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O CAVALO NA AMÉRICA INDfGENA; NOTA PRÉVIA A
UM ESTUDO DE MUDANÇA CULTURAL
por
EDUARDO GALVÃO

Um dos exemplos que ilustram o processo de mudança
cultural e a necessidade de analisá-lo em função d~s diversas
categorias de fatôres causativos, é oferecido pelo estudo do
uso do cavalo por índios da América pós-colombiana.
Em princípios do século XVII, o cavalo foi introduzido no
continente como parte do equipamento dos primeiros Conquistadores.
O ambiente propício da Grande Planície da América do
Norte e das formações campestres do Pampa e do Chaco sul-americanos favoreceram o desenvolvimento de rebanhos.
Dois séculos mais tarde os grupos indígenas dessas áreas são
repet idamente citados na literatura por suas proezas eqüestres. As condições ecológicas dessas planícies e campos forneceram as condições básicas para o desenvolvimento de rebanhos, porém a integração e desenvolvimento do complexo
C'Ultural que pode ser resumido na expressão "índios cavaleiros" se deve sobretudo ao fato de ter fornecido maiores possibilidades de movimentação e eficiência a tribos semi-nomádicas dependentes da caça para subsistência. Igualmente se
adaptava às táticas de guerra utilizadas pela maioria dessas
tribos, caracterizadas por freqüentes e rápidas incursões de
rapina aos territórios ocupados por tribos sedentárias. Embora tenha se tornado um lugar comum na literatura etnológica a afirmação que a introdução do cavalo provocou fundas modificações na cultura tribal dos grupos que o adotaram,
e que essas mudanças seguem caminhos paralelos na América
do Sul e do Norte, o processo carece ainda de análise em
maior detalhe. Excetuando-se um artigo pioneiro de Wissler (1914) para os índios das Grandes Planícies, o restante
da informação, especialmente para a América do Sul sômen-
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te é encontrado em fontes históricas e sem preocupação comparativa. (*)
A introdução e uso do cavalo por tribos indígenas é um
fenômeno, na América, restrito a poucas áreas, contudo a análise do processo e o fato de ter ocorrido em regiões consideràvelmente distantes e sem relações históricas ou culturais fornece excelente material para compreensão dos processos de
desenvolvimento e mudança de cultura. Nas principais
áreas, Grandes Planícies, o Pampa e Chaco o uso do cavalo levou as tribos que o incorporaram em seu sistema adaptativo
apoiado na caça e coleta, relativamente simples e generalizada, para uma economia francamente especializada num tipo
de caça; ao enriqueéimento dessas sociedades caçadoras cujos
tradicionais bandos se amalgamaram em unidades sociais
maiores ao ponto de desenvolver ou reforçar um sistema
incipiente de classes, a inversão de suas relações com sociedades tribais vizinhas, de base agrícola, a que passaram a dominar e exigir tributação. A análise dêsse processo mostra
também que o desenvolvimento cultural em uma determinada área depende em muito das interrelações das diversas sociedades que coabitam essa área.
As Grandes Planícies

A região do Gôlfo do MéxiC'o ou a fronteira mexicana foi
a área de introdução do cavalo na América do Norte. Hain, ~s
(1938), aponta Santa Fé como o principal centro, e o ano
de 1600 como data mais provável. A suposição de que os
primeiros rebanhos teriam se originado de cavalos extraviados da expedição De Soto-Coronado, em 1540, foi abandonada. Os cavalos fugidos seriam em número tão pequeno que
o seu extravio não é mencionado nos relatos. Como tal teriam pouca chance de sobreviver num ambiente desconhecido, e mais provàvelmente teriam sido caçados e mortos pelos
índios a quem faltava treinamento e conhecimento de sua
utilização como meio de transporte. Aos índios foi proibido
montar até época posterior quando na condição de escravos
foram utilizados como vaqueiros nos ranchos. Tribos sedentárias como as dos Pueblos, em contacto mais íntimo com os
espanhóis, adotaram o uso do cavalo, em pequena escala, provàvelmente devido a seu modo de vida sedentária onde êsse
animal não tinha maior função como meio de transporte ou
(•)

Para os obj e tivos dêste artigo consideramos s uficiente a informação com respeito
à A mérica do Sul, contida no HSAI, vol. 1, Culturas Marginais.
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fôrça de tração. Contudo na medida que rebanhos selvagens
espalharam-se pelas grandes planícies que se estendiam na direção sul-norte, entre as montanhas do oeste e as zonas de
floresta a este, tribos caçadoras cedo adotaram uso do cavalo
o qual lhes aumentava a capacidade de movimentação e maior
eficiência nas técnicas de caça e de guerra. O processo de
difusão dêsse elemento novo e sua integração na cultura dêsses grupos veio a culminar no século XIX.
A eficiência dos índios cavaleiros como caçadores de búfalos e como guerreiros que dominaram as tribos agricultoras
da mesma área, levou a suposição que a sua cultura deveria
ser considerada típica da área das planícies. Reforçava o
fato que a maioria dos relatos sôbre éssa área se referia a uma
época em que já possuíam o cavalo. Wissler (1914) ao analisar a influência do uso do cavalo nas tribos dessa área chega à conclusão de que a introdução dêsse elemento contribuiu
para reforçar e melhor integrar um tipo de cultura nomádico,
sem modificá-lo fundamentalmente. ~le aponta a existência em época anterior do cavalo, de traços como a caça ao
búfalo, tipis, ou tendas cônicas feitas de peles, uso de cachorros e do "travais", armação triangular de varas, trelada ao
animal para o transporte de cargas, e um número de outros
elementos culturais. Com a adoção do cavalo, a mobilidade
e as soluções aos problemas de transporte ganharam em eficiência, o tipi, ou tenda aqquiriu melhor estrutura em função
da maior facilidade para seu transporte, os meios de subsistên_
eia cresceram apoiados em territórios de caça mais dilatados.
As guerrilhas e contactos com outras tribos aumentaram e
com êsse ascenso, prêsas de guerra e maiores possibilidades de
prestígio individual. Houve, enfim, um florescimento geral
na cultura dêsses grupos. Contudo a existência de algumas
tribos de base agrícola e a dependência de muitos dêsses índios cavaleiros, do escambo ou do tributo nesses grupos agricultores, o leva a acrescentar que a introdução do cavalo poderia ter afetado também a êsses grupos sedentários que
abahdonando o seu estilo tradicional de vida, baseado em
aldeias permanentes, no cultivo de roças, na fabricação de
cerâmica, passaram a orientar-se pelo padrão das tribos cavaleiras que os dominavam.
Wissler (1938), selecionou onze tribos como representativas do que êle considerou cultura da área das Planícies,
a saber: Comanche, Kiowa, Kiowa-Apache (no sul); Sarsi,
Blackfoot, Atsina, Arapaho, Cheyenne, Crow, Teton-Dakota
e Assiniboin (no norte). Sua subsistência dependia da ca-
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ça ao búfalo e seu modo de vida era nomádico e lntimamente
ligado ao uso do cavalo. Outros grupos que praticavam uma
agricultora incipiente, como os "índios de aldeia" (Village
Indians), com estabelecimentos mais ou menos fixos, e habitações permanentes feitas de madeira, palha e barro, foram
classificados ainda nessa área cultural, porém, sob a rubrica
de "atípicos".
Kroeber (1928, 1947), investigando a história das Planícies de um ponto de vista mais inclusivo, reagiu à opinião
tradicional que considerava o tipo de cultura caçadora e nomádica como arcaica na área. Sugeriu a existência de um
horizonte mais antigo constituído de tribos de base agrícola
que ocupavam as zonas mais favoráveis das Planícies centrais e meridionais. Os Caddoans teriam sido o núcleo dêsses grupos sedentários. Os nômades de época anterior à introdução do cavalo ocupavam a periferia da área, provàvelmente concentrados junto aos flancos das montanhas rochosas. Chamou também atenção para o fato de que tribos consideradas "típicas" da cultura cavaleira das Planícies, como
os Cheynne e os Dakota; somente por volta de 1750 se haviam movimentado para oeste de Missouri, provenientes das
matas de leste (Woodlands). Blackfoot e Atsina-Arapaho
foram consideradas por êle, como possivelmente as tribos
mais antigas nas planícies setentrionais pelo fato de sua
grande diferenciação na linguagem, dos dialetos algonquianos.
Baseando-se nos resultados de estudos. arqueológicos
que realizou na área das Planícies, Strong (1933), chamou
a atenção para a aparente contradição de Wissler ao assumir
a possibilidade de inibição ou retração de atividades agrícolas de algumas tribos ao mesmo tempo que considerava a
cultura .caçadora e nomádica pouco modificada com a introdução do cavalo. Aquêle arqueólogo conseguiu evidências
de mudança em tempos proto-históricos de um tipo de cultura sedentária e de base agrícola, para um outro apoiado na
caça e na coleta já em tempos históricos. Os agricultores
proto-históricos estavam ligados aos modernos estoques Caddoan e Siouan, e foram precedidos, conforme evidência arqueológica dos horizontes mais antigos, por grupos também
de base agrícola porém distribuídos em aldeias menores e
mais espalhadas. Ao tempo em que o cavalo foi introduzido, os Caddoans, horticultores, pareciam ter alcançado um
regular desenvolvimento em sua cultura. Quando os brancos começaram a penetrar a região, os índios cavaleiros, nomádicos, estavam em plena expansão, enquanto os grupos
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agricultores tinham sido empurrados para as margens do
Missouri. Ficou então estabelecido na base dêsse material
que o notável desenvolvimento da cultura das Planícies, no
sentido definido por Wissler, foi um fenômeno recente e teve suas raízes na introdução do uso do cavalo.
Com base na evidência arqueológica e histórica para
assumir que a ·cultura normádica das Planícies foi um desenvolvimento recente, temos então a necessária perspectiva
para analisar o caráter das mudanças trazidas pelo uso do
cavalo. Os índios cavaleiros são geralmente descritos como
organizados em bandas, cada uma dessas bandas com líderes e organização próprias, dominando um determinado território de caça. O núcleo dessas bandas era constituído por
um grupo de homens aparentados entre si, compondo uma
verdadeira linhagem nos tempos de antes do uso do cavalo.
Após sua introdução, as bandas se ampliaram transformando-se em unidades compósitas nos tempos históricos. Além
dessa associação de base, todos os homens pertenciam a um
número de sociedades masculinas e a classes de idade. Essas unidades, usualmente não localizadas funcionavam como organismos coletivos para a promoção de expedições de
caça e de guerra e para os cerimoniais, cada uma delas com
deveres ou funções, privilégios, nomes e canções tradicionalmente ·determinados. Operavam como uma superestrutura
que reunia em uma unidade maior, a tribo de diversas bandas. Dependendo das migrações periódicas dos búfalos, que
durante o verão se reunem em grandes rebanhos devido a
pastagens melhores, as bandas se congregavam em locais
tradicionais, onde promoviam caçadas e cerimônias coletivas. No inverno, os campos de pasto mais pobres levavam
o búfalo a se espalhar. Os grandes acampamentos eram
abandonados e as bandas reassumiam sua individualidade
voltando aos seus próprios territórios de caça.
O uso do cavalo pode não ter alterado bàsicamente a
cultura dos caçadores de búfalo, no sentido de que não mudou a técnica de subsistência - a caça. Contudo, pode-se
assumir que a dependência sôbre um tipo de caça, o búfalo,
foi acentuado com a introdução do cavalo. Dependendo de
cachorros para o transporte de pertences no travois, argumenta Kroeber (1947), êsses índios não poderiam manter
perseguição eficiente ao búfalo durante todo o correr do ano
e teriam que recorrer a outros recursos - coleta de alimentos, para o qual as planícies não ofereciam grandes possibilidades. O fato da extensiva ocupação das planícies, alcan-
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çada em tempos mais recentes pelos índios cavaleiros, parece confirmar êsse ponto de vista.
O aumento de eficiência na exploração do ambiente levou a um desenvolvimento cultural dos caçadores ·n ômades
que mudou suas relações para com os grupos agricultores
antigos ocupantes da área. ~stes, foram expulsos de parte
das regiões que tradicionalmente ocupavam dominados que
foram pelos índios cavaleiros, ou adotaram êles mesmos o
uso do cavalo e abandonaram a agricultura pela caça ao búfalo e pela guerra.
A base de subsistência ampliada permitiu e levou a um
aumento de número de indivíduos nas bandas, e conseqüente reajustamento da sua estrutura sócio-cultural. Entre os
grupos, para os quais temos evidência de uma primitiva organização em bandas patrilineais, como os Blackfoot, essas
linhagens se reuniram em grupos maiores formando bandas
compósitas. Os grupos bilaterais dos últimos invasores da
área como os dos Dakota e Cheyenne foram igualmente ampliadas. Mesmo entre tribos organizadas em clans matrilineais como os Crow, dado sua filiação tradicional ao Siouan
Centrais, as bandas crescer~m em número e os direitos de
propriedade foram modificados.
A chefia e liderança das bandas passou a ser mais seleta e a depender mais sôbre as novas linhagens compósitas.
Não obstante a mobilidade vertical ainda existente nas bandas, o alcance de prestígio e liderança passou a depender
mais e mais no acúmulo de riqueza. Esta, baseada em um
novo valor - a posse de cavalos. (Lewis, 1942)
As atividades guerreiras aumentaram em função do
alargamento ou expansão das bandas e da crescente pressão
de invasores brancos que disputavam o território e a caça do
búfalo aos índios. Essas atividades embora dependentes em
sua organização da iniciativa e do prestígio individual, e em
si mesmas um fator de conquista de prestígio, tornaram-se o
privilégio de uma classe de "guerreiro". Reportaram linhagens de "chefes" e "pequenos chefes". As possibilidades de
prestígio de um homem "pobre" - com poucos ou nenhum
cavalo foram grandemente limitadas. Iniciava-se assim um
incipiente processo de estratificação e de criação de uma hierarquia social que não foi completado devido a quase total
dizimação dessas sociedades pela expansão das frentes pioneiras dos colonizadores europeus.
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O Chaco e o Parn1p a

O Chaco é, geogràficamente, uma zona de transição
entre a Floresta Tropical, o Planalto Andino e os campos do
Pampa. Rico em plantas de valor alimentício como a algaroba, possuía fauna também adequada à subsistência. As
tribos que b ocupavam, mostravam e1n sua cultura influência dos grupos da Floresta Tropic·a l e Andinos (Steward,
1947). Predominavam, porém, padrões de vida nomádica caçadora característica do Pampa. Muitas dessas tribos de subsistência baseada na caça e na pesca, tinham algum conhecimento de agricultura, limitada, entretanto, ao cultivo de
pequenas roças de milho. ~sse traço, comum a culturas
"marginais"-, pode também ser atribuído à influência andina. Usavam uma espécie de pá em lugar do bastão de cavar e o plantío era tarefa masculina, traços caracterlsttcamente andinos. Com a introdução e uso do cavalo êsses grupos em sua maioria abandonaram qualquer prática de agricultura, obtendo os produtos de cultivo através do saque de
aldeias de tribos verdadeiramente agricultoras. Um exemplo bastante C'onhecido é dos Mbayá-Guaicuru que submeteram os Guaná a um status de vassalagem. Recebiam produtos agrícolas como tributo e levavam para seus acampamentos muitos Guaná na condição de servos.
Os Mbayá, Abipon, Mocoví, Toba e Pilagá, :as tribos mais
importantes, ·e stavam organizadas em bandas patrilineais
(Métraux, 1946). Cada banda dominava um território de
caça e obedecia a um chefe escolhido entre seus homens de
maior prestígio. Como o poder sobrenatural fôsse também
um fator importante para a conquista de prestígio individual êsses líderes eram, em sua maioria, também xamans.
A adoção do uso do cavalo, em princípios do século XVII, levou a um processo de alargamento das bandas (Métraux,
1946) que de linhagens patrilineais, passaram a constituir-se em unidades compósitas. Ampliaram-se os territórios de
caça e aumentaram as atividades guerreiras.
Durante os
dois séculos que se seguiram, foram pràticamente contínuas
as correrias pelos índios cavaleiros que passaram a atacar
sobretudo os povoados espanhóis. O saque dêsses estabelecimentos e de aldeias ou acampamentos de tribos inimigas ou
já dominadas, permitiu à incipiente classe de guerreiros já
em existência, uma oportunidade cresC'ente para o acúmulo
de riquezas - cavalos e objetos de procedência européia.
Casamentos e alianças dentro dessa classe de guerreiros re-

228

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

forçaram e proporcionaram o surgimento de linhagens "nobres" baseadas na transmissão de status e na aquisição de
novos privilégios. Duas classes de nobres apareceram - a
dos caciques, chefes de grandes banda, com títulos herdados; e a de chefes ou capitães de bandas menores ou sub-divisões da banda maior, com títulos adquiridos. Guerreiros, em geral, constituíam o nível imediato. Ao pé da escala
social encontravam-se os servos, cativos de guerra e seus descendentes. A propriedade de muitos cativos era marca de
pr,estígio e status. No caso dos Mbayá, tôd.a a tribo Guaná,
a êles estava submetida. Anualmente por ocasião da safra,
bandas Mbayá acampavam nas aldeias Guaná para receber
produtos agrícolas e cobertores (Métraux, 1946).
Parte dos homens de cada banda Abipon e Mbayá pertencia a uma sociedade militar, que se assemelhava em sua
organização, àquelas dos-índios das planícies norte-americanas. Seus membros passavam por uma iniciação ritual, trocavam nomes e eram agraciados com privilégios.
A estrutura dessas sociedades tribais do Chaco, baseada
em uma estratificação de classes que de modo amplo poderiam ser descritas como constituídas de "nobres", guerreiros
e cativos,, parece datar de antes da introdução do cavalo (Métraux, 1946), embora provàvelmente seja um desenvolvimento
relativamente recente a julgar pela ausência de textos lendários que se refiram a essa forma de organização (Schaden
1945, Ribeiro, 1950). De qualquer forma, somente o advento
do cavalo permitiu uma base econômica capaz de dar maior
consistência e possibilidade a êsse sistema de classes.
Mais ao sul, no Pampa, os efeitos da aquisição do cavalo
por grupos indígenas, seguiram as mesmas linhas gerais. A
arqueologia dessa área revela que as tribos que a habitavam
em tempos históricos, como os Puelche, Tehuelche e Poya,
representavam um tipo bastante arcaico de cultura. Relacionados a êsse tipo de cultura e também transformados em
índios cavaleiros incluem-se também os Ona, da P.atagônia.
Exceto pela região do Delta do Paraná e vales dos contrafortes orientais dos Andes, não foram encontradas indic·ações
de agricultura. O achado de implementos líticos de pilar e
moer é possivelmente indicativo da importância de economia
coletora. Em tempos passados a maior dependência sôbre
a caça de guanaco e da rhea, parece ter se derivado do uso
do cavalo, introduzido na região por volta de 1700. A fabricação de um tipo muito simples de cerâmica, de padrão
uniforme para tôda a área, foi abandonada em meados do
~
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século XVIII (Willey, 1946). 1:sse fato é uma possível indicação da intensüicação de hábitos nomádicos .após a introdução do cavalo na área·
As tribos do Pampa estavam organizadas em bandas patrilineais constituídas de 40 a 120 indivíduos (Cooper, 1946).
Cada banda dirigida por um chefe de pequenos poderes e
mais ou menos confinada a um território de caça. O Guanaco era a principal fonte de suprimento. As técnicas de caça
eram semelhantes às usadas pelos índios das Planícies, sobretudo em seu caráter coletivo. Eventualmente as bandas
se reuniam para objetivos cerimoniais. Não havia classes
socialmente estratifiC'adas, mas fazia-se uso de cativos aprisionados nas expedições de guerra, as quais foram intensificadas devido a maior mobilidade dos grupos. Algumas tribos, como os Puelche, adaptaram-se de tal forma ao novo
elemento, que o cavalo passou a fornecer além do transporte, peles para indumentárias e cobertura dos toldos e a própria carne para alimentação.
De modo geral, observam-se nessa área, o mesmo processo ~escrito para as Planícies. Com a adoção do cavalo
as bandas tiveram sua mobilidade e subsistência ampliadas,
cresceram em número de indivíduos e na composição de linhagens, os territórios foram alargados e intensüicaram-se as atividades de guerra competitiva com os brancos
(Steward, 1947).
Comparando-se os efeitos da introdução do cavalo nessas áreas tão distantes verifica-se a ocorrência de processos
culturais, assim o reforçamento e desenvolvimento de um
tipo de economia baseada na caça. Isso ocorreu entre as
bandas coletaras e caçadoras das planícies ·n orte-americanas
como entre os grupos de mesma economia no Chaco, Pampa
e Patagônia da América do Sul. A supressão de complexos
culturais como a horticultura e o uso de cerâmica, registrada para alguns dos grupos norte-americanos, é da mesma
forma demonstrada arqueológica e históricamente para os
da América do Sul. Em ambas áreas, pequenas bandas patrilineais desenvolveram-se em bandas compósitas, maiores,
e com padrões de chefia e estrutura social mais complexos.
As atividades de guerra fo~am intensificadas e essas bandas
de caçadores semi-nomádicos assumiram posição de dominância sôbre grupos. tecnologicamente mais avançados.
Para resumir:
a) O cavalo foi principal e caracteristicamente adotado por povos caçadores e coletores, organizados em bandas
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patrilineais, habitantes das campinas e savanas, os quais
possuíram em tempos anteriores um tipo mais generalizado
de economia, desenvolveram uma crescente especialização
para a caça;
b) O cavalo foi adotado por êsses grupos, principalmente porque lhes supria a necessidade de maior mobilidade
e exploração mais eficiente dos recursos do ambiente; (1)
c) A introdução do complexo do cavalo na configuração geral dessas culturas, possibilitada pelo que respondia às
necessidades de caçadores nomádicos, levou, eventualmente, a grupos que praticavam uma agricultura incipiente, ao
abatimento ou mesmo supressão qessa atividade, relacionada com um tipo de cultura baseado em horticultura, estabelecimentos mais ou menos permanentes, e cerâmica. (2)
d) As pequenas bandas patrilineais se reuniram em
bandas maiores, de estrutura compósita, como resultado do
aumento de suprimento de alimentos e maior eficiência de
transporte.
O que levou à expansão territorial, guerras de conquista e eventualmente à formação de um sistema de classes. (3)
Contudo, deve ser acentuado que a introdução do cavalo, não foi o fator exclusivo dessas mudanças. Outras causas que derivam dos efeitos cumulativos do contacto e pressão das frentes colonizadoras (comércio de peles, armas de
fogo e outros artigos) têm que ser tomadas em consideração
no processo. Entretanto a adoção do cavalo polarizou o fulcro dessas mudanças.
"

SUMMARY

ln this paper a comparison is made in terms of culture change upon
the results of the introduction of the horse ·among the Indians of North
and South America. ln both areas, following the introduction and use
of the horse in post Columbian times, similarities in the cultural devel'Opm.e nt are noted. Among them the reinforcement of a type of economy
based on hunting, the supression of an incipient horticulture and the development of warfare.
Small patrilineal bands developed into composite bands, and the social
structure suffered changes, with the emergency of a sistem of class division. The changes are more or less parallel for such areas geographically
·a nd historically distinct as the Great Plains in N orth America, and the
Chaco and Pamp.a in South America.
(1) Forde, 1934
(2)

Wissler, 1914

(3) Steward, 1947
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