:ativa permite descobrir a rêd~ de determina-

ções eop.qicionant~s e <?ªª~aj~, cor:q. O.-~. efeft,;>s s.oêiai~ corre§ponae:Qh~!h
dadas n·as situações ctiadas pel~ guertà. :µIas não evíde;ites. de modo
filie.d iato.. .É .s.ahido qu.e n:em. tudo o .qµe. os indiv,íduos fazem socialmênte
cai nJ> ·c ampo .d a eon.sciência. ~pcial ·r&fl~.tiôa. Durkheim chegou a esere,..
ver qu~ ·" a co~ciência ê: u_q:i maµ_ Juiz _
do qu·~ se. pa,sS,a no fundo do ~~r.,
pol:_qüe n.ão penetrá alê éle'' (3 '). , ~ de~de o seu ap·are.éimento a spciolofila
tem pro-cur-ado conhece:r" o que se pàss·a no fundo do ser,. em virtude
da e<;>nstitui~i·O': s9cial ·da n·a tureza humana ( 4-). Alem dos objetivos abertos. da gue:cra tup~amhá, s.e:cia pr.eçiso p·ô r em relêvp os ~eu~ m.otiv-os
Qcuitos· ·e p.:rófun411s.. Ém Íittgú;igem tecnica, isso· significa que s~. deve
OH .E\.
( 4.)

D~,l,tl1.e.tm;

L:P, . D(111S.;ii1n .del,.-Xru/1jiifo S:o c.iaZ, pág. 4&·8·.
Gf. K .• ·M ajffrhêifu,,, l:d~ol.ogi'á, .e, UtQ').'iia., paà:sim.
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completar a descrição da fm1ção manifesta da: guerra aborígene por
intermédio da interpretação de sua função latente, a qual oferece ao analista a possibilidade de chegar à rêde de. determinaç·õ es encoberta,s elo
comportamento guerreiro dos Tupinamhá.
A interpretação da função latente dá a conhecer os elementos internos ou imanentes da guerra é os seus resultados r~flexos. Assirn,. a guerra aborígene é vista, dêste prisma, em têrmos de element9s como forma ,
condições, causas e efeitos sociais. A guerra tupinambá pode sér caraé-terizada quanto à sua formâ por três traços significativos. Primeiro, o
reconhecimento do sucesso ou do insuce~o das ações guerreiras estava
em rel~ção direta com a consumação do massacre- do crânio da vítima.
Em conseqüência, o esfacelamento do crânio das caveiras de inimigos
tinha o caráter de ação belicosa: a simples supre.ssão física de um anta~
gonista, no choque .armado, não pos.s uía nep.pum ~ign.ificado se .o esfacelamento do crânio não fôsse consumado. Daí, a confor1nação mágicoreligiosa do objetivo "militar" da guerra e sua reduç·ão à captura de
inimigos,_ indicadas ~cima. Segundo, a gue.r ra .se desenr·ohtv~ &través e
.g raças à atualização das r elações com fôrças ou entidades sobrenaturais.
Para consumar a ''destruição" dos inimigos, os guerreiros dependiam
da comunicação com o sobrenatural : a guerra tupjnambá se d~senvolvia
no plano da participação. TerceiTo, o grupo vencedor podia colher Q~
henefíêios da guerra praticando um número limitado de .massacres. I~o
era possível Por causa da aplicaçã.o do prj.ncípio pa.rs pro toio. ·Bastava
a captura e o sacrifício de -um membro de qualquer grupo hostil, com
referência ao qual se impu.sesse o dever da "vingança",, para que as
manipulaç·õ es mágico·-religiosas contra aquêle grupo com um todo pudes.sem ser conduiidas a seus fini:; normais. A luz dessas indicações compreende-se dua,s coisas~ 1) porque a organização das atividades guerreiras por meio da formação de bandos guerreiros, nos quais a diferenciação do trabalho se processava incipientemente com base no sexo e na
idade e~ onde não existia nenhuma tendência de especialjzação das funções militares, respondia .satisfatoriamente· às exigências da guerra aborígene; 2 ) porque 0'.5 alvos "militares" mais complexos, que escapavam
à rotina das incursões guer_rei:ras, exigiam a cooperação dos .g rupos
locais solidários, cujas fôrças se uniam pãra a re~lizaçã0 das operações
hélicas.
As condições sociais que intervinham direta ou indiretamente na
motivação da guerra na sociedade tupinambá são de ordem estrutural.
As obrigaçõ~s definidas pelas relações de parentesco intervinham na
motivação da guerra de várias maneiras: a) como condição determinante, quando se tratava de "vingar" a morte recente de um parente
consangüíneo (não se sabe precisamente se esta.. obriga~ão se estendiã
à "vingança" de parentes afins) o.u de "saciar" o desejo canibalistico
do "espírito" de um antepas,sado; h) como condição direta, no que

•
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concerne à regulamentação do casamento de viúvas, por exemplo, cujos
maridos morressem em circunstâncias que estipulavam o sacrifício de
vítima,s: aos pretendentes, geralmente do grupo do -m orto, competia a
ohr·iga:ção. d'a ''vingança"; e) como condição indii:eta: a nece;ss,idade
de manter a poiSição das parentelas no consenso tribal compelia os. parentes a cooperarem entre si na competição por prestígio mediante o
sacrifício humano (circulação de vítimas entre "pais", "filhos" e "irmãos"); além disso, o casamento fora do próprio círculo consangüíneo
Jmpunha determinadas formas de compensação, inclusive a cooperaç·ã o
no grupo masculino do pai da mulher e a oferta de- p.risioneiros de guerra (ou de partes de seus corpos) aos parentes da espôsa. Certas impulsões do sistema tribal de posições social.s também atuavam como condições da guerra: a ) graças à conexão entre a integração no círculo
social dos adultos e o sacrifício da primeira vítima; b) por causa da
vinculação "existente entre a graduação social e a cotidianização diferen·
ciadora do carisma por intermédio do pacrifício humano; c) em virtude
da importância da troca de vítimas (ou de partes dos seus corpos) entre
parentelas solidárias no sistema tribal de prestações totais, a qual se
refletia no prestígio do~ membros individuais das parentelas. Por fitn,
a competiç·ã o 110 nível ecológico operava como condição indiretã da
guerra, pois a tribo que não conseguis~e manter a sua autonomia má-gica
corria o risco de perder o contrôle sôbre os territórios ocupados -pelos
grupos locais que a constituíssem.
A:; causas sociais da guerra tupinambá, entendendo o têrmo causa
no sentic!o de fator antecedente imediáto ou /ator determinante tópico'!
são de natureza mágico-religiosa. A noção de "vingança" não signifi·
cava, estritamente, que uma retaliação devia ser cometida contra o inimigo. Como foi visto no último capítulo, ela traduzia a intenção de socorrer o "espírito" de um parente, morto em circunstâncias que afetavam a integridade da sua ' "pessoa", ou de satisfazer a neceSiSidade de
relação sacrifical do "e~pírito" de um antepassado memorável ou de
um ancestral mítico. Evidentemente, á transferência dessa intenção para
a esfera prática suscitava a guerra. Todavia, de nenhum modo a nece.ssi·
dade de relação sacrifical deve ser entendida como constituindo os fatô=
res tópicos da guerra tupinamhá: ela era, antes, a sua expressão subjetiva.

Os fatôTes tópicos da guerra aborígene reduzem-,se a dois: a recuperação mística e a retribuição mágica, processos mágico-religiosos responsáveiS: de maneira específica pela elevação da necessidade de relação
sacrifical ao estado de con,sciência soçial e pela emergência das ações
sociais subseqüentes, cujas móveis abertos e encobertos correspondiam
à intenção de satisfazê~i:a pràticamehte. A noção de "vingança,.,, ta)
como ela se projetava culturalmente no horizonte mental dos Tupinambá:
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era suficientemente ampla ou plástica para conter estas determinações
ocwtas de sua conduta mágico-religiosa e das ações guerreiras que
lhe estavam subordinadas. É que ela envolvia duas, '''idéias "· b·ãsica,s~
reciprocamente complementares ainda que não formuladas explicita:..
mente e imanentes às manifestações de sentímentos individuais tanto
qua11to às práticas coletivas; .a ) a necessidade de relação sacrifical, no
que ela se referia ao "espírito" ou entidade sobrenatural (parece que
não se davam conta de que ela era também uma necessidade existencial
da coletividade), provinha de manipulaç'Ões m~ágic.o-religiosas,. reais ou,
supostas, imputadas ao.s inimigos; b) só seria possível assumjr o contrôle mágico-religioso dessas manipulações, e :portant<? remover os seus
ef~itos, submetendo os inimigos a um tratamento e.s pecial e equivalente
(por seus resultados e não necessàriaínente em sua fotma), que consistia
na utilização da "pessoa" de um de seus membro.a, ou de mais de uma,
no sacrifício sangrepto. Por isso, aquêles dois processos intervinham
na oausação da guerra aborígene corno f atôres determinantes tóp1icos e
ela própria :pode ,s er definiaa sociolõgicamente, apesa_r de nem sempre
haver equivalência cultural entre os Tupinambá e as tribos hostis circunyizinhas, como conseqüência de uma aplicação mágicq-i:eligiosa do
princípio de reciprocidade.
1

•

Os efeitos sociais da guerra tupinambá se distribuem por várias
categorjas, independ.e ntemente do fato de caírem ou não na esfera de
consciência social. Primeiro, os efeitos imediatos: a) graças aos processos de recuperação mística e de retribuição mágica, ao mesmo tempo
que o "espirito" beneficiário do sacrifício entrava na posse da integri•
dade do seu ser, a coletividade se via restaurada na posse de sua
unidade (mítico-religiosa) e de ,sua autonomia (mágiça) ; b) a consumaçãQ do sacrifício afastava certos fatôres conhecidos de interferência
nas. relações com o sagrado, prevenindo assim males que poderíam advir,
como punição ou súnples ausência de amparo sobrenatural, da insatisf aç-ã o ou cólera dQs "espíritos". Ambos os efeitos indicam que a satisfação da vingan.ç a" desanuvia;va o horizonte mental dos Tupinamhá, pois
êles· se associavam à remoção de condições opressivas de existência e à·
restauração do estado de euf_õria social. Segundo, os eleitos sociais direto&: a) o sacrificante (e provàvelmente também os seus comparsas),
colhia um benefício pes,soal no sacrifício sangrento, o qual consistia na
apropriação de "poderes" (carisma), que lhe conferiam prerrogativas
sociais (integração ao círculo social dos adultos, aumento do prestígio
social, etc.) ; b) a relação mágica com a vítima, através da ingestão de
determinadas partes do seu corpo, as~egurava aos participantes do repasto antropofágico um incremento de energias individqais, que p()deriam
conceder-lhes determinadas vantagens nas relaç·õe;s com os '''inúnigos" ê
certas virtudes, que permanecem ignoradas; c) a satisfação da necessida·
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de de relação sacrifical do "espíTito" de um parente tornav~ possível a
realizaç~o de rito.s funerários .em ,sua intenç~o, e por conseguinte a normalização dé suas relações com os vivos tanto quanto com os mortos; d) a
correspondência à necessidade de relação sacrifical também produzia a
neutralização do círculo qe projeção soci4l da "pessoa" de um parente
morto no mundo dos vivos, levantando conseqüentemente as interdições
que pesassem sôbre coisa,s e pessoas em virtude de sua morte; e) a ca~pacidade de aprovisionamento de vítimas humanas para o sacrifício sangrento e de utilização delas segundo as normas prescritas na tradiÇâo,
exprimia uma situação concreta no intercâmbio com o .sagrado e nas
relações mágicas com o~ grupos hostis circunvizinhos, assinalando a
conservação ou as alterações de "posição" n.o s ajustamentos intertrihais.
Terceiro, os efeitos sociais indiretos, ou por recorrência: a) por intermédio do sacrifício sangrento, os vivos se projetavam no mundo do.s
mortos, recuperando assim os atributos e as qualidades dos antepas$a•
dos e dos anc~trais (existência e duração das parentelas no plano mítico-religioso ) , e atestando pràticamente o sucesso das diligências para
manter as tradições do grupo doméstico (relações entre a representação
do status das parentela.s no consenso tribal e o caráter imperativo dos
exemplos, legados pelos parentes mortos ~ antepassados memoráveis) ;
h) os massacres rituais de vítima.s humanas, quer fôssem favoráveis ou
desfavoráveis, reavivavam os compromissos e as alianças entre as parentelas: estruturalmente, graças à cooperação mágico-religio,sa (inclusive
para :ilns guerreiros) , à responsabilidade coletiva e ao funcionamento
do ,sistema tribal de prestações totais; psiquicamente, pela atualização
dos laços morais que integravam as parentel~, com seus membros individuais, em um sistema de solidariedade social constituído primàriam~n·
te por interdependências. _mágico-religi0sa·s ; c) o aprovisionamento
constante de vítimas perpetuava a presença de "e.stranhos" no corpo
social, fazendo com que todo um conjunto de ritos de tratamento dos
"injmigos ", e de. convivência com êles, fôssem observados de forma con·
tínua; d) o aprovisionamento de "inimigos" e o massacre de vítimas
forneciam um critério objetiv<> de avaliação e de graduação ,sociais das
personalidades, com base nos atrib.u tos carismáticos evidenciados, o que
transformava a guerra em canal de peneiramento social; e) as conseqüências da guerra no plano mágico-religioso se refletiam nas condições
de ocupação e exploraçãe> econô,mica do meio fí.sico: a incapacidade de
mverter, ·a través da guerta, o estado de heteronomia mágica podia conduzir uma tribo a dois extremos - a perda da vitalidade demográfica
ou o abandono compulsório de determinada região; f ) a "vingança"
Qhrigav.a à "ving~nça '': após a consu1nação da exeéução ritual, independentemente da ameaça de represálias do grupo hostil atingido pela afronta, o "protesto de vingança" podia impor a consagração de nova vítima
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ou a promessa solene de futuros mas,sacres à entidade sobrenatural beneficiária do sacrifício.
Esta enQ.meração dos efe.itos sociais da guerra mostra que as atividades guerreiras e suas con,seqüências próximas ou remotas afetavam
tôda a vida social dos Tupinamhá. Elas se refletiam nas três esferas da
sociedade tupinamhá, interferindo dinâmicamente na constituição do
padrão tribal de organização social: no siStema de adaptaçõe,s e contrôJes sociai~ do· meio físico ambiente, no sistema de ajustamentos e conti:ô1es sociais do meio propriamente humano e no siste1na de relações e contrôles sociais do meio sobrenatural circundante. A esfera em que a influência da guerra se revelara mais profunda foi a formada pelo segundo sistema. Sem dúvida, a guerra era modelada socialmente, não desencadeando se11ijo fôrças submetidas a contrôle social. Mas a relação com
a e,s trutura ·sociàl possuía um caráter rever.sível. Por seus efeitos sociais,
a guerra contribuía por sua vez para manter un1 a1nplo conjwito de situações sociais àe vida, com as regulamentações sociais eorrespondentes,
tal como elas eram proporcionadas pela estrutura social. Assim, a guerra
aborígene repercutia extensamente e de modo dinâmic<;> n~ configuração
do tipo de mtegração social característico da sociedade túpinamhá. Todavia, ela alcançou relativa importância no terceiro sistema, como técnica e condição inevitável do sacrifício humano, e jogou o seu papel no
primeiro, em virtude dos reflexos das atividades guerreiras nas condições tribais e jntertribais de luta pela vi,da. Além disso, os seus efei~!>s
sociais demonstram, especialmente os imediatos, que as condições de
eunomia so~ial e de estabilidade da ordem social vigente dependiam dó
funcionamento do sistema guerreiro tribal e, em particular, do ajustamento sincrônico das atividades guerreiras ao ritmo de vida mágico-religiosa dos Tupinambá.
As considerações expostas sôbre a forma, as condições, as causas e
ós efeitos ,soeiais. da guerra. na soeiedade tu.pinamhá põem em eYidência
o ·c onjunto total de necessidades sociais que a engendravam, máteri"al
e animicamente, e as quais ela devia satisfazer de 1nodo direto ou indireto, inclusive e principalmente aquelas que não caíam no campo de
consciência social dos agentes- humano,s. Tsso permite definir sociolõgicamente a função latente da guerra nessa sociedade: a ela cabia promover a restauraçã.o da integ.r idade do Nós c.oletivo, gara~~indo a coletividade na posse dos princípios de sua existência (no plano mítico-religioso) e de sua .s obrevivência (no plano mágico-religioso e social) . Fundamentalmente, a guerra representava, sob o aspecto examinado neste
momento, uma reação social e um meio grupal de defesa contra as
ameaças à comuphão s.agrada e inviolável do Nós coletivo, a qual se
identificava com o próprio fltIXo da corrente de existência social graças
às relaçõe.s que ela estaheleeia entre o mundo dos mortos e o mundo do.s
vivos, o tempo mítico-religioso e a continuidade social.
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0$ resul(a<;los das. mesJnas considerações .sugerem que não se deve,
levar demasiade l~ngé ~s~ abstraçõé.s- opér(ld{ls pc1r meio dos conce:itqsde. ''·fu·nçâo ma·nif·está~·' e '~funçã·o latente·'~. Os fenômeriós soeiai$ $é ªp:re,,
sentam ã cibs·e rvação,, mesmo à indireta, como realidade, i;stó. é1 eômo·
ÍéltO_!), tti).tais, unos e íntegros~ O,s. dôis con<::eitos 'lol'neeem perspectiV.lls
niliito úteis ão conheciment.o da glJerra tu.pinambá, mas coi:no ins.trumen·
fes ihtelectuais de investigação. Êles faeilitam a exploraç·ã~ qàs· dado.S,·
de fato,. favorecendo o conh.ecinrento analítico dos dois as·pectós dã gu·e r·
Fa, d~stinguíveis um do outro po·r ·at.tifícius.. lógicos. Os ptóp.rios resultaqo:s da~-- desci:ições e interpr.etaçõ.es. de.senvolvidas p-atenteíam, no en·
tanto.,. que cada uma élas per,sp~ctiv~s nã'o co:pdµz senão. ao· conbeeimen:to
fenÔméno sób üfil aspecfo partióulat e que as relaç:_ões e ~s deterritinações evjdenciaaa.S, f ocãlízad~$ sepai;ad{lmf}nte po:r çonveniêncía~ de
métod·o, sê confundiam ,ot1 se misturav'am. na realidadé. ,Os efeitos Sb'ôi;~is·
e as: funçges derivadas. referidas explieitamente, à função manifesta ou,
·à f~nção latente da gue:rra se e~t,:-ecrnzavam" em divers.os sentido.s. Dl ll·
tro lado, ambas ãs c<;>n~ta~qes se lítnítavarµ a t:r;:aduzir grad.aç,õ e.15: empi~
ricas dó mesmo fenómeno cô'm referência aó grau de consciência soçial
demonstrado pelos agentes hinnânos. (5') •
, a conven1enc1a .d·:e, em·p re;e nd· er 1:lma ·t' entativa
• .d· e .g1oba li~Z'a_§.a"( o
D a1.
do.s res·ultados da anális~, com propósito de çhegar a uma defi.niç.~o
da ~~ funç:ã o social da guerra na $O.éieclade tupiftambá" e de pôr ~IP-- relêvo, ainda que sutti:àriamente,- as interdependências e as éorrelaç-ões
íuncionai.s b,á~icas da guerra nessa soeietlade. Quanto à primeirá ques-.
tio-,. o que se viu a respeito da fun.ç ão
guerra., das dua,s p~rspectiva!
(a saé~o,g~é\fica ~- a mterpr.et.ativ-a_'} , detnQp.$tta qµe as nece§&idad.es
-sociais por ela sati~feitâs põâem $er redu.zida~ a uma déterminaçi(> DtZJÍS
,geral.
De- fato., o;s efeitos :sõtiiais e- as fun:çõ·es derivadas, ..polarizados. em
.
tôrno da ·fungão manifesta .( con:secUÇ.ã.o· .da '' vingall§a") e da funçãó
latente ·d a ~uerr:a (r~'Staur.<t:Ç/io .de integr~da:de do ,.,.N ós" coletivo) correspondiam ·a necessidailes soci4is que se r~p:e.tiam, ma~ ciue ·s e re_peti~m
com r~gula,rj_d~de -e d.e ~:r.na ·maneira dada .o u de~~rlllinada, e cuja satis..faÇão concorria _pàr<'! _ê-onser,v~r a eS,trutq:ra "ª ã or-ganizaçã·o da ,socieclad-é
tu.pinamhá.
Issu significa- que, o eq-uiliblii(t· social representa a dete.r minação
;mais -ger.al da.~ n~ces&ida.des s()eiaís. preene.hidas pela guerra t.upinaniliá_.
D~sdé~ qué ~e . êntend~ ppt eqqilfbrip o e,st,a do que se manfêm in·d efinidamente . !S~ nã.9 O<?,(U:ter n:~n:b.µµi,a mudlin~~ nas condiçõ.es de su~ manifestaçâo '( 6') '· é, eviq~n:te gu_~ ·é! .guerra, atuav-~ como u~ dos fatôres sociais
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J p') P qt i s}.;'Q1 tjQ q1.1:âdxo éi;n . que . 6-$ l 'tis hltaclos da. interpi'et~t.ií..o da fCln~ão :So'.e ial
-gt.fe1•'ru. .na socie<lade iirpinafooá foram sistematizados ( ct pág . 33.9), •tome.i o cuid~do
q'~ indi~ir,11 g,:r_ª''fi~me,n~e ª li ÍJl:~-~on:~õe_s dos. qif°tll'.en~s aspe,!Jtos d,o íeri'.{>m~no, . s~p~adoç
pol' ~ttí'.f:í"Ctil â.nã;litico íia 2ina 1Jipula.Çãõ do. c'ón.óêito, de função · no présenl~. traoa.llío.
(,6 ~
O Ço~C'eító de· ·equilí:brí'o âqui apresentado, com-ligefras modifi<)açõea, toi !i~ti::aíd'o
de Pareio ( cI. Mian1tel à 1Éeonnmie PqlUig·ue., Oh. ht, § 22).
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que intervinham na constituição do equilíbrio social na sociedade tupinambá. ·A perpetuação das condições de estabilidade, nesta sociedade
tribal, dependia estreitamente das conseqüências e efeit.os sociais da
guerra, os quais repercutiam de forma variada mas j;ntensa, como foi
visto, na vida material, moral e mágico-religiosa dos indígena.s. A adaptação ao meio natural circundante, a conformação social dos conteúdo"s
e dos processos da vida anímica dos homens (e, em menor escala, das
mulheres), o ajustamento d_o s socii uns aos outros e sua distribuição
no sistema de posições sociais, a integração' da estrutura s<;>cial e a comunicação com o sagrado criavam situações sociais ou próduziam necesiSÍ·
dades que implicavam o recurso inevitável à luta à mão armada e à elaboração, para fins sociais conscientes ou inconscientes, de suas con,seqüências e efeitos. É presumí-vel que se ocórresse alguma interferênci~
na regulamentação das situaçõe.s ou na satisfaç·ão das· necessidades em
questão, pelo.s ·m eios proparQionados 'p elas atividades guerreiras ou por
suas conseqüêrtcias e efeitos, o estado de equilíbrio social seria romp:ido
e a,s condições tribais de existência social s9freriam uma crise (7 ).
A documentação conhecida não contém dados que dêm margem ao
estudo de casos negativos, referentes às relações dos Tupinambá com
outros povos aborígenes. Por seu intermédio verifica-se, poFém, que a
obriga·ç ão da ''vingança" punha em efervescência sentimentos coletivo.s
muito profundos e intensos, para que interferências de qualquer espécie
s,ê repetissem com freqüência, se generalizassem ou pudessem ser tolerada.s. A sociedade se defendia contra os perigos de desintegração dessa
ordem, elevando a guerra à esfera das Ql;irigações mQra;is com fundamentos sagrados. Isto comprova que a guerra fazia part:e do conjunto
de fatôres que construíam e mantinham o équilíbrio social na sociedade
tupinambá, sendo ela própria uma expressão~ da necessidade de impedir
que a,s flutuações do estado de equilíbrio ultrapassassem certos limites ( 8 ) • Em sllnia, a guerra tinha por função, nessa sociedade: preservar
o equilíbrio socia.l e o padtão correspondente de solidariedade soc'ial.
Quanto ,à segunda questão, a exposição das interdependêhcias e
das correlaçõ.es funcionai,s básicas da guerià na sociedade tupinambá,
( 7)

0 11 conta.cto11 com os brancos produziram exatamente essa.s conseqüências. Pre-

tendo examinar tní~ problemas em um trabalho que estou pr eparando sôbre os conta.ctos
dos 'l'upinambá com os brancos e seus efeitos destril,l"Mizadores.
(a) Oon:vém lembrai.r que Thevet alude a um cas_
ó. ;uo oual a 'i;ugbservíl.ncia da ob.ngação do "vingangp; !' é posta e.m relêvo ( cí. Ms. in., fols. 61 v .·62). 'S e as suas informações forem fidedignas, o 1: ue 6 de · &upor-se, então o--Casiona.lmente a.1gi;ú1s mortos seriam
abando nados ao próprio d estino. É provável que tomassem cuidados rituais para. evitar
a indisposição de seus "e~p í.ritos '', .c oisa que 6 impossível esclarecer atualmente; Thevet
afirma. que a mulhe:t" se encarregara da prática da "vipgança", para, imJ>edir que a sítu_a·
ção se i·efletisse no prestígio dos filhos. D e qualquer -modo, é patente o significado d ês.se
abandono : o i;ndivíduo deixl.lva de existir pa.ra. a. croletividade, não se ab11-1ando esta co~
a perda d êsse membro. Portanto, ê pro;vável que isso. acontecesse com personalidades cwjó
círc~o de pareni es fô$se m1?-ito l>~f!l;l:~º !3 que ei;tiv~sse 'ª!ll d~ficei~ CQndiçõ.es de vida:,
e@ectaln:lente DO· J)lano mágtco-rehg)080; lSSO conduzia, como Já !01 visto, à perda tle
"status" da parentela no con senso social ·e ao relaxamento dos laços de solidariedade com
a.11 demais parent~las ela. mes.m a t.ríb.o.
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ªqu.i ·~@ ·tr~ta d'e eriu.m~;rar shment~ Qs. re.~µlté.!;dt)& funclamentais" ti:~idos,.
pel~ pre$~nte invéstig,aÇã(>. Ppr :tãZQÇS niêtqdoló.gica~., é\8 mterdep~nc;1'ê. n
cias fun©ÍórtáÍS. d·à ,g treira com· a organiz·aÇã·o soeiaÍ, a pàrtioipª'Ç·ã o da
cultarà, a organi;za,ção .da per.s0na1idade, a .c:o:i:1cepç-ão ·d o mundo e à uni:..
~-ªd~ s;qc;.ial, nâ-o· foram 'e:-~~min,adas no te'i{to senão· analitic~m-e;11-t.e e ' à
ni~.d:id_a ~m qtte is_
sQ se impunha l<}gicamente.. O mesm<;> -acontece.u çoJI}
as é.orr.eía:ções. funcionais da .guerra com a religião e a magia, a moral,
o· sistema de parentesc.ó, a educaçã.o, ó sistema político e a economia.
É que o método funcionalista, adequadamente aplieado, não comporta à
.con.sid-eração ime·d iata de relaç·.õe;s · (ou de correlações) qué obrfguem a
q,bstr-~ir os fenô1nenos das constelações. empíricas. em qu.e se dão coneret~menl:e à observação e à inteípFetaçã(>. Par-a çhegar-se G\O conh~
eimento déssas relaçõés (ou córrelações), quándo s·é ópêra ccnb. o m .éto.dó
funcionalista, é ,prec:i.so: manipular os re.suítadas das ihterpretaç.ões ein:f>'Í·
.cic9-indutivas. Embora seja legítimJ) .a dmitir qu,~ tai.s x;ela,§:Ões .(e correJaçõ'es) "representam fat'Ualmente a realidade'", elas "re.p;resenta.m ·a Ie.aIidade" mas ele uma, perspectiva; ii:itelectu{1li!:?.ta., atrav:ê s .Çla- mampulaczão
de· inferências ind~tívas e. de al>sttaçõ·es, :como um e,sf&rço qu~ é. a~ dQ1

mínio e de reprodução, ·d o concreto pel'a inteligência. Per" isso,, devem
ser estahelecid·as po,r meio da elaboração d.'.e çon·heu.h:nentos positiv::os"
obtidos ana,liticame:nte,,, ·s.ôbre as dife_rent~s de~ermmações. c.onçretas. dos
fetj,ôfuenos (9') •
A seguinte en:umê:raÇ:ão c:ontêril., naturalmente, as ~t~tdependências
e a·s-cotrêlaçõés funcionais· de alguma inrp@ttância~ ou sejá, aquelas que
se ligqvam de UJll _modo ou. de · outro, mas ,de form:a reversível e s.fgnificativ-á.~ à c0.nstitujção e, ao fqneip11amento da so-ciedade, tupin~bá; DeVido à natureza .do assunto, . certas r~petiÇões ·SI} torparam i11e.vitâv~i$, o
qu~ ê pe,rfe)lítiiínJ~nf~ eQmf(re~n~ív~l. J:>9r fim,, n:~ ó:rdem de -~p·r.e$~_ntaçãq
as int@rdepénÔênC'ias 'funcionais forain expôstá;s pr-imei'ro (cf. ae 1 ã 5) ,
segninda-se~lhes as .correlaç<
õe_s funcionais. {cf. de 6 a· 11):
·
l J Guer-ra;. e 'Qrga,rii:taqão social: A p;u~rra c~nstitu.ía u,m a técnica
social, · d~stinada à manip1;1laç~o· de aitu:a§-ÕJ~s. aociais propo:rciona·das re·
g:ul~tm~~t~ p~la 9r:gal'li?ação. spcfjal. :Etri' segundo lug~t, i1esta s.~ a,chavam as fontes. dos estínµtlos rnãis J>'r óÍuntlôs à acumulação a~ carisma
atr:avés de sucessos, e .feit>Os . gue:rreirés. 'Se êsst~s estímulos não f8sse.m
.bastante .fortes; em. ]'.larti~ulan pa. ,ewQl~ç:ão. das parentelas e dos grupos
loe.~is .s.olidãtiQs, ·a co~p..,~tiç1ã·9 por ''poder" na esfei:a mágico·r~ligiQs&
pb.de:ria ~batrgtar a. eG11;i~âo de t~il$Õe~ n:a~ rélãÇ~(IB d(?s jndivíduo,s,. dificilmen,t e :reg_u láv.éis p:e1os meios tribâis de contrôle social. Mas a ·.guerra
i.nte:tteria dinâmieamente, par sua vez, na configura:ç.ão do p.adrao tribal
de. <f>Tg·anização .s:p-cral. Sej'a cQmo condiçã_o «Je .gradu,a ç-ã o ·soeial, çom
(9 ), o., 'f.\ 'ê~~-~ resp~ito., ~.a explanaÇÕ~s f'illl,í}~mentais de Mar~ sôbre. ,O mét.odo dá
0éOJlôDHa 'Ifoiiti!J'i!-,
i lUJ.Íis'. ti.e áplicft;m Ínt'éir:amefíte. às "implicaçõé.s do mét'!>dO fíÚiéÍói:falÍsf,á
p-a 1wciplogta
( Oont·f!.'1-.'1ntiçiio
, .
.
.. .
. à O,ríticq,
.
. à'i EconO'mit;r: PoUtica.,. esp. l)ágs. 219"2·2!).
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base .na rotinização do carisma, ou de peJTpetuação da po,sição das parentelas no sistema de prestações totais ; seja como fator de associagã'o
das parentelas em atividades cooperativas, que envolviam a polarização
negativa ou positiva das obrigaçõe.s definidas péla responsabilidade cóletiva e a atualização dos laços de solidariedade social; seja, enfim, éo_m o
instrumento de contrôle das gerações ascendentes pelas gerações dominantes.

2 ) Guerra e partici[Hliç.ão da cultura: As condições wciais de pa.rticipaç-ão da cultura regulavam o exercício das atividade.s guer:reir{ls.
Como atividades sagradas, elas estavam fechadas aos indivíduos que _nãq
reunissem, graças ao sexo, idade e aptidõe.s pessoais, certos predicaaos
carismáticos ( 1 º). Embora a guerra não implicasse a apropriação inicial
de conhecimentos particulares., especialmente no que concerne ao manejo
das armas e ao adestramento dos homens para a luta à mão armada,
ela intervinha de várias tnanei1·as no processo de participação da cultura. Primeiro, representava um dos canais de atualização dos valores
soe.ia~, por cujo intermédiQ os adultos fa.s cinavam os imaturos e os
jovens, e procuravam ajustá-los à ordem ,social . vigente. ·Segundo, o
acesso definitivo às atividades guerreiras correspondia à admissão a
um circulo social cujos membros retinham o monopólio de conhecimentos magico-religiosos e.ssenciais para o homem tupinambá. Terceiro, o
sucesso repetido nas atividades guerreiras gar~ntia algumas probabilidades específicas de atuação soéial, como as compreendidas no casamento polígino e nas modalidade.s de liderança tradicional praticadas
por aquêles indígenas.
3 ) Guerra e organização da persona·l idade: um duplo jôgo de relações entre obrigações inerentes à posiç-ão social e a ~rença em i~ais
estabelecidos tradicionalmente, fazia da guerra um campo de expansão
ou de realização da personalidade masculina dos Tupinambá. De um
lade, o fato de ocupar um statu,s, ou de precisar consegui-lo, compelia
irresistivelmente os indivíduos à guerra. De outro, impulsos derivados
tornavam-na desejável, projetando-a no horizonte mental dos agentes
com,J. " ·n ecessária'', ' 4 nobilitante" e "justa", em virtude de ser inip~sta
de for.ma .s obrenatural, de pÔ'r enl evidência o valor ou b poder (em sen~
tido mágico-religioso) de c~da um e de permftir a punição de ações
sacrílegas dos inimigos. Mas a guerra repercutia ativamente na organização da personalidade: a) de uma maneira parJicular na personalidade
masculina, cujo conteúdo e dinamismos refletiam de modo direto a
(10)
Como se viu, a.s nruDlerei; t rllrn<l cs podian1 exei:.cer tai..,-> atividades, mas em
condi(,lóes que talvez ~!l iden ti:fjc.assem com 011 11omeru; ( c.f~ 1>-ag. 3 ;:35 e u9ta 591). A êsse
reape~to conV;ém l ernbrar que em outras sociedades pr imitivas, onde a possibilidade de

assumir comportmnen tos masculinas existe p1.\ ru. as mulheres.. a i·eferida i<leptificà,l,!ão p'O.dt}
ser apon·t ada. R. F. F.o.rtune, P,.Ql' exemplo, observou·a entre os Arapesh (ef. A:rQ-p'e..sh
Waf'faf'e, plí.g. 37 ; as mulheres g uerreiras teriam. Regundo suas representações, '' um coraçlio de homem").
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influência da guerra como fator psicológico: os ideais é os valorep guerreiros desempenhavam um papel importante na forma-ção da personalidade masculina e na orientação de seu ritmo de desenvolvimento séciopsíquico ; b) de uma maneira geral, como condição do equilíbrio psíquico na vida mental dos Tupinambá: a guerra transferia para forá do
grupo os fatôres de in,segurança ou de hostilidade, éontribuindo para
circunscrever as tensões e os conflitos em tômo da esfera de contacto com
os estrankos, e fornecia alguns dos fundamentos psíquicos do e.sta,do de
eunomia social, como a consciência de normalidade nas relações com
o sagrado, a confiança na capacidade de auto-determinação mágico-religiosa da coletividade, o sentimento de correspondência efetiva entre a
conduta d9s vivos e os exemplos legados pelos antepassados e pelos ancestrais míticos, etc.

•

4) Guerra e conce.pção do mundo: A importância da guerra na
vida psíquica e social dos Tupinamhá p.rovinha do lugar que ela ocupava
em sua c.oncepção do inund o. As seguintes noçõe_s caracterizam, no
essencial, a concepção do mundo daqueles indígenas: a ) a corrente de
existência .social seria una e ininterrupta, pois, apesar de tôda a separação, o mundo dos mortos e o mundo dos vivos não representariam senão
dois estados na vida de· sêres da mesma qualidade, afastados pelo grau
de apropriação de poderes (no sentido mágico-religio.so) ; h) o estado
que conferia aos indivíduos 1naior segurança e capacidade de domínio
dos perigos externos correspondia àquele em que se achariam os parentes
e antepassados memoráveis e os ance,strais míticos; c). em conseqüência
destas du~ noções, acreditavam tanto Iio retôrno de 11m antepassado ou
de um ancestral mítico, sob a forma de ~amã por exemplo, quanto no
caráter de bem supremo do acesso à sociedade do além; d ) a ascenção
a essa sociedade poderia ser feita colétivamente, através de condutas
coletivas orientadas ritualmente pelos xamãs, ou de maneira individualista, pela acumulação de poderes resultante.s da comunicação com as
entidades q·ue a constituíssem; e) a acumulaç~o de· .p oderes ( ou carisma) segundo uma forma índividualista· beneficiaria a coletividade como
um todo: não porque desse margem a uma "troca" (simples conquista
da boa vontade ou da proteção dos "e.s píritos" pela satisfação de suas
exigência~ ou necessidades) , mas porque envolveria a atualização e a
recuperação mítica de poderes - o que se refletiria na condiç·ã o da coletividade con10 um todo - os quais proporcionariam por si mesmos a
capacidade de dominar os perigos externos; f) daí a crença de que os
humano.s, no decorrer de sua vida, se realizariam à medida que conseguissem se. projetar no mundo dos mortos, elevando-se em algum grau
ao seu e~tado, e a identificação da permanência da coletividade na corrente de existência social com a sua intangibilidade mítico-religiosa e
mágica. Êm face dessas noções é que a guerra se jU;stificava etol6gica e
eidolõgicamente no horizonte inental dos Tupinambá e a conduta -guer-
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reira .se transformava em valor, servindo como ponto de referência na
escolha do "bom" e ào "ruim": para separar o herói do cov(!,rde, o que
ingressaria na socíedade do além do que não conseguiria alcançá-la. No
entanto, reciprocamente, a .g uerra alimentava essa concepção do mundQ.
Devido à relação do aprovi.sionamento e da destruição de vítimas h11manas com a acumulação indiviaualista de carisma, e por conseguinte com
as suas determinações mágico-religiosas, as expedições e as atividades
guerreiras condicionavam materialmente a transferência des.sas noções
para o plano pi:ático. Tais noções jamais se conve1teriam em. realidade,
se não s.e amoldassem aos padrões da guerra aborígene. Além disso, ela
operava como um critério natural de avaliação da~ persona}idade.s, atestando os limites dentro dos quais cada membro adulto da coletividade
atingia os ideais d,e comportamento masculino.
5) Guerra e unidade social: A guerra dependia de consenso e de
coopera.ção. Ela seria impraticável sem o funcionamento do sistema
tribal de solidariedade ,social. Isso tantQ do ponto de vista d~s condiç.Õe$.
externas do comportamento coletivo (as parentelas e os grup6s locais só
se mantinham unidos enquanto as obrigações morais nascidas da convivência e da vida em comum eram respeitadas) , quanto do ponto de vista
dos seus fatôres imanentes e mais profundos {as atividades guerreiràs
implicavam o sentimento de ligação de seus agentes, os humano,s e os
sobrenaturais, na mesma cadeia de existência social) . Mas, na guerra
se achava uma das condições que garantiam a unidade social, pois ela
facilitava a projeç·ã o das ho,stilidades contra os inimigos e a identificaç·ão com os membros do ''nosso gtupó'·'. Doutro lado, ela representava
um dos fatôres integrativos tia unidade social: 1) porque expunha os
membros do grupo a situações que envolviam um perigo externo comum,
não só por causa dos riscos físicos da luta à mão armada, mas por causa
de se1rs efeitos mágico-religio~os (a segurança da coletividade s:e comprometia inseparàvelmente com a segurança de seu~ componentes individuais) e principalmente porque engendrava ações de re.sponsabilidad~
coletiva (caráter vicário das retaliações esperadas dos inimigos) ;
2) pc;u:que era un:i. ·dos instrumentos ela conquista da capacidad.e inágicoreligiosa., indispensável para o domínio dos perigos externo,s e a rnanu·
tenção da intangibilidade do Nó s coletivo.
6) Guerra, religião e m,q gia:

A gµerra fazia parte do sistema mágí-

co-reli:gidso tupinambá. Literalmente, ela constituía um instru.nientu,m
religionis: a sua importância mágica e a sua utilidade social derivavam
da su.a natureza como técnica de comunicação com os "e,spíritos" dos
parentes e dos antepassados memoráveis ou dos ancestrais míticos. Por
isso, nó sistema mágico-religioso tribal 15.e encontravam as fontes das de~
terminâçÕes mais evidentes e mais obscuras da guerra, a um tempo; as
. causas e o fim da guerra, a definição social do inimigo, o ritmo e as

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

365

ditnensões d.a luta à ,mão armada, o significado social da "vitória'' e
da "derrota", o aprovisionamento e a utilização dos prisioneiros como
vítimas, a delimitação d9 conjµnto de situações sociais compreendidas
pela guerra e o sentido da conduta guerreira eram expressões da função
mágico-religiosa da guerra. Todavia, as me,smas determinações pate11·
teiam que . a guerra, em virtude da sua conexão instrumental com a
religião e com a magia, contribuía ponderàvelmente na consecução dos
fins ae COI\dUtas religiosas e mágicas, que dependiam de relações à mão
armada com os inimigos, especialmente as que se ligavam ao ,sacrifício
ritual. Quanto a essas condutas, a guerra se tornava uma condição ma·
1erial do sistema mágico-religioso dos Tupinambá: o meio sem o qual
seria impossível a captura e o aprovisionamento de vítimas humanas.
Embora a "vingança" não fôsse o produto puro e simples de retaliaç&es
imediatas anteriores, praticadas de forma real ou suposta pelos inimigos,
a guerra produzia também os efeitos de condição social da,s ações mágico-religiosas, à medida em que impulsionava os mecanismo·s da 'iJ'endetta
e da obrigação de retribuir certas manipulações mágico-religiosas imputadas aos grupos hosti,s circunvizinhos. Além disso, o estaâo àe guerra,
tal como êle podia projetar-se no horizonte mental dos Tupinambá e
.d os seus antagonistas pertencenttrs ao -g rupo tupi, forn·ecia o ·fundamento
moral das práticas de "destruição" das vítimas. Todo.s os ritos de tra·
tamento d.a "pessoa" do escrav:o, desde o aprisionamento até a execução,
revelam uma expressiva preocupação: a de identüicar o prisioneiro com
o seu próprio grupo, transJerindo para a sua "pes.soa" as culpas i:mpu·
tadas à coletividade a que pertencesse, com o intuito de pôr em relêvo,
aos olhos de todos (inclusive aos da própria vítima), que o derrama·
mento de sangue se impunha como uma medida de reciprocidade (ou de
"justiça" ) . Por fim,, como a guerra nada majs era senão um campo de
aplicação de conhecimento,.s e de fôrças mágico-religiosas, ela servia de
arena para a verificação prática dos poderes das coletividades :antagÔ·
nicas e em choque. Daí a sua signíficação psicológica e social, como
fonte de evidência da capÇt.c idade mágico-religiosa dos indivíduos e das
coletividades.

'

l

•

1

7) Guerra e moral: A guerra traduzia obrigações que tinham um
fundamento mágico-religioso, mas possuíam um sentido 1noral. Na verdade~ o eleme11to "decisão", por parte dõs humanos, nãQ entrava em
j ôgo. Dois f atôres eliminavam-no da cena: a vontade, dos "espíritos";
-e a culpa, dos inimigos. Os . rito~ de deliberação da guerra se destinavam,
es,sencialmente, à apuração dos dois :fatos. Descoberta a necessidade da
guerra, essa necessidade repercutia da mesma forma nas consciências
individuais: a '~vingança" se estabelecia como um dever imperativo.
A convicção de que as coisas jamais se passariam de outro modo d~va
extrema dignidade, denodo e coragem às vítimas. Em suma, todos sabiam
e sentiam que QS seus parentes e companheiros não lhes faltariam. Ora,

•
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e,ssa obrigação refletia no plano moral uma interdependência mais profunda, de ._caráter mágico-religioso. Se a correspondência E:,l.o s "espíritos.,,.
~ a expiação não se efetuassem, os humanos pagariam por §i próprios.
Pois a sua incapacidade de satisfazer uma obrigação moral ocultaria uma
incapacidade maís profunda: a de fazer face e dominar, de maneira
mágico-religio~a, os perigos externos. Daí á relaçã'o recíproca que vinculava a guerra à moral na sociedade tupinâmhá. Se a segunda fomentava a piimeira, dando-lhe uma expressão no quadro dos sentimentos
humanos- positivos e ·elaborando-a etnocêntiieamente como uma forma
· de um homem auxiliar outro homem, como aconteceria nas relações do
sobrevivente com o parente morto pelos inimigos; a primeirâ entretinha
a segunda, não só. como çondição de perpetuação do,s laços morais e de
confiança recíproca, que uniam os vivos entre si e com os mortos, mas
em sua essência ou razão de ser. Sé a obrigação da "vingança" deixasse
de ser satisfeita de modo normal, .sem que- se processasse uma transformação substancial nas condições de existência social ·e nos ideais correspondentes, as próprias bases da vida moral deixariam de existir.
8 ) Guerra e parentesco: As condições e os íatôres estruturais da
guerra tupinamhá residiam no sistema de parentesco. Para realizar-se,
a guerra tanto dependia da cooperaç·ão entre os parentes, quanto da solidariedade social entre as parentelas. As obrigações diante do sobrenatural, ligadas co1n ·o sacrilício sangrento, se definiam e se atualizavám
através das relações de parentesco. A guerra, porém, repercutia "construtivamente" na constituição e no funcionamento do ,sistema de parentesco. É que ela 'Se tornava,. graças às suas conseq:üências e. efeitos sociais: 1) a condição material da solidariedade entre os pa.r entes e da
preservação do statu,s das parentelas no sistema tribal de prestações totais
(diretamente : quanto à circulaÇ'ão de. v-itimas ; h1diretame11te : quanto à
circulação de mulheres) ; 2) um dos fatôr~ que regulavam as alianç·a s
entre as parente!~, mantendo-as unidas entre si e dispostas a partilhar
as ohrig_açõe.s decorrentes das polarizações. negativas ou positivas da
responsabilidade coletiva; 3) o meio por excelência de defesa da integridade (mágico-religiosa) de cada uma das parentelas e de -perpetuação
das qualidades dos ancestrais míticos e dos antepassados memoráveis
no seio dos grupos domésticos.

9) Guerra e educação: Não se pode compreender a gµerra na sociedade tupinambá 13em conhecer-se o papel que a educação desempenhava na formação da personalidade dos guerreiros e na germinf;,lção
de necessidades psíquicas coletivas. Os indivíduos de sexo masculiuo
eram adestrados para praticá-la tecnicamente e para senti-la como um
valér desde criança,s. E, de maneira geral, todos apre,ndiam desde cedo,
independentemente do sexo, seja o significado mágico-religioso das ações
e atividades guerreiras, seja o modo de conduzir-se nelas ou através
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delas. O iinportànte é que as condutas guerreiras, .segundo os padrões
de comportamento que as regulamentavam socialmente, exigiam amplas
reservas morais de seus agentes e pacientes. O fato de serem levadas a
seu.s ~xtremos normais sem desfalecimento e com convicta dignidade,
atesta que a g"Qerra representava um produto em cadeia das técnicas ed:ucativas tribais. Todavia, a personalidade do guerreiro não se forma
senão na guerra. A participação das incursões e das excursões guerreiras
constituía uma condição para a experiência concreta das condutas e dQs
valor~s guerreiros. Em segu,n do lugar, a guerra era, em si mesma, um
fator educacional O desejo de "combater" e de "vencer", co1n su-as
implicações mágico-religiosas, procedia da influência da sociedade sôbre
o ânimo dos indivíduos. Mas, a decisão de arr.o_star os inin1igos até os
extrern.os limites da conduta guerreira e de sobrepujá-los dêsse modo,
mesn10 ao sofrer a ação sacrificatória, nascia da elaboração psicológica
de experiências çoncretas de luta. É legítimo admitir-,se que o sentimento
de heroísmo, demonstrado na.s oste_n tações individuais de poder (no
comportamento dos guerreiros en1 combate ou no das vítimas no 1110 rnento da execuç..10), lançava prünària:n1enté suas r aízes em vi vênc.ias
criadas pela guerra.
10) Guerra e sistema político ( 11 ) : Os Tupinambá se coloGam
entre 9s povos q_ue não chega.raro a possuir uma org.a hização goveinamenfal. As ativí,dades administrativas e os preceitos com aplicaç·ão jurídica não se concentravam em nenhuma esfera especial, estando antes
difusos na,s tradições e nas personalidades capacitadas para o exercício
da dominação tradicional <.>u da dominação xamanística. O órgão que
reunia mais autoridade, do ponto de vista da ordem administrativa, era
sem dúvida o ci;Jnselho de chefes. No entanto, a autoridade de que êle
estava revestido não provinha propriamente da assemhléia, n1as das
perso11alidades: g;ue a compunham ( 0s " principais'' e os "pajês" ). Apesar
disso; a guerra tupinamhá çontinha alguns elementos, que permitem ver
nela ós germes de uma técnica jurídica tanto quanto os de uma técnica
política. Graças a determinações mágico-religiosas, as idéias de culpa
e de punição eram inerente.s à obrigação de "vingança"' e atrás da luta
à mão armadà .se· ocultava a luta por áutononiia e por pod(!.r, em sentido
mágico-religioso, entre coletividades socialmente. distintas e independéntes (12) • Existia portanto uma ordem ·i ntertrihal, na qual a guerra emergia como uma técnica socíal de tratamento jurídico-político das possí(11 ) A aplit ação d o tê rmo político a sociedades que não possue1u fo r mas ex pfícitn~
de go·vê r no é feita col'.I'entemen te. por vár ios etnólogos e sociólogos. E la en contra fundamento na necessidade de investigar o oue, na ausên cia de inst ituições govern amentais,
constitui a estrutura p olítica das sociedades ( cí. M . F ortes e E . E. Evans~Pritchard, A.fric <iti Po~itical S11atMn11, esp. págs. -0-6).
(12) Os falõl!es e os pr.ocessos que intervêm no estabel ecimen~o do equilibr-io
intersocietário va.riam de acôrdo com o ti po social ; silo variados os fatôres que podem
determiná-lo : politic'-Oil, econômioos; padrões de honorabil idade, etc. ( cf. H . D . Lasswell
e A. Kaplan, Power wnd Society, § 10,2 e § 4,4; êstes autores enumeram os principais
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veHf .f·e também nas únicas) situações de oontact() e-.de frié~ã:o n.a srelaç.6·es
d6 tribos círeunvizinhas. Além diss-o, a gu,erra ~e $ul:J,qrdi-r\.~v,a ·~~lamep.te
à dominaç.ã q t,r:adi~io.nal pe}<;>,s v.elh9s (ger()n:tõçracia,J ~à domina~ão xamanística;, (;<;>mo a.genté~ de cómuriic~ç"ªo com Q sóbrenatural é eQmQ
iri~érptete·s, da tr~dição~,, os ''pajês"· e os "velhos;, ·eX!etciam o monop:6.lio
·na maniplllaç.ão dt>s ·m eios titua:is de detetmina~ão · da g;uerir:a. Pelas
mesmas tazõe;s,, cabia aos '.v.elhQs., p.r lneipais e. xamãs., a. '.cond)lÇ'ão da
'g. ·uer-r:a Ro estilo a.hoTígene. A guerra r~pereu'tia :re.v.~,rsi\Velmente na eo:n·
.fjgur~ç:~() do si,S~ema polítJco - tribal:. Pr~eirõ, o~mo con4i11ãJ> mater.~~l.: do ~cesso ou· insuoes·s o da lutâ à mãe amada passavám a <?l~pen
der os. efeitos j·urídico-politicos da guerra. Se~uttd0, Qom_o -meio de ct)n,.
"
trôle da aominaç.ão ttadícionâl: a guerra criava ;situa~,Õ'es .em g_u:e as qu-alid:ades: e as, habilidades-dQs cond-utores. se: plfoj.etav:afil, em um ca;mpQ'.. d~~
1

que favor.eçia. O p.en.,eita;m~I\t9 d-a~ _R~rsph!J}ida.de~. mªjs
·ap;ta~, p~la acei~a_çi9 ou rejéiÇ~9 Çlo_s Q{lÍJ,QÍ'çlatc!~ à ljgeranç-a ·das àtividades ,guerreiras. Térceiro, .coino fator 1ndiret:o da c.óe,s:ã õ social: os
perigos ,contidos na ·_pos:sibifidade· de uIIfa fragmentação interna., ség.uÍda
pela implantaç:ã.o ·d6 estado de guerra; eonttibuí:am, pa_rà ·c onfel: as pair&n·
d
+
b l "d
1 .::1
•
,,...
•
. .
t~l as nos 1mntes . ,o s ajustamentos esta e ec1 os pe ::.t.s uetJe:r;nunaçoes JU"
IicliC:a$ ·das. tradi~ões. Qu~rt9, ççn~p fatGr de eqüilibi:ip _mJ~Ttrlli?I.: a
.guerra dav.a uma expr~ssão pr~tica, poT ~4a~ GQn~-~ qü,ência:~ e ·ef~it'ds
mágitf0-re1igiosús .e sóciais~.. à rela~Ç.ã@ recíproca· de poder das trib~es hostl.s.
.
. inh
c1rC.li1l.VIZ
· as.
.e:viaência

S()CÍ,a}, O

1

1

li'

O;uer.-ra. e. eo.antJ.tr'i/W: É ear acterístic€> da ee(>:i1.e.m ia natural o
fa:t~» de. ._que. a suh;sisiênQi.~ ,depenQ.e ei;;tri"ta!llerit,e do ·QoB;tl:"9lf:l &qcia:t $-Õh1re
deter.m).na;d_as _ regiq~s.,. ·~pmhina.do ·à ci:i,p~cidaqe ,de pGupação de.; _i:iov,a:s
-tê.gJ-fi.es em ,s·eguitlÇ{ à'o es:gofátnentõ das prlmeira:s. Vi.Sta, <:lêste ângtil9~
.
b.-a' ttortst1tu1a:
- . , "tuí:l.a de.te:r-rrnnaçao
. - d'o sistema
.
~ - .
a .gue-rrá tupinam·
econom1co.
trihàl: ela es.ta"V.a orienta.da na_sentido ,ae ,pro~·t>rcionar as dua,s c.o ns:eqüências- ec_(:JúÔlilicas-. Emb<lJ:a não f.ôs,s:e uma .detenninaç.ã.0 diret_a e irne"diªta (çomo 1a que ligava a g.l \<'.ll',a. ao:' §iS~m·é;i .m·ágicQ-1'elig1oso') , e~~a era
~-~ dett={rmin_~çjo bB,slãnte 'f(jrt~ pª'ra fa~er ila gQ.~rr:a llllJâ t~~niê:a op~
tativa .d a eccftiemia ·tribal. Ma.s hama uma. segunda: vinculaqão dá .enono~
mia côm a guerra. ·O escravo: repl'-esentava; ~itn:bôfieamente, wna '~rigue:
za,.''. Era aig9 cujo ,v alor oon_fer.ia pre~t.ígio a que_m o po..ssuíss;e e ajnda
mais a quem o desse de pres.e nte. A -ohrig.a~ão. de d'a t e ·a obrigaç-ã o d~
reQeber, em 't_:re,ca, o p:re~ent~. feitq, d~u or.1ge,m ~ ~i:na ço:niplícada ea~lei~
(muitp mai conh~ç.tçlª~ pelo ni~pljs,) de ciréulação de "tiquezâ_s ,,. nó s~io
d~s pa1enielás,., à qqaJ_,,, e.{ltre· ela§, n'ã o d~ver,ia ser uma fonte frac~a de
e's tímulos· ªº' cõJ!i.lpoitamento ,guerreiro. Por Sll:à vez,_a guerr.a intervinha.
-valo,-es q~e pToduzem o eguilíJ;>rio. iµter~O'cietá:r.io'). Oom r ef-erência aos Tu1)i.n:ambá, e
e'.t/!tfi·~fP>rt!( ge 'P.-04.er; se e_st,~b~Jecià. din-â'I!lidam~nt'~ -p:qr j:heio de -m~iiip1il~~9.es e· de ,,r._elaçõ:~
mâgico-religibsas das coletividades antagônica-s, ou seia, era determinado p,l>.r .fatô'r es m fí~i ·
c~-.,r·elig;~o~o$~
-
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na d~terminação do equilíbrio ec.onômico da sociedade tupinambá:
1) como condiç·ão material da preservação e substituição deliberada de
posições na biosfera; 2) como Íator de diferenciação do trabalho: a
guerra era uma esfera de ação do homem, na qual a mulher normalmente só compartilhava de atividades supletivas e do aba,stecimento material; 3) como condição para a acumulação e a distribuição de ''rique·
sas": a captura e o aprovisionamento de inimigos forneciam os "meios"
para a competição por prestígio no sistema tribal de prestações totais,
poi,s eram uma conditio sine qua non da circulação de vítimas.

2 -

Contribuição pa,ra o conhecimento da sociedade tupinambá:

Está claro gue o estudo em profundidade de um fenômeno social
abre sempre algumas perspectivas para o conhecimento da sociedade particular em que êle ocorre. Aqui não caberia, porém, um ensaio de enumeração pura e simples dessas persp·ectivas. Pareceu-me melhor expor
abreviadamente a,s três contribuições positivas mais gerais dêste trabalho
pâra o conhecimento da sociedade tupinambá.
Quanto a estrutura social e à organização social, o estudo sociológico das reperéussões sociais da guerra mostra duas coisas de relativa
importânbia teórica. Primeiro, as co"ndiçõe,s e f atôres estruturais da vida
social seriam lnsuficientes, por si mesmos, para determinar o padrão de
constituição interna e o ritmo de funcionamento das soéiedades tupinambá. As situações sociais regularmente proporcionada.s pela estruttira
social impli~avam ajusta:rn~ntos deter1ninados às condiçõ.es materiais,
moráis e religiosas de existência soçial. Ma.s elas não continham as
fôrças psico-sociais que criavam a necessidade de "viver juntos" e de
"querer em comum", as quais impelia;m os indivíduos a realizar os aju,stamentos sociais esperados. Essas fôrças se libertavam na eafera de relação com o sagrado e constituíam o fator integtativo básico do sistema
organizatório tupinambá, aparecendo como a própria fonte da transformação da coexistência social em uma ordem moral (relações entre a solidariedade. social e a interdependência mágico-religiosa) . Segundo, a
objetivação do carisma representava um dos princípios fundamentais de
organização social. As fontes de objetivação do carisma eram dua,s: o
sacrifício humano e o xamanismo. Na primeira delas, investigada nesta
monografia, se encontrava o {undamento da diferenciação social com
base na cotidian_ização do carisma (relações entre o sacrifício humano
e a estratificação social) e do exercício da dominaç·ão tradicional pelo~
velhos (gerontocracia).
,Q uanto à ideologia tupinambá, os resultados da investigação demonstram que a religião e a magia desempenhavam a função de proees~
so de consciência social. As situações reais de vida eram compreendidas
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e interpretadas pelos Tupinambá em têrmos mágico•religiosos. Em conseqüência, os interêsses ,Sociais se ocultavam atrás de r·acionalizações
mágico-religiosas e as técnicas de tratamento e de resolução dos problemas sociais operavam. bàsicamente através da. comunicação com o sobrenatural. A pre,sente análise da guerra na sociedade tupinambá ilustra
de maneira cabal, com referência a um fenômeno concreto, como a religião e a magia funcionavam como processo de consciência social.
Quanto à correlação dos fatôres sociais, a religião e a magia se evi~
denciam como .sendo o fator nuclear ou dominante no conjunto total de
fatôres sociais da sociedade tupinanibá. Os demais fatôres, inclu,sive o
parentesco, refletiam extensamente as suas determinações. Isso explica
dois fenômenos relevante,s para a compre~nsão .dessa sociedade: a ) a
conaéhttação do.s inter ês,ses sociais em tôrno dos valores ligados com a
religião e a magia; b) a importância relativa dos diversos fatôres
sociais na determinação da estabilidade e da mudança na sociedade tupinamhá.

As atividade.s mágico-religiosas constituíam a esfera ae. valores sociais mais desejados e representativos da capacidade de poder de indivíduos e de grupo,s (as parentelas) . Por isso, nela convergiam os impulsos sociais mais profundos de CoJ)'lpetição por prestígio social (no
seio do "nosso grupo") e de cooperação por autonomia e segurança
(nas relações com os grupos ho.stis) .
O fator mágico-religioso, como _f~tor dominante, determinava o sentido das interdependências funcionais dos fatôres sociais, as quais ex:p:timi.a m as condiçõe.s de estabilidade social e as aiterações da ordem social
Na verdade, as repercussões das modificações nas condições de existência social no sistema organizatório tribal se subordinavam à sensibilidade
da religião e .da inagia à"s. situações sociais emergentes. Pelo que se pode
conhecer interpretativamente, no entanto,. havia um contraste entre o
sacrifício humano e o xamanismo, do ponto de vista da relação de amh-0s
com a dinâmica social. O sacrifício humano, no plano prático, tinha por
função impedir que ocorresserr.i ruptur.as no ritmo rotineiro de vida
social. O xamanismo, porém, combinava a esta uma segunda função :
a de submeter a contrôle social as .situações sociais novas, que adquiriam
para os Tupinamhá o caráter de problemas sociais. Isso s,e deve ao fato
de <i{Ue o prest~gio do. xamã (especificamente, do .pajé-av4, que tiriha
podere.s para comunicar-se com o além) repousava na sua capacidade
de ~'resolver" em direção prática os problema,s sociais, por meio do
auxílio do sobrenatural. Os textos míticos existentes e as informaç·õ es
dos jesuítas inqícam qu~ funç·ão inovadora do xan1anismo ·não se restr ingia à esfera cerimonial, desenvolvendo-se plenamente e1n todos os
outros setores da sociedade.

a
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·CQntribuiijão geral .à teoria soêiológ,ica da guerra:

Est:a monografi:a é, ·em virtudtr de s·Ufi própria natureza, um·~ 'ÇQ:U,tri~tµÇãQ· <;rnpiríco-indritiva à teoria soéiólógica da gp~rra. :PóndQ ~~
lado essa oircuns~ncia, -s etía poss!vel apontar, no entanto, certas· impliea.çí)es gerai,P dessa ce.ntrihuiç:âo, qae. presumivelmente possuem um Ílí.te:.
rêsse esp~cial diante-dQs. prohlemªs ·da sociologia ·da guei:ra.
A guerra é um fénô~eno co:m:plexu. CqmQ escreve Davie ( 1!3) ,. ~ht
se ta~ficà por <'ttfda a esttututa do efôrpo socia}?t.. Daí a qu«i;lstão capital do mêtódo: qual seriâ o método de hlterf)'retaç.ã o tnáis adequado à
invesiigaç.ã o do fenômeiw em suas. manü~_stações partieúlares, conside,
Jiando_a iH~ç_essid.ade. intele_cttial .de CQnhec.ê~lp_ e.m t_õ das as suas ramifiça~õeS: p-ela e·s ttutura social? A pres~nte mon~grafia sôbre a .guer,r a n~
sóGiedade tupinamhá su:gete. uiíla ·rêspó;sta. A escolha .dó método 'funcionalista. De fato, êste :método r.e:ttne .eondiç,Ôes muito tavoráveis p·ara o
aj'1:sti;tm~nto da inteligência a qm fenômeno ao m~s;mo · tempo tã:o ·complicado e tãó dràniálic.ó pára o _homeip, quálqu.er qu_e Sf;ja a soci6'_qade
ou a época ém que· o foca:lízenrõs'. ~le n·~·o só pennitê estaoelecer a teia
de ramilicaç·õ·e s· que articulam a guerra à s<tciedad'e, como ainda facilita
a s:ondagem da import~nqia que ela.s t.êm na vida social global. Todavia'.,
o átrativo príncip~ dêss~ méto:d() co1_1siS.te n~s, p,oss.iliilida4~.s de: expli.c,a ç·ã.o descritiva e caüsal do íertômêhó· e nas per~peétivas· que êle abre
empr~go dp método com;parativ..u. Assim~, pate.ce· fora de dtívi-da que o
.métocl.o funcionalista ;s e, reGomenda ·d e forma particular nas inv.estig~ções
empírico-indutivas da .g.UeJ'_r~a ·e qq~ ~ sua eX'plora~ão intensiva poderá
prbpotci9nát à sóciplogia um g9nheciínentQ m:;:tis preciso sôhre a natureza e .as causas sociais da gue.r ra.
A gv~ira é um f~llÔme;n9 religigsp.? 0& autQres .que inve.~tiga.ram
ê,sse ptohlema conç]uifáln qu.e sim, en1 detehninª-9as socíed.ades. Está
cefto.. Mas a guerra pod~ ser .u m .fenêménó religioso de diversas níaneir~.~ · Na &Q.cieclade tttpinamltá:' ela .nãõ ~'.servia,_; ii religião., simplesmente.:
·ant~~' fazia. p:ai:te . .de.la. É ;d~Y maior inter~~se te:óri'co saber como ª!' apisas
i!'é pa~ssam, qúanilo a guerra ~'- ~m si m~sma, um· in~tr-u.men;t-µ,_m religio.nis~
'.E la térínihã êhde .a võntade dos '-êspíritos· óü. divindades C~!;lsa, por estarem satisíeítas ·as sli'ás exigêncías, ou v..ai além., tran·sfor-mande-,se ém
qma re.aç·ã.'c;> âe def~sa::. do sagr:ado, ·mas do sagrado imanente ao grupo.?
Então,, çomq ~Q:~OJ1le.ci~ Dil so_Çjed,a de tl1>pina.mbá,, pod.e.m n·ã o existir estados altern-afivos tl'~ :gUyPTa e'
P:az. N.em a guerra pr~para a paz nem
a paz antecede à g:uerra: a g~erra eonstitzii ª' condição da guerra. As
razfies dessa situação,. que nada tem de anómala, n.ã o se acham -na natu·
re.za humana e: m~ito menos' ainda na degradação do "homem primitivo" ·
p~Io canibalismo. Elas se encpntram na n~tureza da gµe:rra cpmo fen.ôme110 mágico-religioso..
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•
·Quant o ao ei;nprego d a força ar1nad a, a " guerra pP1m:itiva
e uma
moda_lidacle da guerra verdádeira ou uma versão da contenda sarigr~nt(J.
em escala grupal? Tomando-se em consideração as explanações de ~do~s
especialistas no assunto, verifica-se que as opiniões não coincidem. Davie
sustenta ·que "a diferença é siínplesmente de grau ou de intensidade ( 14 ) ;
Turney-High defende outro ponto de vista: a guerra verdadeira só existe
onde Slll'ge a capacidade de "organização militar'~, que se caracteriza
pela formação do "horizonte militar" na condução e na realização da
guerra ( 1 5 ) • Os resultados dêste trabalho comportam uma ·retificação ao
segundo autor. O conceito de guerra l)ão se aplica sociolõgicamente
com base ~trita nos caract~res militares do f enômeno. A importância
dêstes caracteres variam de sociedade para sociedade, sem que isso afet~
os "elementos constantes'' da guerra enquanto tal ( 16 ). Os Tupinamhá,
como outros "povos primitivos", praticavam a guerra em uma de .suas
modalidades culturais. É evidente que, nela, os meios da guerra estavam
em proporção natural com os fins sociais a que deviam corresponder e
sofriam em con.seqüência urna elaboração mágico-religiosa. Contudo, a
luta à mão armada envolvia um conjunto de operações milit<U\es, de ata.
que, e de defesa, que tornavam possíveis seja a captura .d e vítimas, seja a
frustração da vontade dos inimigos. Isso confirma a teoria militarista, segundo a qual existem elementos irredutíveis na guerra ( 17 ) , e mostra
que para conhecê-los de modo positivo é preciso estender de forma sistemática a investigação sociológica da guerra às suas modalidades entre
os "povos pTimitivos ".
A

A

o

•

"

,

Por fim, há a qu~tão do contrôle da guerra. Não se pode esperàr
de um estudo sôhre a 1nanifestaç·ã-0 da guerra em uma "sociedade primi..
tiva" qesaparecida qualquer cQntribuição concreta a respeito. Todavia,
êle contém uma sugestão de relativa significação teórica: a idéia do sucedâneo da guerra, sustentad-a por vários autores nQ campo das ciências
humanas, esbarra com dificuldades sérias. A guerra se ramifica por
tôda a sociedade, satisfazendo ou contribuindo para satisfazer diversas
necessidades sociais, como s.e depreende do exemplo estudado neste trabalho. Ora, as diferentes formulações da idéia do sucedâneo da guerra
{cf. referências bibliográficas da nota. e, esp. p14g. 385),, não tomam
na dev-iâa conta êsse fato.. Duas coisas parec.e m claras. Primeiro, à
seleção do sucedâneo, ainda que realizada artificiâlmente com a perspectiva de impô-lo sob a forma de "mudança provocada", deverá ser fatalmente limitada e cir cunscrita pelas condições ma_teriais, culturais e so·
ciais da guerra. Nes,s e sentido, a expressão equivalente da guerra traduziria uma realidade bem diferente daquela que tem sido prevista pelos
(14.)
'(15,)

(16)
( 17)

M. R. Da>ie, op. cit., pág. 1 32, nota L
li. H. '.Ilut~iey-Iijgll., !Eh.e, Practice of Pr·imiitive War., pág. 15 e segs.
0.f. Qen. F. vou Rernhardl, La Guerre D 1Aujou;r<J.'Hv1€1 vol. I, págs. 1$-21L
Idem, loe. eit.
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estudiosos da matéria. Segundo, mesmo como cuidado de fonnula"ção
teórica do problema, evidencia-se que qualquer sucedâneo, para preencher as condições práticas da substituição e da mudança prov9cad~,
precisaria po,ssuir o caráter de equiv<dente total da guerra (excetuando-se
os seus efeitos destrutivos) . Os especialistas perderam isso de vista, recomendando sucedâneos que poderiam corresponder a determinaaas necessidades (psicológicas; sociais, morais, econômicas·, etc.) , preenchidas
isoladamente pela guerra. Essa ·süge,stão demonstra gue o problemª do
contrôle da guerra é essenciahnente. um ·p roblema sociológico. ~le n>
ão
só pressupõe a compreensão da guerra em têrmos da totalidade d:a .situação histórico-social conside_i:ada, como implicaria, quanto à ação propriamente dita, a estratégia de manipulação prática do 'fenômeno ~m
~cala grupal.

,

AP~NDICE

As notas reunidas neste apêndice foram escr:itas com

intúito de
esclarecer os conceitos u.tiliz_ados no te~io ou de pr.ecisar as .implicaç.ões
da orientação metodológica adotada. Elas respondem à necessidade de
dar um tratamento ma~ desenvolvido a certos problemas de conceituação ou de investigação que, embora marginais, ~ão essenciais à com·
pre~nsão ou à complementação dos resultados da p.es.quisa. Em virtude
do seu caráter e do s.e u objetivo, estas notas iSão sumárias e ,perfuntórias.
As demais notas, relativas à documentação empírica ou às fontes teóricas
aproveitadas diretamente no texto, encontram-se em rodapé. Quanto ao
conteúdo etnográfico das fontes histórica,s compulsadas e ao seu vawr
relativo,_para o estudo da guerra na sociedade tupinamba, devo indicar
que a análise desenvolvida alcançou tamanha extensão, qQe se tornou
necessário publicá-la como um estudo à parte ( 1 ).
a)

ó

Nota sôbre a compreens_ã o sociológica da técnica e das vinculações
desta com a guerra ( cf. p. 15 ) : Os especialistas não conseguiram desenvolver um ponto de vista uniforme na investigação da técnica.
Nas análises dos etnógrafos e dos tecnolog~tas transparece a preocupação de a.t iibuir exce&!;!iva importância à forma das ferramentas ~·
dos artefatos, com o risco, mesmo, de subestimar o próprio signifi.
caào prático do organismo humano ; pois, co.mo escreve Mauss, "o
corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do homem" (Les
1)e_chniques du Corps., in S.ociologie et Anthropologie, pág. 372.) .
Contra tal otj~ntação; reagiram os filósofos e historiadores da cultura, o.s etnólogos e os socióloge>s, que se interessaram particulamente pelo modo manual de utilizaç·ão das ferramentas e por sua
função. Em conseqüência d.essa· reação surgiu o ponto de vista extr~mo, e:xpre~so na seguinte. afirmação de Spengler: ''não se deve.
compreender a técnica partindo da ferramenta. Não se trata da
fabricação de coisas, mas do emprêgo delas ; não :se trata das armas,
mas da luta" (op. cit., pág. 18). No presente trabalho, conforme
tentei salientar (cf. introdução desta parte do trabalho, ·págs. 22-23 ).,.
cingi-me a uma orientaç.ã o mais compreensiva. Por isso, tratei de
ambos os aspectos d~ técnicas guerreiras dos Tupinamhá. No entanto, como era natural, reduzi as descrições de caráter ergológico

( 1) Cf. F. Fernandes, 4 .4.náliae F-uncionali8ta da Guerra: P o1a1ôilidade1
c119ã.o à. Sociedade Tupinam~bá, passim.
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às ·p t·opor§:Ôes que elas ,p odem assumir etn uma ínvestig,a ção· s·aciológica.
.
Na iJlt~_rpr,etaçã9 da ·guerra, ó problema cªpitaI fol lev.~nt~d~
pelos tratadistas militares. $egµndo a teoria defendida por alguns
dêles; haveria urn:a ligaç'ão causal entre a for.m a e a natureza das
armas: e. o cursa e. a evoluçãa da g·uerra... âss.im, sintetiza J. Cqlin:
"a.s .grapdes transfo.nn~ç.ões ·d9 coinb~e · e dã g4eria, sua evoluçiõ;
são devida;s ao t>rô.gresso das a,rfnas· ou~. de mddo ma:is g~ral, de
todos os objetos. mat~riais utilizadõ.s no combate" (Les Transfor"'
mations áe la Gru:~rre., pág. .5 ; cf.. -a inda, págs. 170-171 e 298-~99,
e.. T. S. Her.nand~~' Los Prtne~piQs· q~ La Guerra, págst 8-9, em que
·!1 .explicaç.~9 e iepetiqª té.Xtüalinehte) • A presente in,vestig·~ção da
função" da guerra na soe:iéda:de tupinaníbá não era de melde. a favorecer uma revisão cr.ítiba dessa. teor.ia. C.o m ·r ef&ênçia .aO' .a ssunto,
verifiquei, apenas, que -~;x:istia uma relaç&c;> m:µít~)' e_streita entre ~ls
,a:rmªs· usadà~ pelos Tupirn1mh4 e e> ~ipo çl~ cç;nt(lnda armada que
praticavam (Cf. pág~. 110-135, além de 25-39) . Todavia~ jrareoe~me
certo que G.S autores citados. e:x:ageram a importância das armas e
das condiç.ões materia~s · (entendida .llO septido -m ilitar:) da guerra.
A hi~ti>ria militar e a própria S{)CiQlpgia nos ·ep.si~Am que mwtiplos
fatôT.es int(lrferem 1).a mótívaÇão e na tra~sfõnna~io da guerra. Tôtnando ..s.e €.oro.o ponto .d e referência. Cànéreto o pe«JUen·o liwo de
Maquiavel constata~se que .a r:eferida .teoiia resulta de um equívo-co,
engendrado pela p-rete~sa " "pe:rspe.c ti.va histórica" em que se col.oça·
r:alll. qls s.etis autere~. De fâ~p, ê!'f~s ~aseâ:r~m a sua teorla :nas transformações da guerrà preyocad~s pela descoberta da: pólv-otá :e das
.a rmas .d e fogo. Ora,. Maquiavel, que enca·r au·. o mesmo -fenônieno. de
uma pe_rspectiva soejocênt:riGa, de.svencla~nQs ·O ritmo e o modo reais
d~ssas tFans{orma§Ões-~ ~s. mpd~ficaçqes. det~rminadas pelas novas
·de~cobértas' ·se impuseram gradualmente, por meio de. fateí-Os e da
lenta t ée-0iist11u.ç.ão dós planos, :globais de à~ão militar, em estreita
coer.ência com os método$ tradi~ion·~is de luta armada. Em parti•
CUl<!r,. merece. rep~ro O qqe €$Creve s8h~e.. a~ p~eQCU.paçÕe,s ·d9s_,gr.andes ~' cab~s dé gu~tra "· de ; ~ua ép-õc&,- desenbádos idealmente em um
dos seus p·érsoiíágens: o apr.õveitamento da herança mi1itar legada
p~los ''a:ntig.0.s''' , seja quanto à organiza-ção do exército, seja quanto
à,s operaçõe,s tá.tiea_s. e · est_ratégjcás. ( crf•. N.. 1\faquiavel, A Ar~ d_a
Gq,er.ra, passim, e e~peci~_I;m~n~ a re.ferêncfr.a ao papel das "instituições antigas" em suas dis-sert~Ções sô_hre a gµerta, feita à pág.
207). Doutro lado, está fora de dúv.ida que .as transíormaç.õ es da.
guer-ra ;se .r efletem nas técnica$ materiais de luta armada, provocan_d o :s eja a sua .modificaç'ã Q, seja o seu enriquecimentQ: Os estuifQs
recentes· sôbr-e as duas grandes guerras patenteiam clatamé~te êste
:fenêmenó. Aliás,, as ponderaçõ·es de J. M. Echavarria, ,s·ô bre a possi1..1!11
. "'lid
.
das tecruc.as
, .
,. :a de d. e ut1'li
..?.ar· o de.senv.o1v1mento
como .u m " me·
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todo inicial" para a explicação da evolução social da guerr~, induziram-no a conclusões semelhantes ( cf. Prologo al Estzulw de /.a
Guerra, págs. 10-18).
Em síntese, com referência ao fenômeno em questão, Q ponto
de vista adotado conduz à con,sideração de ambos os aspectos das
técnicas guerreiras (o material e o operativo e funcional) , e pressupõe qu,e as relações ,existentes entre a guerra e os meios de luta
armada são reversíveis. Entretanto, a conclusão segundo a qual
havia uma conexão íntima entre os meios materiais de guerra e o
combate aborígene, tal como ·era praticado pelos Tup!nambá e seus
inimigos, não constitui um Tesultado da aplicação dêste ponto de
vista. Ela surgiu da análise da forma tribãf de or.ganização "militar"
das ãtividaifes guerreiras no decorrer da contenda armada.
b) Nota sôbre o emprêgo do têrmo técnica (cf. n.0 69) : O presente
emprêgo do têrmo técnica neces,sita um esclarecimento. Como se
sabe, existem duas noções fundamentais de técnica: uma, em que o
uso de objetos tangíveis e a observância de processos operativos
correlatos restringem-se ao plano da própria ação de.sê.nvolvida pelo
agente para conseguir, através de meios considerados adequados~
determinados fins desejáveis; outra, em que o uso de oh jetos tan ·
gíveis e a observância de processos operativos correlatos deixam de
ter vigência, graças ao fracasso dos mesmos na consecução dos fin~
desejáveis, ou se subordinam a fôrças imanentes ~ condtções epi
que o agente opera: então o sucesso da ação passa a depender destas
fôrças, "intercalares" em sentido lato, e estranha.s de certo modo ao
próp.r io agente. -Dupréel distingue as duas técnicas, ·designando-as
como técnica A e técnica B respectivamente ( cf. Sociologie Génerale:, págs. 206-224) . ~ste autor sugere um· importante conceito
analítico: o da "colaboração do intervafu ". "O intervalo é tudo o
que, entre o projeto e o resultado, pode sobrevir independentemente
do próprio agente, e que se combina ao esfôrço direto dêste, as.segurando ou impedindo o sucesso" ( op. cit., págs. 207-208) . Os fatôres
que determinam a "liberdade do íntervalo '' · po·d em estar tanto submetidos à técnica A quanto à técni.<;_a B. Os esforços para restringir
as lªcunas da técnica no primeito sentido tendem a de,senvolver 9
segundo tipo de técnica: a ação "sôbre o intervalo e sôbre as fôrças
que lhe dão curso'' ficam subordinadas ao conhecimento e ao domínio de poderes sobrenaturais. Por isso, escreve Dupréel, "a técnica
B não pretende influenciar senão a parte da operação que perma·
nece subt.r:aída às fôrças e ao saber do agente, ela incide $Õmente
sôhré o intervalo, e ela não deixa, quanto a ela, nenhum interval<:>.
Ela é essencialmente técnica de complementação da atividade regula1nentada pela técnica A. É quando nada mais há a fazer na preparação do sucesso que resta ainda a prece ou um sacrifício, com
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a finalidade de ,e vitar que alguma fôrça dó intervalo se erija em
obstáculo" ( op. cit.,. pág. 209). Go,staria de observar, entretanto,
que em sociedades do nível de civilização dos Tupinambá os dois
tipos de técnicas se fundem de tal maneira, que teria pouco sentido
falar-se apenas de complementação. Uma. arma de choque como o
tacape é, ao mesm9 tempo, um instrumento sagrado. Isso evidencia
que a ação do ,sujeito pode se desenrolar em um plano penetrado
pelas duas técnicas e que a função da técnica B, usando-se esta conotação por falta de óutra melhor, pode não ser meramente supletiva
ou complementar.
c)

Nota sôbre a análise dos mecanismos de causação social da guerra
na sociedade tupin.a.mbá ( cf. n.0 116). As fontes primárias conhecidas contêm alguma_s informações susceptíveis de aproveitamento
científico. Antes de examiná..Ias, parece-me conveniente esclarecer
certas questões de natureza teórica. Em primeiro lugar, precisei
fragmentar a análise dos mecanismos de causação social da guerra
na sociedade tupinambá. Çomo se sabe, a constelação de fatôres
sociais que intervêm na determinação de um fenômeno social, por
mais simples que êste seja, apresenta freqüentemente uma composição heterogênea e uma ordem complexa~ Nem ~n1pre existe apenas
um fator social hás,ico de motivação, emb·o ra muitas vêzes· isso ocorra; e mesmo quando isto OQorre, é difícil isolar aquêle fator de
outros fatôres correlatos ou condicionantes; ligados de uma forma
ou de outra à causação do fenômeno investigado. Razões técnicas
levaram-me a considerar vantajosa a fra-gmentação da análise dos
mecanismos de causação social da guerra na sociedade tupinamhá:
o substráto material dêsses mecanismos torna-se muito mais perceptível à observação científica quando considerado de um ângulo especial, do que quando é simplesmente referido às estruturas sociais que
o contêm. Outras ·r.azões, de ordem expo'3itiva, evidenciaram ~ utilidade de adotar o mesmo método na apresentação dos resultados
da investigação. Não pretendo de maneira alguma, todavia, insinuar a priori que os fatôres materiais desempenhavam um papel
dominante na determinação d-ã guerra na. sociedade tupinambâ. Ao
contrário, o método interpretativo adotado conduziu-me à pesquisa
da forma tópica de atuação dos fatôre:; de causação social da guerra
na sociedade tupinamhá, sem nenhuma preocupação definida de
"atomização" explicativa da realidade social. Os mecanismos de
causação social da guerra foram encarados, pois, como uma totalidade, e os resultados da investigação reunidos nesta parte do trabalho correspondem ao que me foi possível descobrir a respeito dos
aspectos materiais daqueles mecanismos. Em segundo lugar, é preciso que se considere também a própria natureza das informações
de caráter explícito. Os dados fornecidos pelos autores quinhentis-
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tas .e seiscentistas não possuem, é claro, procedência técnica; não
obstante, é preciso que se leve em conta que aquêles autore,.s exprimem seu pensamento sôbre os fatôres sociais da guerra, procurando
uma explicação "causal" da mesma. Contudo, nem sempre a observação direta consegue apanhar a compl~a rêde de vinculações e
de aeterminações da realidade social. E, o que é mais importante,
o valor explicativo daquilo que se dá de mod-0 imediato à observação direta, por se encontrar objetivamente expresso no comportamento manifesto dos membros da isociedade descrita., nem sempre
é tão -profundo quanto se supõe. Como alguns: etnólogos contemporâneos, os cronistas atribuíam ponderável valor a ~tes tipos de
manifestações, louvando-se consideràvelme~te no que "os tupinambá diziam ou pensavam". Se tal métodQ fôsse tão procedente quanto
se admite (e a presente crítica visa também os etnólogos contemporâneos, que exageram o valor explicativo das auto-análises, etnoscó pi.as~ etc.) , todo o aparato científico da etnologia, da sociologia e
das demais ciências sociais, não teria razão de ser: o senso comum
bastaria para explicai' "causa~ente" a reali~ade, social. Por issÇ>,
compreende-.se fàcilmente a orientação metodológica adotada nesta
parte (e inclusive em outras) do trabalho. O aproveitamento crítico
das explicações fornecidas pelos cronistas é completado por umá
tentativa de interpretação sistemática e positiva, realizada, quando
necessário, mesmo por vias indiretas. Em terceiro lugar, os re,.sultados das investigações etnológicas mostram que a guerra possui
uma "função econômica" e que ela é "um dos mecanismos da econ.opÚa intertribal" na,s $ociedades primitivas, mesmo quando tais
aS,Pectos do f enômeno são encobertos por .o utros móveis sociais ( cf.
Ruth Bunzel, The Economic Organization o/ Primitive Peoples, págs.
400-401; W. G. Sumner e R. G. Keller, op. cit., vol. I, pág. 353 e segs.,
e vol IV, págs. 119-125; E. R. Van Dyke, op. cit., págs. 134-136;
M. Jaeobs e B. J. Stern, Outline of Anthroj>ology> págs. 190-191;
etc.) • É óbvio que se impõe, em uma monografia ,sôbre a guerra em
uma sociedade particular, a análi,s e sociológica de semelhantes aspectos do fenômeno.
d) Nota sôbre o emprêgo dó t.ê rmo estratégia (cf. n. 0 247: os esclarecimentos apresentados nesta nota precisam ,ser suplementados pela
análise da aplicação d-0 têrmo tática - cf. texti:>, especialmente pág.
llO e seguintes, e notas correspondentes e pelas notas e e, em particular, /): O emprêgo do têrmo estratégia dispensaria comentários
em um estudo sôbre a guerra nas sociedades ocidentais contemporâneais; tratando-se aqui da guerra em uma sociedade primitiva,. no
entanto, vejo-me na contingência de indic.a r o gue penso a respeito
da extensão do conceito. Como se sabe, foi y-0,n Bülow quem intr-0·
duziu, nos fins do séculó XVIII, a distinção entre os têrmos estra-

..

'

e.,

•

l

-·

REVISTA DO rY1USEU PAULISTA, N. S., VOL. VI

379

tégia e tática. Anteriormente, tais têrmós não só eram conftindidos
entre si, corno com a expressão inclusiva arte da guerra. Em seu
Geist des neuen K1i~gssystems, re~tringe o campo da estratégia aos
movimentos dos exércitos combatentes realizados fora do raio visual
recíproco e do alcance do canhão. A distinção foi bem recebida,
dando mesmo origem a controvérsia,s quanto à importância relativa
de cada uma na arte da guerra. Clausew-itz define-a como "a utilização dos conibates para atingir o objetivo da guerra" ( On W ar,
pág. 62) . Tendo em vista qua a estratégia visa, como escreve Alberto
Ba1dini, desenvolver as operaç·õ es militares de modo a colocar um
exército em condições de enfrentar o inimigo nas melhores condições possíveis ( cf. tópico Arte da Guerra, in "Enciclopedia Italiana", vol. XVIII, pág. 64) , adotei como têrmo de referência em
minhas investigações o conceito apresentado por Cyril Falls. Segundo êste autor, a estratégia seria definida "como o movimento ou
disposição das tropas com o objetivo de impor ao inimigo o lugar,
o tempo e a natureza da batalha" (C. Fãlls, The ·N~ture of Mo4~r1,1.
W ar/are, págs. 80-81) .
Evidentemente, não se pode pensar em compreender a,s atividades guerreiras dos Tupinamhá dentro dos quadros conceptuais
de outros povos, em particular de povos que desenvolveram wn
sistema militar incomparàvelmente mais diferenciado e complexo.
Contudo, se "a guerra está ligada ao,s ide~is e à estrutura social de
um povo", como sustenta Lowie - o que o presente trabalho comprova - torna-se necessário desenvolver um esfôrço de inteÍpte·
Jação capaz de cla-rificar o nosso problema. A questão e:onsiste,
bàsicamente, em determinar se ~ operaç.ões designadas como .estratégia e tática constituem elementos essenciais ou se são meros desenvolvimentos singulares (históricos ) da guerra. Pessoalmente, embora me falte autoridade para isso, inclino-me para a primeira teoria.
O fato da distinção ter sido descoberta no século XVIII nada tem de
significativo, a não ser que o desenvolvimento da guerra e das
próprias reflexõe.s a seu respeito criaram condiç·ões favoráveis à
clarificação dos. conceitos emJ?regados em .sua compreensão técnica.
Por isso, as definições apresentadas por von Bülow colocaram os
dois têrmos na categoria de conceitos típico-i.dea"is. O fenômeno
de.scrito, enquanto réalidade empírica, conserva tôdas as gradações
que se pode sentir ao passar da guerra nas sociedades primitivas
para a guerra em outras sociedades, como a Grécia, Roma, a Europa
medieval e moderna, etc. (cf. por exemplo Arthur Birnie, The Art
of War, passim). Do ponto de vista conceptual, portanto, a única
questão legítima, com que se defronta o especialista, é a de adequação do conceito típico-ideal à situação particular investigada.
Quanto a isso,. o próprio Napoleão escrevia que "um plano de
campanha deve ter previsto tudo o que o inimigo pode fazer, e con-
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tar em si 1nesrno os meio's para o inutili2;ar·" (.3femoirs ~e., vol. I,
pág~ 185) . Ora, um p/,ano de guerra não existe por si e para si: êle
é função das dimensões e dos objetivos da guerra, que dependem
poT sua vez do nível de civilização e da organização social dos agrupamentos humanos. Nesse sentido, a reflexão de Napoleão atinge
o cerne do problema. Um "plano" vem a ser, no fundo, a utilização de experiências anteriores e de conhecimentos sôhTe situações
que se repetem em determinada drreção. A combinação dos recur.sos materiais e humano~ e sua expl()ração na guerra com fins. práticos ·se processa, em uma sociedade como a no&sa, por meios científicos e através de uma técnica racional. Na sociedade tupinambá as
operações da mesma espécie caíam no domínio da magia e a tradição fornecia as normas ,suple~entares_ de ação guerreira. Mas, isto
não implica· que os guerreiros tupinambá estivessem desprovidos
de um "conhecimento global da situação'' em que se viam envol·
vidos com a deliberação da guerra; senão que o reconhecimento da
sitµaç·ã o se processava de outra forma. Poi.$ a escolha do inimigo.,
as prestações de entre-ajuda "militar" em momentos çríticos por
gru_pos locais circunvizinhos, as técnicas de ahastecimepto de munição de bôca e de proteção "militar" ao bando guerreiro durante a
marcha de retôrno, etc., insinuam que a tradição provia-os com um
conhecimento razoável da,s condiç,ões de oferta de combate ao inimigo e que os ritos mágico-religiosos produziam os resultados práticos que dêles esperavam. Sem admitir isso, aliás, não se poderia
explicar sociolõgicamente a própria organização das expedições
guerreira.s dos Tupinambá.
Esta interpretação, é óbvio, está sujeita a retificaç.ões. Encarad_a do ponto de vista da teoria militar, ela tem o mérito de separar
o aspecto objetivo do aspecto subjetivo do problema: isto é, de separar a estratégia e a tática enquanto operaÇ'Õe,s militares IJ.O teatro da
guerra, de ambas enquanto divisões teóricas da "arte" ou da "ciência" da guerra (a qua1 abrange também a "organização militar"),
subentendendo assim uma distinção entre a realidade objetiva e a
consciência conquistada ~ôbre ela pelos homens. No primeiro sentido,. elas podem ser reconhecidas em todos o,s lugares em que sociedades antagônicas mantenham-se em estado de guerra permanente,
transitório ou periódico. A extensão dos conceitos a estas situações,
com os devido,s cuidados de adequação ou particularização, pareceme justificável. No segundo sentido, porém,. é algo de fato peculiar
às sociedades ocidentais, nas quais aparecem como um produto
recente da evolução cultural.
e)

Nota sôbre a aruilise socíológica da guerra e ~ adequação da mesma
tu> estudo do fenômeno em uma sociedade particular (cf. n. 0 324):
A questão em aprêço envolve váriop problemas, cujo exame se jus•'
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tifi(fári~ ·e~ nm e_:qsaio de int~tpretâção so"ciológica global da guerra.
Na 'fol'ma§âó do pónto àe vista adotado, além da própria convicç:âo
resultante · d,a análise eompa:r.ativa, uti.liZei-me. da contribuição ·de
dl~ersos. autores. A. formulação mais geral da te.o ria ex.posta, em
t€:rmo~ das çonexões possíveis entre o ,sistema orga,ni.z atórje de· m;na
sóciedaêle dada e o seu ·d esenvolvimento social,. encontra-se em .~pen
eer (cf~ Herbert Sp.e ncer, lntroduction .à la Seience Sociale, esp. pág.
66; ef. também G. Gurvitch, Essais de Socio.logie, pâ:gs. 61-67·;.
sôbre á relação existente entre a org·a nização social e a guerra, as
sociedades ocidentais proporcionam um exemplo eselareeedo.r do
qu~ ac.o.ntece qu.and.o
guerra atua e.o rno um dos fatôres da dinâ·
tuica social - cf. E. H. Carr, Con.ditio:n s o/ Peace, cap. l; para uma.
interpretação sociológica global dá guerra como ''fator socjal construtivo~', conforme J. M. Eêhavarria, op. cit., pfrgs. 19-23). Quanto
à análise st>éiológica da guêr.ta; foi a seguinte à bibliografia apróveítada, stibàividindo·a .se~{unde a ordem dos p.toblem.as fundanien-

a

t:ais.:

a) à . t§uierc'fa. e a integração. da cultura. A. G. Keller, Soc'ietal
E.v,(ÍlU.ti,pn., pá:gs. 107-109, 1.5 9 ·e segs. e. 253 e ·s.eg~. {o aut,0r procura
m(.\)strar ce.mo -a g:ue-r.ra {l'tµ~ na ''§ele.çã,o a'1t.om{1tica"' e comQ ''fatoJ"
ôe çontt~-S:ele-.ç·ffe.o."' dQ$ more:s:; nos '·' esta:d<;>s mfeiior~s da cultura"''
a guertâ. seria um meio -eficiente .d e pêneiramenlo .d os valores so,cia1s, .sutgindo C;O'ri'.l'o. um dos pr:é:e~ess.os explicativos· da em.erg~neia
esp9ntãne·a da ordem .s oeial) ·; S. Wi:nslon, Cultrtre aniJ, :Hurnan,·Be.h·qvior, págs. 8D.-82) :(o a:utor trat'a dq papel.d~s_e~p.enhapQ pelª guer-

ra -na difu·são .d a é.u ltura, sustentándo qµe os. '~co_p.qui~tago:r·es .e bs
Cônqµ_i:stados têni sido OS. port~dóTeS da. Çhlttlia de uriia fi\rea p'a ra
outra"); C. "Wisseler, Man an-d. Cult.ure, J>..árgt 164 (limita-se a ap0nta-r a univer:salidade d~ gueu.a e a import~ncia do$. cPmple~ps guer·
reiros na .ew~ura}; quanto às .$o~iecl,ad~s: oçiclJ~nJÇtis: J. U. 'Nef, ·war
a;p,d_ !Lu.maq, .P_r.çgr.~~s (~pesar ·do;; y;ontos de vistÇt religiosos do aµtbr, Q'~~tU:d?> é .ntµitQ littl 1rãt:ã qµ:em des~eje conheç~r as relâções da
guetta e<l>fu a intih:istriaHzaçã.o no desenvolvimento de nõs~a cíviliz·a~ã.Q,. d~ UJ\na p:ersp.ecfiva . históricâ) •
b ), ·a g:(J;e·r ra e ~ .of;'g(!Jni:zaç°Ç,o social: cif. acima nota 90, p·~g. 40.
A1êm dás indrcações hihliográfieas apresentãdas nessa parte do trah·a lho" .outi:il,s, leituras abriram perspectivas à anál~se do autor: Saciologie..d.e la Guerre et de la .Pai.:~/", elll ·que se reunem trabalhos de·
valor. variadQ., s.õbre as .relaç;.õ:es entre a guerra e a estrutura social
( esp.ecialm.e11te: G. Berutho.ul, Guerre et Po pulation; M~ Co-r nej o.,
La,: G~rre qu, Po~nt de Vúe Sociol9gique.,;. G. L. Duprat, Le§. Struc.tures. So.ciales .e t la Guerre; G. Richarq~ Les n ·outrines .Sooídlo.gj;ques
et le Postulat du Droít lnternational); E. D. Ghapple e C.. .S. Conn,
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Principles of Anthropol_o gy, págs. 342-349 (importante quanto ao
método proposto : como a guerra, integrªndo-se ao sistema das sociedades em hostilidade, envolve situaçõe,s- sociais· que dependem d'o
funcionamento de cada sistema nas sociedades correspondentes, e
situações sociais comuns, nascidas da,s próprias ações guerreiras e
da guerra como uma forma de relação intergrupal); R. Huhert, Les
lnterprétations de la Guerre, págs. 45, 79 e segs., 172 (êste autor
oferece, em uma obra sob muitos aspectos critic_çivei,s e desigual,
sugestões importantes. E.m primeiro lugar, afirma o ponto de vista
relativista, que se confunde com a orientação mesma do sociólogo
na investigação da guerra: "não existe uma teoria da guerra em si
mesma" - e~ta é um produto social, exprimindo-se de modos dive.rsos· nas civilizações diferentes. Segundo, ao á_ü alisar os problemas do direito positivo da guerra, desenvolve uma explicação dã
instituição do "contrato político" - "fundamento e condição da
paz". Por último, refer~-se à fup.ção dinâmica da. gµerra., fonte de
novos problemas sociais e do alargamento do ,sistema organizatório
das sociedades humanas); R. E. Park, The Social Function of War,
pág. 564 e seg.s. (trata da guerra como princípio de organizaçãõ
social); o papel desempenhado pela guerra no ~stabeleC,hnento e
preservação da unidade social e no de.senvolvimento de certos ideais
coletivos, é pôsto em evi-Oência por vários autores ( cf., por exemplo,
W. Bagehot, Physics a.nd Politics, págs. 78-82; E. A. Ro.ss, Social
Control, pág. 2; R. H. Lowie, An lntroduction to Cultural Anthropology, págs. 229-230; H. W. Odum, Understanding Society, págs.
173-174; E. A..-Hoebel, op. cit., pág.s. 390-404, que encara a guerra
como uma das "agênciá,s'~ do contrôle social; Ragnar Humelin, The
Beginnings o/ Diplomacy, cap. II, em que trata da guerra como
íorma de conta,cto) ; consider~ndo-se a questão do ponto de vista
do restabelecimento dQ -e quilíbrio no sistema organizatório de sociedades antagônicas, cf. a teoria de M. A. May, À Social P~ychology
of War and Peace, esp. pág. 13 e cap. II. Sorokin, que analisa a
guerra en1 diveJ·sas obr~, c:ritica a teoria segunao a qual a estratificação social seria produzida pela guerra, fazendo restrições às
teorias de Gu:mplowicz, Ratzenhofer e Oppenheimer:, que implicam a
noção incomprovável da guerra como "uma causa universal, permanente e necessária da estratificação social"; segundo aquêle soci{>logo, as investigações sociológicas conduzem à conclusão de que a
guerra é apenas um dos fatôres ligados ao aparecimento e ao desen·
volvimento da estratificaç,ão soçial ( cf. P. Sorokin, esp. Social Mo~
bility, págs. 341-342) . Parece-me desnecessário sugerir as relações
existentes entre as teorias indicadas e o ponto de vista adotado neste
trah~,lho, em particular com referência à interpretação. exposta na
parte· do texto çorrespondente a esta nota. Todavia, é preciso referir
a explicação elaborada por Tylor, quando menos em virtude do con-
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traste .c om o ponto de vista adotado na presente monografia. Segundo êste- etnólogo, a. g·n er.ra daria origem a uma .organ.llaç·ão típi-

ca ('Cf. Sir E. B'. · l;yl.or., Anth.ropoJrlgy, vo.l. II, págs~: 154·156). A.
corifus'ão est~belecidá em su'a explieação é pat~nte.: · Ty}ôr açha gue
se dev:e ancalisar o f ell:ômeno em sociedade,s empen·h adas na g;uetra,
po.is assim s:e evjâeneiariain ·a s vincula~·ões .e ntre. a, g).ler:r;a e a or.ganizaçãu ~ocial. () métodp, s~m_ dúvida, seria. ho.m, s~ não levasse,
~ómo. aé(>.nt~Ç·eu,. à á~il,nrir à gµerra, pfu:a e siinples,nientê, a motívação ou a in,stitulç.ã o dos éompo:rtamentos descritos.
e) á gµ,erta .e· á . '' ev.oluçã:o s·ocial',:

com relação às: explanações

contidtls n0 text0., êste seria o _pr.ohlema crucial; itifelizmente,. é nêle
. qa
..1
. - o s.oc10.
. l'qg1e;i
que &~ c·Q:r;ic~ntraIQ,, na ~xpI1caça.
g:uerra., as· oont rov:~:rsi~'S rqais ..profgndap.· IstÇ> co.mpeliµ-.me a s~r ll).inucio~Q nas indi~
caçÕ'e.s, pois i:);rocect~ndo .d e outra maneira pt»derià '.p:r.eju'diear o é'X'at0
;
d o que pr:eten d.
•
entend rmento
. ià ou conseg,m. rea1·iza<r ·na mterpretaçao
do f·enô.meno:. Observo que deixei de la.do as ·ob.r as cle sh~tematiza
çqo CQ~pul_s,adas, em que· as diversa~ teorias sôbr~ a fq.nç-~o çr:iador-a
óu diriâ,riiiÇa da guerra são discutidas; elas vêm indi'c~d~~' _n.ó entanto, na .bibliografia geral dêste, trabalho.
r
l cli.st~gu1r
'•
• as teQ~1as
• s~Ah·:te a :guer1·c:i de . ~:eo.r
, , . d Q eo.rµ
É possLve
a resposta à perghnta: ,, () fundame:r;itô da guerra repõusa nà n9tureza humana hertlacl:a, ou ela é· or'ig:ínad:a socialmente·?'?'- Segundo
Hobbes, a guerra seria unl produto ,da próp·r ia natureza humana
,·b·y 1t
.,.. i..s wan.l'fest, th
.
.
· .,t..
.( "H·er.e
. at. d. unng
th. e _tun·~
me:n 1·ive w..i.ut,
QUt ~
comrn_o11 ,Pow~r tQ kee.p them .all_in âwe, they a~e ip that ç.onditio,n
which fs· c·alled "lvàrre; and $'.Uch ·~ warre,, as, is of ev~ty man., agai'n,st
ever·y lD.án "~ T. H.o:bbeS:,. Lev;iat,ltan., pág. 96 J. Esta teoria, que seria
Íll§usten.táv,el n a. forma d.eix:a.da p.o r .Hobbes, reeebeu modiíic:ações
p.ôst~riores,. <;le m9d9 a. e.nqua.d.r~i·-s~ às conc~p.çõe~ .n~cidas c~m o
desenvolvimento d~s .ciên.c:ias- sociais. Assim, Mosca sust~nta que .a
"inc1in·a ç'ão natural" do h.oniem para a. ltita S'.Ó espotàtlicaménle
assume. tl'n1 .c anáter in3ivida:al; nas relações. 'd e luta, crs homens en~
frent.am·se pr:~.e:minentemente çQmo ''aruí:naiS? sociais'' (.cf.. G~ MQsea,
Th~ .R.uling Clàss·~ J>ág. 163) ; e Be.r:gsón for.n~G({·lhe 1,lln ftµJ,q a.mento
mais. concreto .e. sistemático.,. consíderando.~a como um '"dado da natur.eza '' que .se, incorpora à o:rganização so.e ia] e suhtnete~se. às suas
modifícaç:Õ.es. .('''a 9·i:igem da "gÚerra é a pr,opr.itild.ade; individ.ual ou
cG.le,tjva;~, e como a .huinaniqadé e$t,4 prcrd~_~tinada à p.ropriedade por
sua estr'ut'.ü,ta,, a gq;er,r à é natural'?-; Lés Deux $.our.ces de· .Za Mbrft.lit
êt. de. l.á Relj;gi:on,, esp. pági;·. 303-305) . Esta transformação es.Seílcial
da t~oria d_a 'Q.TÍgern ruttu.PaZ da guerra· já se havia op.e.rado éón1
PrQu_dhon, <Ille- e~lica poir m~io dela o· apar&~imentt;> da reli~i~·9 e
da justiça~ "'·a$~iin~ escreve, a g~~tr~ ~ iner~,nte à hu:tnanictade e
deve dmat tanto quanto. €la_; ela taz parte., de s1ra m.otaJ, indep.~h1
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dentei:nente mes.m o de seu..modo de manifestáÇ,ã o, das régras que
presidem ao combate, da determinação do,s direi-tos do vencedor e
dos deveres do vencido" : em síntese, ela muda de aspecto no te1npo
e no espaço, mas apresenta-se em tôda a parte como uma estrutura
fundamental das sociedades humanas) .(cf. La Guerre et 'la .P aix, vol.
I, passim; citação da pág. 77) . Os p~icanalistas explicam igualmente a guerra como um fenômeno natural, defendendo a tese de
que "uma nação não pode ser realmente uma nação sem possuir
inimíg,o s"; todavia admitem que. a ·tendência a unir é tãg ínata no
homem quanto a da agressão, e que é possível .q ue se venha a dominar, no futuro, os mecanismos guerreiros das sociedades humanas (cf. G. Roheim, War, Crime and the Covenant, págs. 38 e 147 ) .
Como se vê, a teoria de Hobbes, cõin ligeiras modificaçõe~, suportava um desenvolvimento relativista. Especialmente, admitia uma
complementação a respeito da maleabilidade da natureza hun1ana e
do seu condiciónamento social, que permitiu a ,sua integração à sociologia e à psicologia. Por isso, é conveniente separar tais desen·
volv.imentos ela tendência representada pelos autores que.rtomaram
as idéias de Hobbes como uma afirmação do fundamento biológico
da guerra, comp, por exemplo, von Bernhardi (segundo o qual "a
guerra é uma -neces.s idade biológica", que "proporciona uma decisão biologicamente justa., pois suas decisões r~pousam na natureza
das coisas" ) , e Steinmetz (para quem a guerra é o único mecanismQ
de seleção coletiva, capaz· de eliminar as comunidades fracas e de
preservar as fortes) - Cf. Gen. F. von Bemhar.d i, German and the
Next .W ar, págs. 18 e 23,, e S. R . .Steinmetz,, La Guerre, Moyen.
de S.e lection Co1lective, págs. 225-227 e 252; qúanto à crit~ca antropológica da teoria de von Bernhardi e inclusive de alguns espcciali stâ~, como sir Arthur Keith, consulte-se M. F. Asbley Montagu,
Man's Most Dangerous Myth: The Fq,llacy of Race, págs. 156-157
e 158 e .segs.
Em reação à teoria de Hobbes, Montesquieu iniciou uma abordagem rica de conseqüências: se a guerra é um fenômeno social,
não pode ser explicada pela natureza humana, mas pela sociedade
("vassou despercebido, assevera, qu·e se atribuía aos hon1en.s, antes.
do e.stabelecimento das sociedades, o que lhes poderia àcontecer
somente após êste estabelecimento, que lhes forneceu os mótivos para
se atacarem e para se defenderem"; cf. De I'Es prit des Lois, pág.
8 ) . Rousseau extraiu dess.a concepçã.o todo o seu conteúdo positiv<.),
afirmando que ''no estado aa independência primitiva" não existia
nem o estado de paz, nem o estado de guerra, chegando à conclusão
de que "a guerra não é uma relação de homem a homem, mas uma
relaÇ'ão de Estado a Estado, na qual os particulares não são inimigos·
senão acidentalmente, nem mesmo éo-mo cidadãos, mas co1no soldados'' (cf. Du Contrat Social, Livro I , cap. 1; citação extraída das
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p.ágs. 50-c5l). A teoria de Mont~$yuieu e

ae .Ro:u~$eau -
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eujas fQn•

tes no. pent:1amento. ocide:nt<tl, tanto· qµanto a de H,obh~s, não v~m ;à~
ca.~o exçrminar aqui aloanç9~ pioft~ndás r~pe~cussies: tio campo
d,as .ciências 115·óciaís, o que não impédiü qué fôssê tn@dific:â'da: ;suh$tanciàlmente, de modo a 'perde.11 o _caráter e,epect:P.<ltiy;o que _p.ossuia.
Na eo:n1cpr.eens·ãn :d o IenôweP<:l, qs1 J!lSiçólog~s,. os. e.tnólogQ.s. ~ os so·
ciól<;>g os seguiram mrj.ã qri~nta.çio m~is pos.itiva. ~ ~niprri&i~t.a. ·wu.
Uªm }ã:rn~~ representa. a .posição- ·~Ssu·mida por alguns .psi~cólogos
diante da teoria: a petson.a'lidade n:ã:o. é algo deter.minado e~clusiva·
mente por fatô.res l1erdados bi.ologicamen.t~ ma.s ,sim um p:rodutQ
·
t o· aG.t;unuI
" "' e..@ ,,,;, no
· ~.en
- t'd
- ),
·d o d. e.senvelv1men
. a t.l:'VO ("-oljga1)1.
.l o. d.e .n· ew:ey
através do, qual hábitos e atitµd.(:ls são adquitidó's pô1' mêió ela ·edu-~
caçãó. Dai a conclu·s ao de. qué se p·e'detia descobrir um ·equi:v:alente
moral da guerra, capaz de canalizar- soe.ia)men.te as aptidões. indívi,] . d. e pugnaç1ua
...J de c.oi:i,s t.tut1Y.a&:
.
" o tipo
. d: e ·q;arater
., ·mareia,
. 1 }?Qde
uua1s
ser criado s~m a guerr(i" ,( cf. W.. James-". Th~, M</Tal Equiva~e.nt âf
War, passim.; a .citação foi extr:aída da pag. 326; ve]a•s€', iinda,
J. Dewêy, '.Cuja e-xplanação: .é: m:a i'8. elaborada e rep.·Fes.e.nta uma te.n.~
tativa de crítica a Jam~s; Hz~nui;n N<1ri.1;r(! f1n4 Confiuç,t~ ·p·~gs. 110-11~5 .;
M. A. May, op. cit! es.p . pffegs. 20~27'~; K. Y Qung~ J. _nrmJbv&k o/
Soc·íal Psyçhológy, p,âg~~ 379..333; e E. C. Tóltn~I\,, .Drl1Jes Tow.ard'
.War, cap. VI, esp. págs~ 100.-112). Os· .psicóló.gos re-ceber,am -uma
•CO,Ufirmaçãó à teoria p011 parte. de alguns etn:ólogQ'S,, §tU:e definiram.
.a. guerra como uma ''invenção"',. com.Q· ps ~eni{ljs. elemento;; ~lã ~.ul
tura: não ~ . pois '~~erente'' à natur-eza hurji·átui,., e. çomo as o,l itras
invenções variam de um povo para olitro {ef.,, por exemplo: It
Malinowski, Ant'hropvlogieal Analysi.s of War~ p'ág. $2'4 e :s:e.gs.;
idem, JP.ar~Past, Present an:,d. F~tµre, p't\g.s.• 22·-23; 1\1. Mead, ,Par.;
fqre is only an Inve_n.tion - Not q ·Bi:olp:giçal Necessf;Jy,. p~sstm ;
L. G. Brówn,. Sociàl Páth-o.10,gy, págs. 564~566). É pree1'so salientar·,.
porém; que as "p-reocupaç.ões humari'i târias ,,, .de âlgµns etn'ólogds
pr,e judic.óU--lhes a. interpretação do fenômeno: R. ·· Benediqt, po.r
eX:emplo, su.stentª qu~ a guerra .ê "qm traç,9 asso~ial;' (;Pat'terns of'
Culture, pág. 32; ô exemplo il~trativo é ~mªidq da nó$,sa civiliza·
çã·o ) . Os• sociólogos,. quer õs que se lig.a m a Hobb~,, qtie.t õs que
se prendem a Montés:quieu-Rõusseau, rejeitam naturalm.e.nfe '~sta
im,Plicação fal~e,Í'Qsa (cf. G. 'Sirnmel, S:<1ciof0,gia, vol. l, P'~~"- .247·
e segs,.,. esp. pªgs. 258.; 262 e· go.2·303; P~ FaucQnDet, .La Cf.u.e.rre,
p~ssini) . Ç}$ sociól9gos que repr~~ntam a segl:In,da teot.iá ifssegu~
ra·~? por sua vez, uma' apreciável confirma~ã~ às eKplana~'Ões dc:Y~r
•. , l
. ·a guerra nao
·- e, um. .i.en'
:r Q
" meno
psieo.togos
e ,et no, log0s1 reve1·an.d o que
&.oe.i al ·u·universal'' • taE.,te a sua e:mergência, quanto· a fc;>rma§·i o de
at!tudes e ideais ~e,rreiros dependem ila qrg~nização ~oéj,111 dàs
sociedades• huµiana·s (c:f. e,sp. :· .:K. Ma.nnheim·~ liberiiad y Plctru.jica.ción, Social, págs. 120-132 ;· e, R. E. Par.k, op. eit-.,, passim; e th~ P·.
1
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Kropotkin, Mutual A id. À Factor o/ Evolution, cap. III) . Mesmo
nas "aspirações práticas,., , coincidem com os psicólogos e etnólogos,
admitindo que é possível, atravé,s de técnicas sociais, submeter a
contrôle os motivos sociais da guerra ("Na realidade, no chamado
instinto comhé!livo não existe nada que torne a guerra inevitável~
Sua existência só explica porque, quando a estrutura social nos
coloca em certas si tuações, nos,so equipamento psíquico nos capacita para a luta, ou em certas circunstâncias ainda nos força à agressão. Desde. que .a pr.ó pria estrutura da ordem social esteja construída de modo a evitar ·a guerra, pode impedir, mediante a educação, as atitudes guerreira,s, ou se estas já existem pode decompõ-las
ein seus elementos constitutivos e reintegrá-los ou dar-lhes novas
funções", Mannheim, óp. cit., pág. 126) .
O in1pacto das duas teorias na apreciação da "evolução social"
da guerra é inegável. Consciente ou inconscientemente, o,s especialistas que versam o assunto incorporaram às suas explanações argumentos de uma ou de outra "teoria". Assim, vários especialista.s
defendem o ponto de vista segundo o qual os "povos primitivos"
(erradamente concebidos por. alguns dêles como o marco inicial da
"evolução humana") vivem em estado de guerr:a permanente, em
estado normal de guerra, ou fazem da guerra o modo habitual de
ocupação (cf. A. Comte, Cours de Philosophie Positive, vol. IV,
pág. 376; F. H. Giddings_, Studies in The Theory of Human Socie.t-y,
pâgs. 218-219; E. R, Groves, An 1ntroduction t.o Sociology, págs.
234-237; P. J. ProudhQn, op. cit., yol. 1, cf. pág. 29; A. 1\1·. Tozzer,
Social Orig1'.ns and Social· Continuities, págs. 87-88;. E. Van Dyke
Robinson, War and Econcimic in History and in Theory, págs.
134-135 ; o ponto de vista difundiu-se de tal maneira, que se enc:ontra até nas obras de con,sulta mais acessíveis : verbi gratia, La Grande
Encyclo pédie, tomo XIX, pág. 529) . As investigaç·ões globais dos
etnólogos puseram ràpidamente em r elêvo a inconsistência dêsse
ponto de vista ( cf. esp. M. R. Davie, Ou la Guerre est, et ou elle n'est
pas, in op. cit., págs. 78·103). Em conseqüência dos resultados das
investigações etnológicas, êle sofreu ,sérias restrições nas contrihilições de alguns especialistas ( cf., por exemplo, L. T. Hobhouse,
G. C. Wheeler, e M. Ginsherg, The Material Culture anã Social
lnstitutions of the Simpkr Peqples, págs. 228-229; e W. Schmidt,
in J. Imhelloni, Epítome de Culturologia, pág. 147). Outros especialistas, por sua vez, coi:µo Charles A. Ellwood e W. J. Perry, ten·
taram 1nostrar, haseando~e em dados arqueológicos de consistência
duvidosa, exatamente o contrário. De acôtdo com êsse ponto de
vi.sta, os povos primitivos "foram .provàvelmente pacíficos" ( cf.
C. A. Ellwood, 1'he Psych.ology of Human Society, págs. 66-68; id~m,
Cultural Evolution, págs. 133-134; W. J. Perry, The Coming of the
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War:riQ'rs» págs.. 3.l6-317 e 326-327; cf. ti;.. G.. Elliot Smith: ln the
Beginni'r.!g~ Th~ (Jri,gin, of 6iviliz.qtion, p.ágs. 19~25). A implic~ç·~o
sociol6gíca dêsle ponto c;le vista censiste nâ a:firma:.ç ãu de que a .guet·
-ra é nm efeito da "evolu~:ão. soeial "' é do "desenvôlvim:en:to ·cultu~
- o e~p
. l'.ie:atl'a
..] e.orno " um f eno:rneno
,.
ra1,., ; a guerra e,. enta.
·tard'
· ·1 0·,,~. na
J1istória da hµm:anidad~, . ntanifestando-se nas iSO.ciedél:des qqe r~pre·
sentariam "níveis de .civ.iliz~Çãó·" ·elevados (cf., por exemplo·: Henri
Berr, A.vant~Propos à Des él4n$ aux Empires, de Da'Vy e M·o ret,
págs. XVI-XVtl; A. Birnié·,. tiuz J4.rt .oj Wat, págs. Il-12; R. M.

l\1ae.Iver, O Estado; págs. 167-168; B. Malinowski, An AntliTópo•
logical Ant~lysis of WrJ.r, p~g. 53(; H. W. Odqm, Understan.d.ing
.Society~ pág. l 72 ~ Gaston Ri~hard, -U1 dee d,'EvalZJtio,n d_ans la Na. .
tu;re et l 'H• ~stoire,;
os eh· amad.os '' pac1. f.tstas "'·· a dotam,. por sua vez,
çocplicaÇõ.es dêste típo: veja-se, verbi-~ratia, A. Hu;xl<~y., Ends and
lvl.ea_ns, ÇaiJ . . IX) . Sub}ínhando a espécie de correlaçã:o .eristente
e:ntFe, a· H evolüÇão soeial '-~' e a guetra, algun]S d.êsses ·autores ex;plicatn
.
.,.] certas. mst1tu1ço~es
. . . ... ·s:ocun:i.s.
. . . r:.
'*"' üt1
, ·1
'P.e'la ,~ue:rra 0 arrate<.nmento
ú:e·
L
•
•
•
j emnrar,,.
pe.} o menos, qu~ nei:u $~mpr:e: tau~
interpret.
a çoes
'Visam
rpo.strar ~ú_e~. em v·i.rtu~e do '~·i1rQgres§9'·'~, a htJ.manid·á de te,n,d~ a se
tõrnar maiê helfêos-a e d'e;strutiy·a . .A ó cóhtr·â riô, Gàbriél Tàtde sus~
t~nta· q.ue à medida que .·s1irgem -realiBades sociais· rporfologieamente
mais ci>mpiexas" a guérra passa a sub0rdinar~se a ·m ecanismos ele
cqntrô;le "s.ocial' ma.j.s ·efiça.zes, tornand.o~-.se por is~o menos fre.q üente
e menos destruidora ('C. G. Tar:de,. Les lois So.ciales, pág. 87 e
segs.) . Nesse çaso, a guerra seri~ m~nos o proçluto da ~'civilização",
dQ q~e uma manifestação de· "progref;,S o" da humanidade e do dc)mínio crescente do hon1e1n sôhre os meios de. destruição.

Êste escôrço, para alcançar o seu objetivo, preci~a ser ligádô
às explanações teóricas contidas .no texto dêste traball10; ã,s quais o
m0tivatàm.. As indicações reunidas nesta nota, enihora ·s umárias,.
mostram qµe a anáiise da gt;1erra como fenô1neno SQGial não si:> tem
atraído .~ ate~ç:ão de um número apteciável de e~pecial,jsta~, 1na.s
ainda que .a própria análise. passou por .u tna tran~formaÇ·ão suhs·
tancial, do ponto de vista: científico. As pft!posiçõ·es. especulattv:as
sôhre· ás .origens da guerra na natureza humana e na ;sociedade
eederam lug:a r à compreensãô positíva do fen-ôme.no; $eja quarido.
epnç~bido e~ 'suas..v.:a,r.ia.ç.õe~ n~o tem~.o, e no espaço, no seí.o ·das ~stru. . , se1a
. quan.do· enc.arado de uma- ·per,&pectiva.
. malS
. r~.s.·
tll':a,s soc.ra1s.
"trita, em sua,s manifçstaçõe~ Gon.creta~ prôpti~erite miH:t ares. Assjrn,, o aprqveita~ento da.s ·c entrihuiçõ:es contidas nos. trapalhps refeii4Q.8'- acima pr9âuziu doi~ resv.ltados: um?. diz respeito .clarificação do método soeiológic.ô de ihterpretagão da guétr-a ;· outro, à
_, d··o· :d· esettvo1vfinento
.
h.1-s:té)rt:co
, ·' d. a guerra eomo qu. enquanconeepça0
. .,.·, . .Q.Uêin~Q a© m~~o
, d· o, 1·igan d·.o as teud"enc1a_
. s: çar.acto " ~rte Jµl'l"Itar

:à
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terísticas de análise do fenômeno aos seus fundamentos intelectuais
no mundo ocidental, con~egui, segundo me parece, deixar entrevisto
as "prenoç·õ es" ou os idola que se incorporaram à interpretação
científica da gueria como fenômeno social. Pondo e1n evidência o
que apenas ficou implícito, três são as "prenoções" capitais: a)
duas relativas à genética social da guerra; h) uma terceira referen~
te à explicação da potencíalitll:)de da guerra como fator social construtivo. Sôbre a interprétação da origem da guerra relembro queos aütol·es ligados à "teoria" de Hobbes. afirmam, ,sem dar a devida
in;iportância às implicações de método cj.entífico, que a guf:)rra ·é·
uma dünensão espontâne~ das sociedades humanas, existindo por
isso desde as suas 1naniféstações nlais primitivas; enquanto que os
autores influenciados _pefa "teoria" Montesquieu-Rousseau, sacrificando as regras do "espírito científico" às do humanitarismo, aceitam, sem a fundamentação empírica necessária, a explicação segqndo a qual a guerra é 1liil produto retardado da "evolução cultUial"
do Homo Sa.piens. A terceira "prenoção" penetra as obras de autores das duas tendências, pois qualquer um dos dois métodos conduz a
interpretações unilaterais da dinâmica social e da função construtiva
da guerra como fator ,social (tome-se, por exemplo, Steinmetz e
Malinowski; o primeiro, correlaciona a guerra a todo o "progresso" humano, concebendo~a como a matriz da civilização e das instituições sociais - cf. .e>.p. cit., págs. 227-249 e 252; o segundo,
pensa que a "guerra verdad~ira" "é culturalmente produtiva, pois
ela produz um.a nova instituição, o estado-nação" - A·n Anthropolo.g1:·cal A'nalysis o/ War, pág. 5.37).. ·Considerando a análise s.ocio-lógica da guerra em têrnH:>·s do seu próprio desenvolvimento h.isfórico-cultur&l em nossa civilizaçijo, foi relativamente fácil, para o
autor, isolar semelha.nte§ ':' prénoçõcs" do que havia de positivo i:tp
n1étodo de interpretação da guerra ·como fenômeno social, construído e refinado nas obras dos mesmos pensadores e especialistas,
cujas limitações foram apontadas. Em conseqüência, julguei legítima a adequação do método de interpretaç·ão sociológica da guerra,
com todos os seus resultados e implicações, a uma sociedade particular (a sociedade tupjnambá, no caso). Quanto à compreensão
do,s aspectos propriamente .militares cla guerra, em função da estrutura social, a orientação seguida é, evidentemente, um reflexo da
clarificação do método, embora repouse também nos resultados aas
investigações sôbre a "evolução social" da guerra e em leituras
sôbre a história militar.

f)

Nota sôbre o e.mprêgo do têrrrio "militar" e de sua legitimação,
segundo algu1is tra~adist(!S r:n:ilitares ( cj. n.0 380) :
É óbvio que a g;Cle:tra sómente constitui objeto da sociologia
como e enquanto fenômeno s.ocial. Mas, ainda assim como e en.,1uan.-
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t@ /enô:mé,no sóafal, a .g;u~rra t5~ apresenta à invest~g~~ão so~iológica
·s.ob vários. aspectos.; ele· -fato, éompete-lhe explicar:

a) a· forma de integ'.ração e a funç·ã o d-a guerra ná organizaçãQ social;

b) os mecanismos,- diretos ou indiretos, de cau:sação sneial da
guer.r.a;

e) o .moçlo, a ex:tensã.o e a importância relativa do emprêg~
dà.s. fôrças armadas;
d) os efeitos sociais da guerra, tanto os imediatos e diretos,
q·uanto os remotos e- indiretos;
e) a àtuação da guerra com.o fator social " "c.onstrutivo '' e- sua
correlação com os demàis fatôres socia~s (nas investigações sôhre a
clin-ârnica social e a guerra e a influência da guerra na ~'evolução

. l ,,.) ;

S~Cla

f) a classificaç'ã o dos tipos de guerra (nâs investigações emp-írico-comparativas) .

·é omo se vê., a sociologia não dá especial relêv,o ao emprêgo da,s
fôrças armadas, ao côntrário de .outnas .disciplinas,_ especialmente
votadas ao seu estudo. Êss:e as_pecto da guerra, ainda que sej.a considerado um. do;s. e~e.mentos esse:nciais na d~finição sociológica. do
fenômeno, _me.rece~lhé um trata~enio espepífico correspondente ao
papel pôr êle Clesl~mpenhado no conJunto de sitturç,ões e êlé processos
sociais oriundes do estado de gue'r.ra, ou a êle· vineulados. Pôr iss'.o.t
ern ~u.a aplíca~ã.o à in.v~s.tigaç~o da g~erra e~ so~iedades de,ter,.minadas, o .1nét~do saciológiço cQ:1.1duz à compreensio por ~s,.sim dizer
''localizadã " dó usó das fàrçàs arm-adãs. Como e~.empHfica esf~
monog·r afia, a prepara~. ão das fõrças ar;m adas e o ch'ôque decisiva

c. P·r,respondiam a algumas das fas.es do. ".' e:otit:inµU;nt." de sf,li!;açõ,es
sGçiq,js Utbrangid0ts.. 'P~ki guerrq ria §Oc·i~<lqd:e- t11tpinamb4; eram, :n.o
entanto, JlrecédÍgÇ1$ e segµid.&s j!?õr OÍlUaS sjt;µaç·.ÕeS, já que a guerra
nãõ se êon.fi11ava à e-entenda ai:inada· (no caso., as· sitüaç:õ es ,sociais
en.volyicl,=rs pel~ fric~~~ .etJm õS. gru·p~s hostis; pel6s' tituais d'e deliheraç-ãQ. da g:g.el!:t:a ~ os de ap.r0vaç.ão m'~gico-rieligiosa ·da mesma;
e, ·p qsteriQrme1)t€;} ao desfêcho do ch9·que armado, pelo~ rituáis d~
inte~raçâo, de. 'sacrifício e d'e de·s wição antropofágica dos prisio-

neiros).
_ Em vi$ta dissq, torn.a-s:e (I:Il)a q~e-stão crucial a d~. saQet com«;>
designai: essa esfera p eculiar dá guerra, que envolve a organização
e a exploração d8is: fôrças armadas.- Seguindo o exempló de vários
~tn.ólogzys e sociólogos, bem .c o·m n o de algun,.s ·especialistas. na his•
tória da '"' art~ da ·guerra'\ utilizei".1ne do . têrmo m.ilitar com· ê-sse
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fim ( 2 ). Todavia, tomando em consideração as implicações da definição do problema na sociedade particular investig~ada (a função
militar não se apresenta diferenciada n.o ,sistema guerreiro dos Tu·
pinambá ), e o ponto de vista sustentado por diversos autores, ségundo o qual só se pode usar o têrmo quando a função militar apa·
rece completamente diferenciada, utilizei-o entre aspas, para evitar
confusões.
Porém, o emprêgo do têrmo, no sentido indicado, não é de,stí·
tuído de fundamento. É verdade que ós especialistas em história da
guerra geralmente se limitam a traçar a evolução da guerra a partir
dos povos da antigilidad.e (cf. Lt.·Colonel Colin, Les Grandes Batai/.-les de l'Histoire ; idem, Les Transfonnations de la Çzierre; N. Maquiavel,. A Arte da Guerra., que contém longas di,ssertações sôbre a
arte da gtlerra dos "antigos'' ; L. Montross, W ar Through the Ages;
Cap. V. Rossetto, Storia Dell'A rte Militare Antica e 1VI oderna; idem,
L'Arte Bellica Fino ai Nostri Giorni, ed. completamente r evista da
obra anterior; T. Sanchez Hernandez, Los Principias de la Guerra,
até pág. 34; Lt.-Colonel J. Vial, ·C ours d'A rt et d'Histoire J11ilitaires,
2 vols.; H. Stegemann, La Guerre, son Caractere et ,~es Aspecte.s a
tl'avers les Siecles, 2 vols.; outros, como A. Bimie, The Art
of War, ef. págs. 11-13, dão uma atenção demasiadamente estreita
à guerra primitiva, entendida no sentido especial pressuposto pelas
investigações sôbre os povos pré-históricos) . Mas, í,sso é fácil de
explicar, in·dependentemente da compreensão prõpriarnel'.)te dita do§
fatos militares: o que &conselha u;i:na pequena ~gressão sôbre o
assunto, com o propósito definido de tratar do problema proposto.
Sem dúvida, é patente a falta de euriosidade piofunda, nesses
estudo,s, por outros tipos de guerra. A concepção etnocêntrica, segundo a qual as únicas modalidades de guerra verdadeira seriam as
fornecidas. pela '~ histórià da civilizaç-ão ",. é em parte responsável
por semelhante atitude. Contudo, outros fatôres de· ordem intelectual
têm interferido de modo mais imediato em sua motivação. De um
lado, verifica-se que alguns dêsses autores procedem dessa maneira
em virtude da falta de documentação, acessível e diretamente manipulável, sôhre os "povos primitivos" contemporâneos. É o caso de
Vial, ..Por exemplo, cujas explanações demonstram que se interessa:va, de modo geral, por tôdas a,s modalidades culturais da guerra.
De acôrdQ com a teoriâ que expunha em seu tratado, a "arte militar" é inerente à própria necessidade de organizar a luta armada,
sentindo-se "já quando se trata de um pelotão e de 100 homens" e
(2) Aü:án, AUred Mêtraux também em1Jregou êsse t.êrruo uos seus es.t udoa sõbrti
ós Tur1huunbá, ·1nililicaclcs em 192$·; e n os ~eus ens:ú<ts lnais recentes, usà ig.ualmm1te Ofl
têrmos tática e estratégia para designar certas opera1}-0es dos g uerrefros aborigenes, inclu~ve os Tupinambá (d. Warfare, Oannibalis-m anà Hu:mam, 1.'rophiea, pâgs. 391-393; T lie
Tupinambá, pág. 119 ).
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tomando-se clara e independente com a diferenciação da "função
militar", quando a guerra se apresenta como uma atividade espe.cífica, regular ou permanente (cf. op~ cit., vol. 1, pág. 11). Por isso,
afirma: "a história da arte militar começa com a história doiS homens. Entre os bárbaros e nas sociedades primitivas, a arte se restringe à esgrima de algumas armas grosseiras e ao conhecimento de
certo,s estratagemas análogos aos que ainda são praticados pelos
índios" (idem, pág. 14). E concebe as instituições militares en1
um sentido lato, de modo a abrang·e r tanibém as práticas guerreiras
daqueles povos: "as instituições militares compreendem as leis, o,s
princípios ou as tradições que determinam a organização e o emprêgo de todos os elementos da f ôrça pública de um país, isto é, de
todos o,s meios e de todos os recursos que um povo possui para fazer
a guerra" (idem, págs. 25-26); salientando ainda: "todos· os povo_s
possuíram e possuem ainda o que designamos aqui como instituições militares, e que também são chamadas, em outra.s palavras,
com um significado aproximado: um sistema, uma organização ou
um estabelecimento militares. E é por meio dessas instituições ou
de seu sistema milit<:tres que um povo cria, manténi e aperfeiçoa,
durante a paz, o conjunto· de meios' pessoais e materiais, que são
necessários para fazer a guerra" (idem, pág. 26) ; "as instituições
militares têm variado com as époeaiS. e variam ainda com os povos.
Elas se apresentam sob formas mais ou menos aperfeiçoadas, segundo o gr·a u mais ou menos avançado de civilização" (idem, pág. 27) .
De outro lado, c~rtos autores procedem do modo indicado por
motivos oposto,s : não é a falta de doeumentação, mas sim o excesso
de "teõria" que lhes veda o interêsse pela guerra primitiva. É o que
acontece com os historiadores da guerra que pretendem explicar o
aparecimento da guerra através das origens hipotéticas da sociedade
e da civilização. Rossetto, por exemplo, sustenta que o "comando
militar·' '· teria na,scido da imposiçã.o da liderança de un1 tirana a
uma massa humana relativamente grande. Os laços de parentesco
que prenderiam uns aos outros os membros das diferentes famílias
agregadas, os subordmariam à ,sua autoridade. Daí a conclusão do
autor: as transfotmáç-ões que produziram as formas mesmas de
associação e .a civilização, também teriam gerado a "arte militar".
Como êsse processo tr.anscorrera no oriente, o "primeiro período de
desenvolvimento" da arte militar teria se desenrolado junto às "gran·
des monarquias asiáticas" (cf. Storw DeU'Arte Militare Antica e
Moderna., parte 1, éap. II). Na segunda edição revista de sua ol;>ra,
Rossetto não modificou êste ponto de vista, mas introduziu referências aos ~'povos selvagens" da África, da Á,sia e da América e ah~n
donou a pretensão de explicar historicamente o "primeiro desenvolvimento da arte militar", restringindo-se à afirmação de que a
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"arte militar" passa a seT documentada na época das grandes migrações dos povo,s asiáticos ( cf. L'Arte Bellica Fino Ai Nostri Giorni,
págs. 21-31).
Todavia, independentemente da compreensão mais ou menos
global e positiva do fenômeno, todos empregam o têrmo militar e
arte militar em um sentido lato, para designar sejam as operações
à n1ão armada propriamente ditas, realizadas antes, no decorrer e
depois do combate on da batallia, ,seja os princípios ideais Ql.J nor•
mativos de organização da luta armada e do "exército". Aqui reside
a explicação do alargamento operado na compreensão do têrmo militar e outros correlatos ou derivados, como milícia, serviço militar,
idade militar, poderes militares, idéias militares, sistema militar, militarismo, etc. É importante assinalar que o emprêgo analógico do
têrmo pelo,s especialistas em história militar encontra um fundamento de fato. Limitando-se, pelos motivos indicados, aos "povos
da antigüidade" e à evolução da guerra nas sociedades ocidentais,
depois da Idade Média, êles tratavam de sociedades nas quais se
proce,ssara, em grau maior ou menor, a diferenciação da "função
militar". Por isso, pelo menos a partir de certas fases da evolução
histórica do Egito, da Grécia, da Pérsia, etc., o padrão de "organização militar" poderia SeJ comparável ao produzido pela síntese
romana, cujos efeitos se estenderam do aperfeiçoamento das técnicas
de combate e da criação de, tropa.s perma,nentes~ à codificação do
"estatuto jurídico particular'' dos soldados, submetidos à conditio
militi~e (cf. esp~ G. Castell;in, Hi.stoi.re de l' Armée, cap. 1). Mas,.
daí a aplicá-lo a p.ov:os em que não se operara a diferenciação da
"função militar'·" -pouco faltàva,. incumbindo-se os próprios tratadistas militare,s desta ampliação, como já foi referido relativamente
à obra de Vial. Refletindo êsses desenvolvimentos, os dicionaristas
dos têrmos militares escrevem sôhre o vocábulo militar: "o qqe
concerne à guerra, os soldados: arte müitar" (Dictionnaire des Termes Mílitaires et de l' Argot Poilu, pág. 193); "relativo às fôrças
armadas, mais especialmente às do exército. Soldados" ( C. M. Beadnell, An Encyclopaedic Dictionary of Science and War, pág. 172);
por isso, "operações guerreiras" e "operações militares" ,são dadas
como equivalentes (~f. C. de Witt Willcox, A French-English Mili·
tary Dictionary, pág. 298) .
Essa extensão do ç<.>nceito, embora evitada por alguns e~peci~·
listas e criticada por outros, pos,sui um duplo fundamento. O principal é fornecido pelos. próprios tratadistas militares, que chegaram
à conclusão de que a guerra, em tôdas. as suas, manifestações· pos,síveis, ·Contén1 uma "esfer~ prõpriamente milita:r ". ~ste ponto dé
vista já foi mencionado ne~ta nota, pois é vigorosamente defendidó
por J. Vial. A me.sma preocupação de caracterizar a "parte militar
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da guerra" e de descobrir o,s "princípios militares propriamente
d!tos" surge na obra de outros tratadistas militares ( cf., por exemplo, J. Colin, "avant-propos" de Les Grand-es Batailles de l'H istoíre,
e~ especialmente, Les Transformations de la Guerre, págs. 298-299;
T. Sanchez Hernandez, op. cit., pág. 37). Coube a von Bernhardi,
no entanto, d~envolver e dar um fundamento sistemático ao ponto
de vista (cf. La Guerre d'Aujourd'Hui, vol. 1, parte I, cap. 2). Co.m o
f~nômeno social, parece-lhe que a g.u erra é uma realidade dinâmica,
cõmposta de '~elementos variáveis" e de "elementos constante5 ".
Por isso, afirma, "é preciso distinguir, na guerra, as formas de seus
fenômenos e ,sua essência própria", pois aquelas são transitórias,
enquanto que esta "permanece idêntica a si mesma em tôdas as circunstâncias" ( op. cit., pág. 19). O objeto da história militar consiste exatamente em investigar o que é normal na guerra, de modo
a permitir a descoberta das leis gerais da guerra (idem, pág. 37 e
segs.) . Considerando o fenômeno em têrmos do método indicado,.
von Bernhardi chegou à éonclus.ã o de que existem três fatôres essenciais, "que dominam a guerra como tal, quaisquer que seja.m as
condições em que ela se apresente, como combate de indivúluos ou
combate de povos, combate de selvagens ou combate de nações extremamente civilizadas" (idem, pág. 21; o grifo é meu) : a) "primeiro, o fim da guerra é, de acôrdo com sua natureza, sempre o
mesmo. Pretende-se impor, como Clausewitz já o definiu, a própria
vontade à do adversário"; b) "em segundo lugar, todo combate
,~e sujeita à lei de. ata.que e da defesa. Sem estas duas noções,. é i:mpo;Ssível conceber o Gombate"; c) "por fim, em terceiro lugar, du.rante a guerra tôdas as operações sofrem a influência das qualid-ades físicas, intelectuais e morais do homem" (loc. cit.) . ~sses três
fatõre,s definem, "se não tôdas as leis da guerra, pelo menos os princípios mais importantes da conduta prática da guerra, os quais se
fundam sôbre o caráter normal dos fenômenos" (idem, pág. 23) .
O conhecimento contido nesses princípios é completado militármente
pelo que se origina da investigação daquilo que é circunstancial e
-cont'ingente na guerra, expres.so em "leis periódicas". Tais leis p9s"
suem uma vigência limitada no tempo, mas são elas que presidem
pràticamente "a maneira de fazer a guerra" (idem, pág. 24) . Em
síntese, escreve von Bernhardi, "é sõmente por êste conhecimento
completo dos fatos militares que nós chegamos a compreender as
f ôrças materiais e morais que dominam a guerra, e que determin,am
a sua natureza" (idem, pág. 37; o grifo é meu).
·Como se vê,. os fatos militares foram caracterizados, na teoria
'
exposta, essencia~e:nte
através das operações de guerra. Os resp}tados da caracterização, que interessam à pre,sente análise, sãó os
seguintes:
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l) a guerra abrange um conjunto de fato$ que, por sua naturez_a, são militares. Alguns dêles são normais, isto é, repetem-se em
tôdas as ,situações e estad<;>s de guerra. Outros são aleatórios, dependendo das condições ~ócio-culturais e históricas da guerra.

2 ) as "formas extez:iores da guerra" ou, em outras palavras,
as manifestações histórico-culturais da guerr~, somente caracte~i
zam os fatos militares no que êles possuem de ~ontingente e de transitór.io. Por isso, o caráter militar das operações guerreiras. independe do nível de civilizaç'ã o ,dos combatehte,S, e o têrmo mi1itar
serve tanto para qualificar as atividades guerreiras dos "povos civi.
lizados ", quanto as dos "povos selvagens".
3) os fatôr es essencia~s da guerra - fim, agentes humanos e
meios militares - não se ligam entre si de modo absoluto. A suá
correlação e a importância relativa de cada um varia em função
das situações particulares concretas, em virtude da: interferência dos
fatõres aleatório,s ou contingentes no curso da guerra. Em síntese,
semelhantes resultados ju~tificam plena.mente o emprêgo genérico
do têrmo militar, mostrando além disso que os próprios tratadistas
militares, como os sociólogos, ,se preocupam com a determinaç-ão
da "esfera militar" da guerra.
O outro fundamento da extensão do conceito é propiciado pela
sociologia. No estado a.t ua! das investigações sôhre a guerra, há
problemas que só podem ser enfrentados e resolvido s com êxito
pelos especialistas nas .ciências sociais. Assim, o conhecimento com•
pleto dos "elementos. con~tantes" da guerra depende de amplos relatos e de análises compreensivas da "guerra primitiva " . É preciso
saber como aquêles elementos se comportam e se manifestam nas
diferentes modalidades da guerra praticada.s pelos "povos primitivos", desaparecidos ou contemporâneos. Ora, essa é exatamente
umª das contribuições do sociólogo, quando investiga a integração
e o funcionamento da guerr:a em so,ciedades nas quais os guerreiro~
nã.o constituem um~ a~~ooiaçã·o especial e a fungão militar se enc9ntra indiferenciada, ou nas quais a separação da comunidade de
guerreiros e a diferenciação da função militar assumem feições
próprias e peculiares. Acresce ainda, como foi indicado no comêço
desta nota, que a explicação sociológica procura conhecer e determinar a importância relativa da "esfera propriamente militar'' da
guerra no sistema guerréiro e, através dêste, o papel por ela desempenhado na dinâmica das sociedades. Por iss~o, parece fora de dúvida a conveniência de abordar os problemas cóm terminologia adequada, além do mais aceitável e compreensível ao~ especialistas no
tratamento sistemático do assunto.
1
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Em resumo, o emprego, g.enêp~Q do têtmo µiilitar é

fu~d~men

REVISTA

t~~ó pelos tratadístas· fuilíiares. Nenhuma raz,ã o de prpem ci'en:tjfica

impµgnã a ttansferên:cia dessa conotação do .têtmó para ó campo
da sociologia. Au contrário,,. ·e la se j ustifie;a cabalmente~ ten.dd-,s~·
em vista o Qbj~eto da,.invest,iga,çã.o s9ciológica da guerr.a e . e ap.ro:vejtament~ d,o s )sçus resultados por outras disciplinas.

g ) No.ta .sôbre, o

.~mprêgo

do têrm,o iniciação

(cf~

n.º 140, Parte Il):

O co.n;.ca~ito «:Je ''iniciaç<ão '' é tomado,. aqui, em seu ~entido lato,, de
1ac()rdo ·com a càraqf~rizaç·ão de ,v a.n Gem:iep. tste etnólogo st_1stenta.,
- que Q termo "º
•. • - " compr~en
.
de tan•
e sup0.n.h Q q:q.e com razao,
· in1ciaçao
to as eetirnônias que "dão acesso às classes de idade e às sociedades
.sectetas'", quanto as que Hacorhpanhan1 .a ordenação do padte e do
mago, a entronização .d() rei, a consagração dos mong~s e. :d as fr:eiA

·r'as, a das prostitutas sagradas,. etc."; assim os ritos de ineiaç.ã o ·
sã'<;> ~ompreendidos em têrmos da função social qu~ desempenham,.
~sto é,, como "ritos de admissão" (cf. Arnold van Gennep, Le'S Rites
d.e Passage; cap. VI,, pas.s im.; ql,J.anto à conceituaçã0., especialmente
págs. 94 e 160; e quanto à apJic.a çã,o do têrmo para indic~r a
agregação a uma éam.ada social - abrangendo inclusive os "ritos
de de.nominação'' ou de renomação - cf. espeéialmente págs.
143·- 150).
Não obstante, a iniciação masculina, tal como era pratlcada
entre os Tupinambá, abrangia vários elementos que ~ervem para
caracterizar essa instituiç·ão em outras sociedades, nas quais a sua
elab.o ração ÍnrmaI é n1uita mais nítida e rígida.. Assim, os rituais
.
.. corresj)~nd. entes, v1viua.
••.] s pe1
e a.s s1tuaç0.es
s.ee;ia1s
o:s .1oven:s dd
· es · e
que assun1iam o status eonâ'i cional d~ _guerreiro até o casamento,
davam margem: 1) ;:io ·e stabelecimento de 1'elaç.õ es entre 0s ii:oviços
e os espiritos d"o s apce,st,ra~,, através· do sacrifício d8..$ \!Ítjmas e dos
ritos de r,enomaçãq ;. 2) a c~rimõni'as de morte e r~nascir.nento :d a
persotraliii'ade dõs saçrifieantes-noviçôs (aspecto já re,ssalta:do por
G. Friederíci, e{. A. Mêtra~, Lã Religion d·es Tupjnamfsá~ ·págs.
164-165);, 3) a admissão dos jóvens; ctija maturidade saciai recõnheeiam <l,ê sse modo, '.a o eíreulo d·e convivênci a dos adultos ·proce,s.;.
.S.àVca•se-; so.h a .i0rma ..de ·recepÇão solene·; 4) u· eisqtJeri.1a tu_pina.mbá
abran-g i.a um adestrame:atp prévio informal, ~amo acontece ,em a_lgµ~
m,a·~ s9,çíed'ades primítiva.s ; graças às oportunidaile~ concedid~ · pélo
~tatti15 çon!iicional à~, gµftrreirQ. To_dÇ\via,. é. prQv-ável que ~lguns
''mist~rios ,., fôssem mantides até mais tarde ,(como sug~re a an~li,se
dos -ritos de cónsag:r.aç·~e do·s maracá.S) :; 5) Símbolos esp:eoiais
ressaltavam ..socialmenté a importâttéia e o 'significatto das eerimônias e da admissão s.o lene implíeita n0 .eírenlo social dos, adultos~
cQm:o as incisões, p:raticad~s ,no decorrer ·Q,Gs ritos de repQmaÇ'ão.
•
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Nota sôbre o ernprêgo do tênno carisma (ci n. 0 144, Parte li):
Não se sabe .se os Tupinambá possuíam uma palavra para designar
a qualidade referida. Os cronistas, pelo que eu sei,. não a registram
e os têrmos consignados por Montoya e outras fontes para exprimir
"fôrça ", "'poder", "homem fotte ", "homem poderoso", etc., infe~
lizmente oferecem escassa margem pata uma interpretação reconstrutiva. Em vista disso, presumivelmente, é que Métraux lançou
mão da noção corrente de maná ( cf. A. Métraux, La Religion des
Tupinambá, pág. 158). As múltiplas e às vê.zes tão incongruentes
utilizações do conceito pelos etnólogos e pelos sociólogos, e a conveniência de restringir .o emprêgo dessa noção às ,sociedades em
que a palavra existe de fato, aconselham a escolha, para fins de
interpretação científica, de um conceito sintético, como o de carisma. Acresce que na maioria das culturas em que a crença ocorre_,
são conhecidos vocábulos para designar a qualidade em que,stão
(cf. por exemplo, a enumeração de H. Webster, in Magic, a Sociological Study, págs. 2-24 e notas correspondentes, págs. 25-37). Nenhuma razão essencial impõe a preferência pelo vocábulo melanésio.
Entre os conceitos sintéticos para de.signar essa qualidade, o de
carisma, proposto p.or Max Weher, é o que preenche de modo mais
satisfatório as exigências da terminologia científica. Weber não só
procedeu à conceituação de carisma como f ôrça e com,o dom pessoal,
mas. aind& elaborou tôda uma teoria para e~licar soci<!>lõgieamente.
a formação e a tran,sformação do carisma. No qne concerne às
"so-ciedade~ primitivas", algumas de suas elaborações. estão sujeitas
a retificações. Porém, graça~ à preoçup·ação de interpretar as farmas sociais da rotinização ou da cotidianização do carisma e o
proceisso de sua 9bjetivação po.r meio da "educação carismática",
Weber conseguiu perceber como se op.e ra, nessas sociedades, a institucionalização das modalidades de aquisição do carisma e como se
constituem os círculos dos "portadore,s comprovados do carisma"
( cf. Economia y Sociedade, vol. 1, págs. 252-267; vol. II, pág. 80;
vol. IV, págs. 252-293 ) .
Isso Ju.stifica, ao mesmo tempo que lhe imprime inegável interêsse científico, o aproveitamento do conceito de carisma em uma
obra como a presente. Doutro lado, explica porque preferi êsse
têrmo a outras noções, como areté, explorada por Jaeger, e princ.í pio·
vital, cunhada por Castiglioni (cf. E. Jaeger, Paideia, vol. I, cap. I,
esp. págs. 21-22; A. Castiglioni, Adventures of the Mirzd, págs.
13-15) . Penso que o têrmo areté se aplica especifieamente à situação cultural grega e que princípio vital é uma noção demasiado
incolor e vaga. O emprêgo de carisma também implica alglllllas. res.··
trições, mas a ela.s já me .r eferi (à medida que têm importânçi.a para
a compreensão do fenômeno na sociedade tupinambá) algures ( cf.
A Organização Social dô·s TupiTUiimbá~ nota 130, pág. 238 )-.
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Nota sôbre as relações entre a pederastia e a gu,erra ( cf. nota 231,
Parte II ) : A manifestação mais conhecida dê.sse fenômeno é a que
diz respeito à Grécia antiga; segpndp a penetrante interpretação de
Ma rrou, o "amor grego" encontrava profundas raízes nas condições
das atividades guerreiras ( c. H. 1. Marrou, Histoire de l' Éducation.
dans l'Antiquité, Part. 1. Ch. II - " De la Pédérastie comme Éduca·
tion"; e cf. també1n págs. 477-480, em que condensa amplF.i bibliografia sôbre o a.ssunto, inclusive com relação às "sociedades primitivas") .
We.stermarck é o autor que interpreta essas conexões entre a
guerra e a prática da sodomia como conseqüência das relações adapt ativas entre os guerreiros ( cf. L'Origine et le Développement des
ldées J1!orales, II, pág. 449 e segts.) . Doutro lado, os resultados das
pesqui.s as biológicas lançam n ova luz sôbre tais problemas, permitindo co111pree:pder de outro ân gulo as relações entre os fatôres. orgân icos do homossexualismo e as cendiç·ões de existência social ( cf.
esp. i\1. Dillon, S elf. A Study in Ethics and Endocrinology., cap. III) .
Nota sôbre a formação do conceito sociológico da escravidão ( cf.
nota 302, Parte li ) : Já no século XVII, Hobbes e Spinoz~ arruinam
pela base a concepção de Arist6teles de que "há escravos e homens
livre,s por obra da .n atureza" ( cf. Politique, livro I, cap. 11, § 20).
Pois enquanto o primeiro critica duramente Aristóteles, consi derando
a desigualdade entre o senhor e o escravo como uw. p roduto das leis
civis e não da natureza, "onde todos os homens são iguais" (Levia·
than, parte I, çap. XV, esp. págs. 117-118; cf. também cap. XIII), o
·iSegundo demonstra "que a natureza não possui nenhum fim a ela
prescrito e que as causas finais nada mais são que ficções dos hom ens " ( Éthiqzie, apêndice à primeira parte, vol. I, pág. 103; cf. proposição XVI e os corolários I-III com as explicações correspondentes, vol. I, págs. 57-59 e 113, no texto francês ) . Para Spinoza, a aspiraçã o à liberdade é algo ine.rente à natureza humana, independente·
mente das formas e das condições exteriores de sua manife,staÇão
( cf. Éthique, quarta e quinta partes, vol. II, passim) . Em suma, a
a propriação individua] e as leis são resultados da renúncia -ao
direito natural pelo homem ( cf. op. cit., vol. II, págs. 77-81) . Em
conseqiiência, o .senhor não possui o escravo, mas a sua fôrça de
trabalho. Essa noção, tão importante na história do pensamento
ocidental, faz .c om que o escravo seja definido em t êrmos da rela·
ção existente entre as ações praticadas por êle e o aproveitamento
prático delas pelo senhor: " . . . se p firo da ação não é a utilidade
do próprio agente, mas daquele que o manda, então o agente é um
escravo, inútil a .si próprio"; " . . . é um escravo aquêle que é obrigado a obedec~r ord~ns que uão 'Visam senão a utilidade do senhor
comandante" (Spinoza, Traité Théologique Politique, in Oeuvres,
vol. II, pág. 304).
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Coube a Rousseau cónstruir a arg.u mentaç·ã o qae comprovaria.
serem as relações do senhor e do escravo relações reais, inseridas
em uma ordem legítima preexistente e fundada ·em convenções aceitas mutuamente ( cf. Du Contrat Social, livro 1, caps. II-IV) . E a
Hegel elaborar o esquema de interpretação diãlética dessas relações
(cf. La Phénomenologie de l'Esprit, vol. 1, págs. 155-156). Apesar
de. metafísico, e de ser culturalmente limitado, o referido esquema
contém o mérito de pôr em relêvo o caráter recíproco de tôda a
a}i~uaç·ão produzida nos· sujeitos pela escravidão e de pressupor as
n9Ç'Õés de interdependência e de luta das "consciências de si O.postas'' (a do senhor e a do e,s cravo) .

k) lista de estudos sôbre a guerra entre "povos primitivos" ( cf. nota 9,
da introdução) :
A seguinte enumeração de estudos sôhie a "guerra primitiva"
contém obras ou ensaios que foram consultados como também referência,s a trabalhos que não são acessíveis entre nós. Para evitar
confusões, as indicações encontradas foram repetidas entre parêntesis; as indicações relativas às obras ou artigos consultados se encontram, naturalmente, na bibliografia dê.s te trabalho.
Adair, ]. e Vogt, E: "Navaho and Zuni Veterans: A Study of Contrasting Modes oí Cultural Change".
Ai~hinson, /. G.: Peace cer.imony as Performed by the Natives of
the Ramu Headwathers (Oceania, VoL VI, Sydney, 1938) .
Bandelier, A. F.: "On the Art of War and Mo.des of Warfare. of
the Ancient Mexicans (Rep.orts of the J?eab.o dy Museum of
American Aroheology and Ethnology, vol. li, Cambridge,
1877) .
Bell, F. L.: Warfare among the Tanga (Oceania, vol. V, Syclney,
1935) .
Best, E.: "Notes on the art of War as Conducted by the Maory of
New Zealand" (Journal of the Polynesian Society, XI-XII,
Wêllington, 1902-1904) .
Bonaparte, M.: "Die Symbolik der Kopftrophãen (1928) .
Bortnerjea, B.: Peace and War in Hindu Culture (in Primitive Man,.
Ili, Washington, 1930) .
Brackenberry, H.: "The Ashanti War" (Edinburgo e Londres,
1877).
Calder, ]. E. : "Some Account~ of the wars of extirpation, and
Habits of the Native Tribes of Tasmania" (Journal of the Anthropological Institqte of Great Britain and lreland, vol. Ili,
1874, págs. 7·29) .
Chri·stian.: "Micronesían weapons" ( J01ll'Il~l of An thropologic.al
1nstitute of Gre~t B:r:itain and lreland,. XXVIII).
CQllinson, W. H.: "ln the Wake of the war Canoe" (Londres, 1915).
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H. S.: "The Meanihg of Head Hunting" (The Psycho·

analytic Review, XXVI, 1939, págs. 55-68) .
Davie, M. R. : "La Guerre dans les Sociétés Primitive;s. Son Role et
sori Evolutioh ".
Dorsey, /.O.: An Account of the War Customs of the Osages (in
the A1nerican Naturalist, XVIII, Philadelphia, 1884) .
Ellis, Florence Hawley: Patterns of Agression and the War Cu1t
in South-Western Pueblos".
Farrer: "Military Manners and ·Cu,stoms" (nenh utpa indicação) ;
"Savage and Civilized Warfare'-' (Journal of Anthropological
lnstitute of Great Britain and Ireland, IX) .
Fenichel) O.: "über Troph~e und Triumph" (Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse und l1nago, XXIV) .
Ferguson, W. S.: "The Zulus and the Spartans: A Comparison of
their Military Systems" (Harvard African Studies, 2, págs.
198-227 ) .
Fletcher: "Significance of the Scalp-Lock" (Journal of Anthropologist of Great Britain and Ireland, XXVII).
Fortune, R. F.: "Arapesh Warfare".
Friederici, Georg : Krieg und Frieden (Archiv für Anthropologie
N. F., t. 27,' pp. 141-165. Braunschweig, 1942).
Frobenius, L.: "Weltgeschichte des Krieg~". Unter Minvirkung
von Oberstleutnant a. D. H. Frobeniu,s u. Korvetten-Kapitãn a.
D. E. K oblhauer (Hannover, 1903) .
Griesbach: "Weapons of South Africa" {Journal of the Anthropological Institute of Great. Britain and Ireland, I, CLIV) .
Gr.in,nell, G. B. : '' Coup and Scalp among the Plain Indians (American Anthropologist, N. S., vol. XII, 1910, págs. 297-304) .
Hadlook, W. S.: ~'War Among the Northeastern Woodland Indians".
Harrison, C.: "Ancient Warriors of the North Pacific" (Londres,
1925) .
Hill,. W. W.: "Navaho Warfare".
Holsti, R.: Some Superstitions Custo1ns and Beliéf~ in Erimitive
W arfare (in F estskrifttillegnad Edv. Westermarck, Helsingfors,
1912)..
Howitt: "Australian Message Sticks" (Journal of the Anthropological lnstitute of Great 13ritain and Ireland, XXVIII, págs.

314-.322}.
Hunt, G. ! . : "The Wars of the Iroquoi,s: A Study in lntertribal
Trade Relations ". ( Madison, 1940) .
Jahns: ''Geschichte des Kriegswesens" (nenhuma indicação sôbre a
edição) .
Karsten, R.: "Blood Revenge, Wat, and Victor.y Feasts among. the
Jibaro Indlans of E~tern Equador" (Bulletin of the Bureau
of American Ethnology, n. 0 79, 1923).
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Kauffmann, /f.. E.: ·"K~iegsgebrauche der Naga" (in Mitt.-Bl~tt
Deutsche Gesellsch.a ft f. Võlkerkunde, Berlim, 1939) .
Knowles, N.: The torture of Captives by the Indians of Eastérn
North Am.erica" {Proceedings of the American Philosophical
Society, V ol. 82, n. 0 2, 1940) .
Krocber, A. L.: A Kato War, Festschrift P . W. Schmidt, Wien,

1928.
Landtman, G.: "The Magic of the Kiwa~ Papuans in Warfa:re"
(Journal of the Royal Anthropolqg}cal lnstitute, XLVI, 1916).
Letourneau, Ch.: "La Guerre dans les diverses Raees Humaine.s ".
Lévy-Strauss, C.: "Guerra e Comércio entre os índios da América
do Sul".
La Flesche, Fr.: War Ceremonies and Peace Ceren1ony of the Osage
Indians (in Smiths. Inst. Bull. Cl, Washington, 1939) .
Lowie, R. H.: "Military Societies of the Crow lndians" (Anthropological Papers of the American Museum of Natural History:,
Vol. XXI, Ne'v York., 1913).
Mackenzie, A.: "Descriptive Notes on Certains linplements,, Weapons, etc., from Graham Island, Queen Charlotte Islands, B.
C." (Proceedings and Transactions of the Royal Society of
Canada, Vol. IX, Montreal, 1892) .
Ma/,inowski, B.: "War and Weapons among the Natives of the
Trobriand Island~ " (Man, XX, 1920) .
Métraux, A.: " Warfare, Cannibalism, and Human Trophies ".--Mishkin, B.: "Rank ànd Warfare among the -Plains lndians." (New
York, 1940; Monograph, 3, Ameriean Ethnological Society) .
Mühlmann, W. E.: Krieg und Frieden, ein Leitfaden der politischen
Ethnologie. (Heidelbérg, 1940).
Perry, W. ! .: "The Coming of the warriors'".
Reinach, A. : Les Throphées et les Origines Religieuses de la Guerre
(Revue d'Ethnographie et de Sociologie, Paris, 1913).
Roheim, G. : "N ach dem T ode des Urvaters" (Imago, IX, pág. 83) .
Shelford: "Swords of the Sarawack Tribes" (Journal of the Anthropological In.stitu.te oí Great Britain and Jreland, XXXI).
Snyderman, G. S.: "Behind the Tree of Peace: A Sociological Ana·
lysis of lroquoi$ Warfare".
Steinmetz, S. R. : Soziologie des Krieges (Leipzig, 1929) .
Swadesh, M.: "Motivations in Nootka Warfare''.
Tomasic, D.: "Personality Development of the Dinaric Warriors"
(Psychiatry, N.0 8, 1945, págs. 449-493).
Turnbull, C.: "Black war: The Extermination of the Ta,smani~-n
Ahor1 rvene~ ''.
1'urney-1ligh, H. H.: " 'The practice of Primitive War. A Study in
Comparative Soc:lology''.
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W addell: "Poisonea Arrows of the Akas" (Journal of the ·Anthro·
pological lnstitute of Great Britain and lreland, XXIV).
Warner, W. L.: "Mµrngin Warfare" (Oceania, N.º 1, págs.

457-477) .
Wedgwood, C. H.: Some Aspects of W&rfare in Melanesia ( Oceania 1, Sydney, ig30).
Weule, Karl: Der Krieg . in den Tiefen der Menschheit (Leipzj:g,
1916).
Weigl-Pisk, M.: "Zur Psychologie der Todfeindschaft'' (~nteina·
tionale Zeitschrift für Psychoanalyse und Imago, XXV, págs.
214-220) .
l)

Nota sôbre a grafia dos designativos de idade: A grafia dos têrmos
tupi referentes às categorias de idade merece um reparo especiaL
No texto de Evreux (cf. VQyage dans le Nord du Brésil, na edição
de F. Deni.s, Ch. XXI, Livro 1), os têrmos ocorrem com a seguinte
grafia: a ) têrmos relativos às categorias de idade masculinas pe~tan, kounoumy miry, kounoumy, kounoumy ouassou, aua e
thouyuae ( cf. págs. 77-83 ) ; b) têrmos relativos às categorias de idade femininas - peitan, kougnantin-miry, kougnantin, kougnanmoucou, kougnan e ouainuy (cf. págs. 86-90). Tendo em vista a grafia
correta do.s têrmos, consultei o meu colega lic. Jürn J. Philipson, que
me forneceu a seguinte lista:
mitã
kunu.m i,.miri
kunumi
lcunumi
-guas_ú
,
ava
. ,
tu1uae

kunãtai-miri
kuríãtai
kuriambusú

kuiiã
guaimi

Essa foi a grafia adotada no texto da presente monografia. É
possível que os tupinólogos não estejam completamente de acôrdo
entre si quanto à reconstrução dês.ses têrmos ; por. isso, gostaria de
frisar que adotei essa notação como um meio para introduzir certa
uniformidade na grafia dos tênnos tupi. Quanto ao mais, mantive
estritamente a caracterização de cada têrmo ou designativo de idade
segundo as informações de Evreux.
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Cruz, edição do Annário do Brasil, nota bibliográfica d.e Rodolfo Garcia e
in trodução de Capistrano de Abreu; Rio de Janeiro, 1924 (as r.eferências à
" Hist6ria" foram extraídas da edição Assis Cintra e as relativas ao "Trata·
do ", da edição Capis~rano de Abreu).
HERIARTE, l\IIAURICIO DE: Descripção dó Estado do Maranhão, Pará, Corupá
e Pdo das Amazonas, in Visconde do ·Porto Seguro (F. A. Varnhagen) :
llist.ória Geral do Br-asil, Antes de. sua Separ:aç,ão e Independência de Por·
tugal, tomo Ili, 3.ª edição integral, Cómpanhia Melhoramentos de São Paulo, s. d.; êste documento, transcrito às páginas 211-237, teria sido escrito,
,$egundo Varnh.agen, entre 26 de l\1arço de 1662 a 22 de Julho de 1667. Os
rnannscrjtos pertencem à Biblioteca Imperial de Viena e tiveram uma edi.-Ção
vienense, na Imprensa -d e Carlos Gerold (filho) , de auteria de Francisce de
Adolfo Varnhagen, em 1874.

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

404

JABOATAM, FREI ANTONIO DE SANTA MARIA:
NovQ Qrbe Seráfico Brasilico 011 Cronica dos Frades Menores da Provincia do Brasil, 2 tomos,
Edição dó Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 18581859.
KNIVET, ANTHONY: Neste trabalho foram utilizadas as seguintes edições do
relatório de Knivet: Narração da Viagem que, nos Anos de 1591 e seguintes,
fêz Antonio Knivet da Inglaterra ao Mar do Sul, em Com.P.a n.hia de Thoinaz
Candish, tradução do holandês por J. H. Duarte Pereira. A tradução holandesa é de autoria de Pieter Van der Aa (Leyde, 1707); in Revista Trimestral do Instituto Histórico, Ge.ográfico e Etnográfico do Brasil, tomo XL,
Rio de Janeiro, 1878, págs. 183-272. Vária Fortuna e Estranhos Fados de
Anthony Xnivet que foi com Tomás Cavendish, em sua segunda viagem,
para o Mar do Sul, no ano de 1591, tradução do original jnglês por Guiomar
~e Carvalho Franco com anotações e· refer.ê ncias d_
e Francisco de Assis Ca11valho Frailco, Editôra Brasiliense Ltda., São Paulo, 1947. Esta edição é
indicada no texto da seguinte maneira: "ed. Brasil".
L~RY,

JEAN DE: Viagem à Terra do. Brasil, tradução integral e notas de Sérgio
Milliet, s~gundo a edição de Paul Gaffarel, com o colóquio na língua brasílica e notas tupinológicas de Plínio Ayrosa, Livraria Martins Editôra, Sã·o
Paulo, 1941. Histoire d'vn Voyage Faict en la TeITre dv Brésil, ~avtremelit
dite Amê.rique. Contenant la Navigatiou, & chofes remarquables, veués fur
mer par l'auter. Le comportement de Villegagnon en <:e pays-la. Lés moeurs
& façons de viure estranges de Sauuages Bresiliens: aue·c vn cólloque de
leur langage. Ensemble la description de.s plusieurs Animaux, Arhres, Herbes, & autres choses singuliers, & du tout inconnues pardeça: dont on verra
les sommaires des chapitres au commencement du. liure. Auec les Figvres,
Reveve, corrigee & bien. a11gmentee de discours notables, e.n ceste. troisieme
Edition, Ponr Antoine Chlíppin, M. D'. LXXXV.

LOPES DE SOUZA, PERO: Diário da Navegação de Pero Lopes de Souza
(1530-1532), editor Paulo Prado, 2 volum~s, com 10 màpas ; pref~icio de
Capistrano de Abreu e comentário de Eugênio de Castro; Rio de JaneiEo,
Tipog..rafia Leuzinger, 1927. O "Diário", em 5.ª edição, abrange as páginas
83-386 do volume I.
MONTAIGNE, 1\1ICHEL DE: Essais de Montaigne, Nouvelle Edition Avec des
Notes Choisies dans Tous les Commentateurs et Ia Traduction de Toutes les
Citations que Renferme le Texte, por J. V. Leclerc, Garnier, Frer~s. Libraires-Éditeurs, Paris, s. d., 2 volumes. A primeira edição dàta de 15'95 ; parte
utilizada neste trabalho: tomo I, livro I, capítulo XXX "Des Cannibales".
MONTOYA, ANTONIO R UIZ D'E : 1) Primev~ Catechese dos Indios Selvagens,
feita pelos Padres da Companhia de J esus, in Manuscrito Guaraní da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro sôbre a Primitiva Cateche·se dos lndios das
Missões; tradução portuguêsa, notas e um esbôço gramatical do Abáfieê
por Batista Caet;ino de Almeida Nogueira; edição dirigida .p or Ilenj nmin
Franklin Ramiz Galvão, Rio de Janeiro, 1879. As comparações e notas rela·
tivas ao texto da "Conqmsta Espiritual" foram feitas PQr Ramiz Galvão;
2) Vocahulario y Tesoro de la Lengua Guarani, ó mas bien Tupi, nova edição (de ·F. A. Varnhagei:J.), Faesy e Frick, e Maisonneuve e Cia., Viena e
Paris, 1876.
MORENO, DIOGO DE CAMPOS: Jornada do Maranhão, in Candido Mendes de
Almeida· -· Memórias para a llistória do Extinto Estado do Maranhão, cujo
território compreende hoje Piauhy, Grão-P.ará e Amazonas, vol. Il, Nova 11pografia de J . P. Hildebrandt, Rio de Janeiro, 1874, págs. 153-265.

REVIS.TA DO . MUSEU PAULISTA, N. S., iVOL. VI

405

Cartas do Br-âsll; 1549-1560; Pttb}jcação da .Academia B.rasileira· de Letras.;. nota preliminar de Afrãnio Peixoto; preiá,'çio de
A'lfredp do Vale Cabral. Contépl a "Vídá. do Padre Manuel da. NohFega.",
d~ ·,autoria dQ· P.e. Antonio Franco; e anotaç_õ~s de Vale Cab)(al e. Rodolfo
Gai·cia. A ~sta edição, A.frânie P eixoto ajuntou o "D~ál1;rg0 -. s®r~ a Con:\'.eTSâQ do GentiQ", Civilização Bra:sil~ira. S.A., Rio de Jaµeiro, 1931.

N()BREG-A', Pe. l\'.l.ANOEL DA:

PIGA:F'ETTA, ANT'ONIO: Primer Viaj~. en Torno a:e l Glo.h9; tradução de F. Rl;liz.
•

•

,

••

f

~....

•

,,,__

.l\Xo.r cuen.de, Eçlitol'a Espasa-Calpe Argentina S. A., B:ueno_s Aires, 1.941. 'Sôbre
ô Bra~tl, págs. 58.,62.
PYRARJ~, FRANClSCO (DE LAVAL):

Viag~ns de • .. , Conteiido a N:otit<ia (le

S1~a Navegação às lndia:s. Or-i~iitais., Ilhas ·d~ Mal diva, ~aluco e

e

ª? Erasil,.

o.~

D.iferentes- Casos que lhe AconteGeram na mesma Viagem nos Dez .Anos'.
que and~u _N estes Pàise.s (t~OI a 1611)·, cóm a Descriç:ão Exacta dtrs Gos~u
mes, Lei$., Usos, Polícia e Govêmo.; Do Trato e Comércio q1~e Neles l:fá; ·
dó.s .A~i;naís, ..Árvore.s, FratSts e outr~s Singu1arídades que .AH se en.rtontram.;

t:rad. poi::tuguêsa e .anotações de Joaquim Heliodoro da CunJra Riv-ara;
ediçã'.o r.evista e atualizadá pot A. de l\faga:lhães Basto, B. R. Série Ultra·
marína, Livraria Givilizaç·ãó. EdltÕ'rll, Porto, 1944. Parte :sõhre o· Brasil: tomo·
II, cãps. XVI, ,XXVI e XXVII.

RAMIREZ, LUIZ: Ca.rJa, escrita. do Rib. d.a Prata em 10/7/1528: Copiada na
Es.p.anha pqr F . .A. de Varhhage;n e pl1bHead~ na Revista .do Institu;to 1-Tis.tóti~(}
pá~s~

e

G~ogtáfie.o do

B.ra·s a, toin"' XV..

~.ª' edi~ãQ, Rio d.e Janeiro:, 1888,

14--41.

SALVADOR, FREI VICENTE DO: Hist6t:ia d:o: .BrasU, Neva Ed1ção · revista p9t
Ca.p:istrttno de Ahreu, Weiszflog b :mâ.os; Sij.,9 P~9 e Rio de Janeirq1 19Itt;
fiota preliminar e pr:ole·g&lrteí:l:~s· de C11pi_stràJ,l,o' j!{e Abr:eu.
Der;r:otero y Viaje a Esj:>áfia y las lndias, ~l'adu.zi4.,() Qo
alem{io seguttdQ o n:u1nuscrito i:>figinal _de StuUgart e coment~9o por ~,dmµn
do WeFnic~e, prólogo ele J.o~u:é , Grillan t'fL) , Sanl.!l Fé,, 1:$138; mater.iâl etnográfico sôbre .os 'l'upj, e;ap. 52, págs. 169-l75.

SCH1\1IDL, UL-R I€0:

SOUZA FERREIRA, PADRE .lOÃ;O D'E : América Abrevia.dá, Suas Notícias e de
Seus' N=a tu.tais.- e 'e m· particular do ~1ararih'ão, 'títiilos, oo.ritérrda's e irlsir,úçõés
a sua c.o.nservaç~o e aumento mui úteisl in .Revista Tr.fmensãl do Institlito
Hisiórico e ·Ge-OgráJico Brasileir9, tômo LVII. Parte l, Rio de Janeiró, 1894!
pá"gs. '5-153.

5'TA1lEN, H.ANS: Düâs Viagens ao Brasil, AJ;rQjadas Aveirturas no Seculõ XVI
entre· os Ant:topófagos db NoYo Mundo, Livro primei.ro: As Viagens.; Livro
s~gafrdo: A Terra · e seus Habitantes·; transcrito ao alemãcy mo.d~rno por
Cárlos Feuquet e ·tragu.zido dê'~t~ · 9rig~J;lal Pº! G~1i9,giar de ·ca_r.vall10 FiançÓ;
eom uma introdu_ç,~o e not~s qe Francj,sc.o d~, Á>s:sls ·Ca.rvaJho Franco. Pu.l?'li·
ca:~ão da $oe,i~daªe . H~s: S:t'adeQ», ~io Paulo., . 19'42.
·

'P.HE,Y,ET,, FREI ANDRÉ:

l ! Sirrgularídades .d a Fran~a .Anta:rctic~, a que Qutros

ehâmam de .Mnérica, pref?cio, t.r:ad,uÇ;~o e notas do profes~or E~têvão Pinto;
edição ilu~prada,; Co~p;aghia Edi;~9r~ Nacio~al, S. faulo, 1944. L~s Singµla~ite?: dJ.i lw Fra.nçe :Anta~~tique, N.oJ.1.veJle · Éditi'!>n °avee J;lotes et ·C(>mmentair~s. par Paul @.affar.~, Pl.}.ri~, Maisltino~µve- & Çie., Liv·raites-Ed.jteurs, 1878.
2) La Cosm()g,taphie Vnivets~lle D-'_AndFé Thevet C0csmogtapbe du. it!)y.
Illvstrée d~ Divers.es Figv.res. ~.es Cho.ses p.lus ·re~a11quables veve pa:r l' aut~ur,
& incog~ues de no.s Anciens·. & l\!,[e,dernes. Paris, Pierre l'Huii1i~r, 4 tomos,.
!(ril 2 volumes, 1575. Parte relativa a:o Brasil, vol. II, .folha 903 e se.gts•;
3:)' :Les Vrais Povttraits .e t Vies des Hommes Illustres1 Gtecz; Latins, et
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Pa~ens~):l:~cueilliz fle. l~~u;~ 'fahl~ª-iµ, L hrreª, ir~~iµle_s ?-'Il~i~JieS, e~ l\19·cl~rnes.,
'Fa11is,, Viuv,a I. Keruert et G:Uillatrme· eh_a11di~11e, 1Si84<;" aJJt~:gp Qv-9ni.;imbec~
Livx9
<::ªP· 149, fofhas 6616ô2.; 4J liistpire ge Ap.slré J'he:y.et
m(>:fiu,, C,q_sµrogra.phe du R9:Y::, d:e· ~.eux NOya ge_s par. J.uy f-ujts. ~ux Inçles A~~·
.t:ràlelS, et .Qçcid.ental'~s, Ço.ntenàl);t la façcu;1 .de Yi.ur~ ·des: P.e.u:p,les. ~arb~u:e,S,.
.et" .ohs~tv·~ticfli dt).,S p.i:.in.~ipaux 1roints qu,i ijoivent: te~jT en · ,Í~µr route. lé.a
P.ilqte:s. et mariniers, --paur éví:ter le nauJr_age, et autres. (i)angers: tle ee grand
ÔcelUi.,;. a\õee une r epcinsé au)!: li.belles d'inj.utes pu.blieés c·o:ntr.ê le. ch.e:valier
tle Villegagnon. ~fanuscrit inédit ·de la Bihliothê:q11e N.ati&nale dê Paris,
ao f.Ui:rdó: Ex Bibliõthe~â. MSS. Coislinianâ, olim Séqueriana, qtiàm illust.
Jcleniicus ,de Cambout, D.ux De Coislin, P ar Fr-aiiéis, Ej)'i scopus Meteú'fiS., Se.,
Monasterio S. Germani a Pratos legavit. ,J\.n. 1\1.DCC.X*-XII. N. 93S. '(120

Angou-

vrn;

foihas duplas) .

'

·

VASCONCELLOS, Pe. Sil\f'ÃO DE: i) Chronica da Companhia .d e J esus· do
E·sta.d o. do Brásil .e de..que obrar am iseus filhos N'esta Pa.rté do Nhv.o l\.1undo.
Em que trata da Entràda da Companhia d.e Jesu nas partes ao Brasil, dos
Fundamento~ que ·Nella Lan.c;,aram e Coiiiínuar'am seus Religjos9s; e Algun1as No.tiei~s Antecçdentes,. cµrio~?s e l'fecç,ssárias d~s Çóus.~ d'a:qµ.e lle Ês·
tado; S~{r u.nda, Ediç'ª°' corr,eta e i;t\1mentada~ Çasa do E~t.or A. J. Fernan4es
Lopes, Li$hoa,; MDÇCCLXV, 2 vol~e~ ( 1. edição, _Lisboa, 1663) ; 2) Vida
d.o ·'Vener{l·v(}l Fa<lre Jo~~ é!.~ A'llçhieta; J,>r~fácio d.e, S~rafiin Le,ite, S. J., Im.pr~.u:rs~ Na~i9na~, Rio de Ja.iJ·ei]fo, 2 v9l~~. 1_
91;3' (l.ª e4,., Lisboa, _165~,)
3) Noticias Cmj9sa,s e. NecA$SáJ:~iJ$ &,.õ.hr.t'l o Braiil. çdiçãQ ~a lmp:r:~µ~a ·Na:.
çional, Rio :de Janeiro, l.82~ ( I.ª '.e.Cliç:ãp em ' si~parado da. "Ch.roni~a·º, 16.68) •

VIEIR·A, Pe.
das por

ANTONJO ~

Cartas do Bach~ Antonio Vieira, 'Coordenadas e Anota:-:

J. Lúeio de A~!'n'e~o., Imnr~n~a d:a Uwv~rS.i_qa.~ç;: ÇpiIJ.lWª~. 3 "vç.lumes~

1926, 1926, 1928.

M.ALHEIR.O DIAS, CARLOS: História .da Colonízaçà:o .Põr:tugue:sa dQ Bra..silf -3.·
volumes, -L itografia Nacional, Porto, 1921, 1923' .é 192~ é4içã.o dirigida: e
cooi:d~nada por C. Malheitó Dias. .A proveitados neste trabalho :
a) A Nova Gazeta do J3rasil {''Copia d.en l'{e''"en Zeytu11g ajlss Pteí5,siÜg
Land.t''·), publicada no prii;líeito qua.r tel do $éculo KYI, f'o.i tran~cr-1Ja
por F. M. Esteves P ereira., in O .Descobrimento do Rii> da Prãta, vol. II,

cap. XII.
h ) Al\tér ico Vespúcio: C'art!l,S transç:r:itl!.S por e. i\1alheirô Dias, in 4 E~pe
àiçqq de, 1501, vol. Il., cap.. VIII, e in. A Expecliçãa de. 1503; vol. IÍ, cap. X .
Â~tqs da Gâ1n.ara de Santo André da Bor:d'~ do C~miJO (1555-1560) . publie:ação
o.ficí~l ào ·Arquivo ~funicipal de São J>aulo; Duprat & Cia., São Paulo, 1914.
:Acttts dfl. Câmara -tia Vil{l1 de Sá"" Paulo, publictrção oficial ·do Arquivo ~iuni.ci;pal
ti.e São Pauló, Vol. J, Dnprat & Cia., São Pat1lo, 1914.

2-

O]Jµ$' 4,e Elahoraç~o Etnológi~a oq His~ot·ia sôbre
o-qtros Pov.o s· 'l;upi U.tilizados pelo Autor·:

A.Bi:i:E tJ., J. C,APIBTRANQ DE: Capítulos de

o~

Tupin_an1·b;;i a:u

I~fotória CQlQp'ia} (l500-1$00;),

E·d:içii.P da Soêhrdade Capist:r.ano d€ Ahxeu, Rio de Jan:eí'to, .193:4.
CARVALifO._ AJ.FRE_DO DE_: A . Saucl'a.ç_ão Lacril1!9sa 9<?~ ln~()s, iIJ R~~·ista do
Instituto _i\rq·ueo1ógic9 e Geog:rá{ico Pçrna;nbu;can.o,. vol. ~I, N:.Q.s. 60·<?4,,
190.3-1904, pág.s. 7.~5- 7.6$'.
BALDUS, tlERBERT: 1) Ensaios de Etnolog,ia Brasileira:; Companhia -Editôra
Nacional, S-ãõ Pa1ili:» 198.7; 2) Os 'tapiFapé:; parté publieàda na R .e vista· do
Arquivo Municipal, ~ol. C'-flr :São Paulo, 1946, pâ-gs. 105-119.
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BUARQUE DE f.IOLANDA, SÉi:lCIO: tndios e Mamelucos na Expansão Paulistª'
Separata do VoJ. XIII dos Anais do lVluscu Paulista, Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo, São -Paulo, 1949.
FERNANDES, FLORESTAN: A Organização Social dos Tupinambá, Instituto Progresso Eclitorial, S. A., S.o Paulo, s. d.
FREYRE, GILBERTO: Casa Grande & Senzala, Formação da Família Brasileira
sob o Regim en de Economia Patriarcal, Schmidt editor, Rio de Janeiro,
terceira edição, 1938 (Capítulo II ) .
FRIEDERICI, GEORG: über eine als Couvade Gedeutete W iedergeburts-zeremonie hei den Tupi, in G1ohus, Braunschweig, t. LXXXIX, 1906; ,p ág. 59 e segts.
KARS_T EN, RAPHAEL: The Civilization of the Sonth Ainerican I ndians, con1
prefácio de Edward Westermarck, New York, A.lfred A. Knopf, 1926.
K.IRCHHOFF, PAUL: 1) Verwandtschaftsbezeichnungen und Verwandtenheirat,
in Zeitschr ift für Ethnologie, vol. 64, Berlim, 1933, págs. 41-71. 2) Die
Verwandtscbaftsorganisation der Urwaldstãmme Südamerikas, in Zeitschrüt
für Ethnologie, vol. 63, Berlim, 1932; págs. 85-193.
LEITE, SERAFJ'~i1: História da Companhia de Jesus no Brasil, Dist. Livraria
Portugalia e Civilização Brasileira ; Porto, 1938 (Vóls. I e li ).
MESQUITA FILHO, J ULIO DE: En$aios Sul-A.mericanos, Livraria Martins Eclitôra, São Paulo, 1946 (Parte IV).
MÉTRAUX, ALFRED: 1) Migr{ltions Historiques des Tupi-Guarani, Paris, Lihrairie Orientale et Américaine, 1927. 2) La Religion des Tupinambá et
ses rapports avec celle des autres tribus Tupi-Guarani, Librairie Ernest Léx:oux; Paris, 1928. 3) La Civilisation Matérielle des Tribus Tupi-Guarani,
Llb. Orientaliste Paul Geutliner, Paris, 1928; tese principal de doutoramento
em letras, apresentada pelo autor à Faculté des Lettres de Paris; XIV e
331 págs.; excelente ínqic;.e hibHográfico ( p~gs. 314-331) . 4) Le Shamanisme chez les lndiens de L' Amérique dn Sud Tropicale, I, in Acta Americána~ Jaly-September, vol. II, N.0 3, .1944, 197-219; e. II, idem, October-December, vol. TI, N.0 4, 19-44, 320-341. 5.) The Tupinambá, in Handbook of
South American Jndians (ed. Julian H. Steward), vol. 3, Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 143, Washington, 1948, págs.
95-133. 6) Warfare, Cannihalism and Human Trophies, in Handbook -0f
South American Indians, -val. 5, "The Comparative Ethnology of South American Indians", (editor) Julian H. Steward, págs. 383-409; W ashington, 1949.
7) Les Peaux-Rouge de l'Amérique du Sud, Editions Bourrelier, Paris, 1950.
NORDENSKiõLD, ERLAND: Palisades and " Noxious Gases" among the Sonth
American Indians, in Ymer.; 1918, lI. 3, págs. 220~243.
PINTO~

ESTEVÃO: Os Indígenas do Nordeste, Companhia Editõra Nacional, São
Paulo, 1938 (Vol. II).

SCHADEN, EGON: Ensaio Etno-Sociológico sôbre a Mitologia Heróica de Algumas Tribos Indígenas do Brasil, ed. Revista Sociologia, São Paulo, 1945;
Relações Intertribais e Estratificação Social entre índios Sulamericanos.
separata da Revista Sociologia, vol. X, Ns. 2·3, S.ã o Paulo, 1948.
.

THOMSEN, THOMAS: Albert Eckhout ein Niederliindischer Maler und Sein Gõnn.e r Moritz der Brasilianer, Ejnar Munksgaard, Kopenhagen, 1938.
VARNHJ\GEN, FRANCISCO ..AD.0 LF.O (Vise. de Porto Seguro): História Geral
do Brasil, Antes de sua Separação e Independência de Portugal, terceira
edição, 4 vols., Companhia Melhoramentos, São Paulo, s. d .
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WAGLEY; CHARLES: Xamanismo Tapirapé, Boletim d9 Museu NaojoQ.al, N. S.,
Antropologia, N. 0 3, Rio âe Janeiro, '1943.

3 -

Trabalhos sôhre o Método Histórico, as Técnicas de Críticas de Fontes
e o Funcionalismo, utilizados pelo Autor:

ARON, RAY1\1•0 ND: Introducción a la Filosofia de la .Historia, trad. Angela 1l.
de Gaos, Editorial Losada S. A., Buenos Aires, 1946; secções III e IV, especialmente.
BALDUS, HERBERT: Difusionismo, Concentrismo e Funcionalis.roo, in Revista
Socíologja, Vól. III, N.0 2, São Paulo, 1941, págs. 128-140.
BASTIDE, PAUL ARBOUSSE: Os Métodos, os Processos e as Técnicas da Pes·
quisa Sociológica: aplicação às relações entre a História e a Sociologia, in
Revista Sociologia, vol. II, N. 0 tl, 1940, págs. 305-327.
BATESON, GREGORY: Naven. A Survey _of the Problems Suggested by a Com•
posite Picture of the Culture of a Ne-,,v Guine.a Trihe Drawn from Three
Points of View, Imprensa Universitária, Cambridge, 1936.

BAUER., WJLI-IELM:
~alemã

Introducción al Estudio de la HjstQria, trad. da 2.ª edição
e notas de Luis G. de Valdeavellano, Bose:h, Casa Editôra, BarceloJ;l,a,

1944.

BECKER, HOWARD: The Field and Problerns of Histotical Sociology, in Luther
Lee Bernard ( ed.), The Fields and Metbods of Sociology, Ne'v York, 1934,
págs. 18-33.
BERR, HENRI: La Synthese en Histoire, Essai Critiqq(l et Théorique, Libr. Félix
Alcan, Paris, 1911; L 'Histoire Traditionelle et la Synthese Historiqae, Lili.
Félix Alcan, Paris, 1935; em colaboração com Lucien Febvre., artigo History,
in the Encyc1opaedia of Social Sciençes, vol. 7, págs. 357-368.
BOAS, FRANZ: Methods of Research, in General Anthropology, D. C. Heat ~nd
Co., New York, 1938, cap. XV.
CAL.l\iIETTE, JOSEPH : Le Monde Féodal, Les Presses Universitaires de Franc~,
Nova Ediçã.o, Paris, 1937 (lntroduç-ã o).
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Uil1verMtaires de France, 48.ª edição, Paris, 1946.
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BENEDICT, RUTH: Patterns of Culture, The Riverside Press, Cambridge, Massachusetts, 1934.
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New York., 1931.

•

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

417

LA PIERE, RICHARD T. e FARNSWORTH, PAUL R.: Social P sychology, McGra"1-Hill Book Company, Inc., New York e Londres, 1942; 2.ª edição.
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Race, 2.ª edição revi~~ª e ampliada, Columbia University Press, New York,
194.S.

MORET, A. e DAVY, G.: Des Oans aux Empires. L'Organisation Sociale chez
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OGBURN, WILLIAM F. e NThiKOFF, MEYER F.: Sociology, Houghton Mifflin
Co., The Riverside Press Can1bridge, 1940.
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vol. IX, págs. 202-206.
RICHARD, GAS'.I'ON: L'Tdée. d'Evolution dans. la Nature et l'Histoire, PJiris,
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