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ÁREAS CULTURAIS INDIGENAS DO BRASIL:
1900-1959

Na medida que os estudos de etnología brasileira mostram um
deslocamento de énfase m·onográfica. sobre grupos tribais indígenas, para problemas de ordem comparativa, sobretudo os que dizem respeito a processos de aculturacao e de mudanca de cultura,
acentua-se a necessidade de dassificacoes culturais em perspectivas
·mais amplas e mais exatas que .as atualmente usadas.
Por algum tempo foi aparentemente satisfatória a classificacao
de tribos indígenas em grupos linguísticos, em que estava implícita,
pelo menos ·em relacao aos phy/a principais, também a faceta cultural. ~ ainda usado na etnografia brasileira o clássico esquema lingüístico - Tupis, Caribes, Aruaques, Jes e Isolados, como significando também tipos de cultura diversos. Fala-se de urna "cultura
Tupi" em contraposicao a urna "cultura Aruaque" ou "Caribe".
Havia e há certa razao nesse proceder 2 ~ Nao obstante a consciencia da deformacao do critério lingüístico ser usado como definí-

apresentada a IV Reuniao Brasileira de Antropología, Julbo de
1959, Curitiba.
2 Em sua comun ica~ao a IV Reuniao da A. B. A., Matoso Camara Jr. (MS 1959J,
apoiando-se em Greenberg ( 1957), salienta o interesse de um tipo de classifica~o
utilizado na moderna lingilíst.ica, o areal, dado a ..evidenté correla~ao entre áreas
lingUísticas, assim obtidas, e as áreas culturais. pois urnas e outras decorrem de
1

Processamento da mandioca. As raízes sao raladas, a massa lavada e prensada
no tipiti, esfarelada e torrada no forno para o fabrico de farinha (apud KochGrünberg, 1909-10).
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dor de co.nfiguracao cultural, o fato de alguns desses grupos lingüísticos se distribuírem por faixas geográficas de ocupacao exclusiva,
contribuiu para essa identificacao entre língua e cultura. É o caso
dos Tupis que ocupavam, ao tempo da descoberta, o litoral de sul a
norte, em contraste comos Je do interior, que ainda boje dominam
extensa área dos Estados do Maranhao, Goiás e Pará, praticamente
sem intrusao de outros grupos. Menos verdadeira dado a distribuicao geográfica mais irregular era ou é a identificacao da cultura
aruaque e da caribe. Nao obstante sao comuns os estereótipos do
aruaque como "civilizador", hábil ceramista, tecela·o e agricultor, e
do caribe guerreiro e desbravador.
Essa classifica~ao que já trazia um vicio de origem, e a que
pouco ajudava a ausencia de ensaios de maior amplitude que os de
Métraux (Tupi) e Max Schmidt (Aruak}, nao poderia funcionar
como in·s trumental na taxonomia etnológica. Seu uso, entretanto,
persistiu porque os etnólogos brasileiros, mais preocupados como
estudo individualizado de tribos indígenas e um tanto avessos a generalizac0es, nao buscavam encontrar urna base sistemática comparativa. Quando o faziam, o foco de interesse residia na difusao de
determinados traeos de cultura.
O conceito de área cultural, desenvolvido principalmente pelos
antropólogos norte-americanos, oferecia certas díficuldades em sua
aplicacao as culturas indígenas do território brasileiro. Além da falta de informacao factual sobre um grande número de tribos, acrescia o fato de que os remanescentes indígenas, por fo rea da expansao
luso-brasileira tiveram seus territórios reduzidos, concentrando-se
em urna mesma área grupos de origem a mais diversa.
Urna tentativa pioneira deve-se a Wissler (1922) que embora
interessado, particularmente, em aplicar o conceito de área cultural
a tribos norte-americanas, .o estendeu para a América do Sul, identificando em território brasileiro urna única área, a Amazonica. Sua
caracterizacao tinha apoio no conceito de áreas de alimentacao
(food areas), definindo-a como "área da mandioca". Kroeber
(1923), fazendo a revisao do esquema geral de Wissler, manteve a área Amazónica, designando-a, porém, de área da Floresta Tropical.
A pouca utilidade desse esquema, aplicado a problemas de etnografia brasileira, era flagrante e nenhum interesse despertou.
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Mapa l - Arcas culturais segundo Krocbcr (1948:792)
Arca de Floresta Tropical

mtluencias de contacto, e os critérios lingnísticos, que serviram para o estabelecimento de um grupo areal de línguas, pode ser utilizado pelo antropólogo, ao lado
dos seus critérios nao-lingOísticos, para determinar urna área cultural''.
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Seguiram-se outras classificacoes de base cultural, sempre de
inici~tiva de antropólogos estrangeiros. Visavam o quadro geral da
América do Sul e distinguiam-se pela enfase em problemas de desenvolvimento histórico das sociedades amerindias. De modo geral
sao pouco específicas com relacao ao Brasil. Stout ( 1938) estabelece
11 áreas; Cooper ( 1942), 3 áreas; Kroeber ( 1948), 4 áreas; Bennet e·
Bird ( 1949), 3 áreas; M urdock ( 1951 ), 24 áreas. Steward ( 1948), 4 tipos.
Há que salientar nesses esquemas, diterencas de método e de
conceituacao. Estas sao bastante evidentes quando se contrastam as
divisoes de Coopere Steward com.a de Murdock. Nos dois primeiros,.embora a mencao explícita de áreas (áreas culturais, área cultural tipo), superpoe~se a esse conceito, urna nocao diacrónica de desenvo!vimento cultural, ao mesmo tempo que se acentuam as relacoes ecológicas e o nivel de in~egracao sócio-cultural. M urdock faz
valer com maior insistencia a distribuica.o de determinados elementos materiais (ceramica, trancado, tecelagem, técnicas de ~ubsisten
cia, etc.) e outros como filiacao lingüística, classes sociais, parentesco, etc. Nesse sentido segue a abordagem desenvolvida por Wissler.
Cooper objetivou, na realidade, um esquema de seqüencia cultural. Sierra/ (planalto andino), Silva/ (Amazonas-Orenoco) e Marginal (faixa campestre), embora designacao de áreas, indicam níveis
de desenvolvimento. Os povos de cultura Marginal incluem além
das tribos Je (provisoriamente), os Botocudo, Masakali, Pataxó,
Puri e outros grupos do Leste brasileiro, os Bororo, Guató, Guaiaki, povos do Chaco, do Pampa e da Patagónia, considerados ·"externamente marginais" as áteas Sierra/ e Silva/. Outros grupos
como .os Yaruro, .Maku, Xiriana, Waika e Mura, sao classificados
como ''internamente marginais" da área Silva/. Esse autor aventa a
possibilidade de considerar-se os grupos Je como do tipo Silva/ em
regressao.
Cooper reconhece como uniformidades básicas nos grupos
marginais, traeos que podem assim ser resumidos: caca, pesca e coleta. Horticultura ausente ou rudimentar. Ausencia de animais domésticos, exceto o cao. Geralmente, ausencia de estimulantes (álcool, tabaco, coca). Ceramica freqüentemente· ausente ou de tipo
muito simples. Tecelagem ausente. Abrigos simples, ·dormida no
chao (esteiras ou pelts). Arcos excepcionalmente longos. Ausencia
de canibalismo. Monogamia ou poliginia simples. U nidade social
básica, a banda.
Os povos de cultura Silva/, incluindo a maior parte das tribos
da floresta amazónica, caracterizam-se pela horticultura (mandioca,
milho e batatas) e presenca da maioria dos traeos apontados como
196

negativos para os do tipo Margina/. Cooper reúne material comparativo que considera suficiente para definir este tipo como mais antigo que o Silva/. Destaca os chamados elementos culturais pan-:
americanos, encontrados na América do Sul, ausentes na 'área Silva/, que r_
eaparecem na América do Norte.
Steward amplia o esquema de Cooper, superpondo ao conceito
de área, um outro mais generalizado, o de tipos, que exprimem.
níveis de integracao sócio-cultural. Na base desse conceito redefine
as áreas Silval, Sierral e Marginal, em termos de Tipo Floresta Tropical, Tipo Andino e Tipo Marginal, e incluí um novo tipo, o Circurn-Caribe. Aprofunda a relacao cultura-ambiente, chamando, entre o~tros fatos, atencao para as diferencas em recursos para subsistencia entre linhas de praia e territórios interiores, as quais atuam
como determinantes de densidade de populacao e incidem nos padroes sócio-políticos.
·
Sua classificacao tem como base a ocorrencia, distribuicao e
integracao de padroes socio-económicos e religiosos. Relega a segundo plano, elementos, culturais tomados isoladamente, porque
"muitos destes sao variáveis independentes. Sua distribuicao é dissonante com aquela dos padroes sócio-políticos e religiosos, e ocorrem em padroes bastante diferentes. Eles constituem os materiais d~·
construcao da cultura, sem afeta.r., grandemente a sua arquitetura"
(Steward, 1949, V: 671).
Como~o de Cooper, esse esquema tem urna inferencia de desenvolvirnento cultural no sentido que "algumas instituicoes e práticas
precederam necessariamente a outras, mas nao é um esquema unilinear ... urna forte tradicao histórica difundiu certas instituicoes sócio-políticas e provavelmente algumas tecnologías através de considerável parte da América do Sul, mas a aceitacao e "patterning" de
tais instituicoes foi sempre contil)gente com as pontencialidades locais" (Steward, 1949, V: 674).
Dentro desses "tipo,s " de cultura, reconhece a necessidade de
subdivisoes apresentadas em áreas:

TIPO FLORESTA TROPICAL
Guianas - considerado o centro de dispersao por incluir o
rnaior número de traeos característicos. Com tres possíveis subdivisoes.
a) costeira
b) savana-montanhosa
c) amazónica
197

Amazonas Noroeste - Tukanos Orientais e seus vizinhos de regiao Uaupés-Caquetá. Witotos, Tukuna e provavelmente Yurimagua (mais ou menos marginais em sua tecnologia).
Mura - Cultura material pobre (descritos como nómades sem
a~ricultura). Alguns traeos distintivos na organizacao social e religiosa.
Juruá-Purus - constituida por um bloco de tribos Pano, Aruak
e Katukina.
Tribos Tupi - Tres subgrupos:
a) Tupinambá .e Guarani
b) pequenas tribos do baixo Tocantins
e) tribos do Tapajós e Madeira. Os Tupi do Solimoes sao classificados dentro da área Montaña.
Mojos-Chiquitos e Montaña~ duas áreás de interesse incidental
para a etnologia brasileira.
TIPO MARGINAL
Tribos marginais da.periferia meridional da Amazo.nia. Grupos
dos afluentes e cabeceiras dos rios Toca.ntins, Xingu, Tapajós, Madeira e Guaporé - Carajá, Tapirapé, Alto Xinguanos, Nambikwara, Bororo, tribos Je, Guajá e Tenetah.a ra.
M arginais internos da Guiana. Cabeceiras meridionais do Orenoco e setentrionais do Negro - Xiriana, Waika. Guaharibo, Auake, etc.
Marginais do Noroeste Amazonico. Em território br.asileiro incluem ta/vez os .C atapolitani, Huhuteni (Hohodene) e alguns grupos
de possível origem Maku assimilados pelos aruak.
Marginais Ocidentais. Dois grupos - a) margem norte do Marañon até o Putumaio; b) Panos e Aruak no Ucaial~, Madre de
Dios e Juruá-Purus.
·
Mesmo levando em conta o fato que urna classificacao apoiada em níveis de integracao sócio-cultural divirja de outra que acentua a difusao contígua de tra~os e complexos culturais, o esquema
tal como apresentado mostra certa incongruencia. Assim o enquadramento de tribos tupis em um único grupo ou área, onde embora
implícita a distribuicao mais ou menos contínua de parte dessas tribos, o critério definidor é o lingüístico. A área Mura, de fato urna
tribo de grande mobilidade, porém sobre cuja cultura se conhece
muito pouco (cf. Nimuendaju, 1948: 257), nao pode ser tomada
como tal. Os Marginais, especialmente os da primeira subdivisao
ou área reúnem tribos de caracterizacao bastante diversa. Haja visto o marcado contraste entre os Tenetehara, da floresta maranhen198
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Mapa 2 - Divisoes culturais segundo Steward (1948:884)
1 - 6: Culturas básicas da Floresta Tropical
1Guianas
2 - Amazonas Noroeste
3 Montanha
4 - Juruá-Purus
5 Mojos-Chiquitos
6 ~ Tupi
A, B - Sub-marginais
A) - Marginais Ocidentais
1 a 111 - Marginais

B)
1)
11)
111)

-

Mura
Marg. Internos da Guiana
Marg. do Noroeste
Marginais meridionais (Am.)
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se, os Timbira da chapada sul do Maranhao, os Kayapó dos campos
entre o Tocantins e o Xingu, os Xinguanos das cabeceiras deste rio
e os Nambikuara do norte de Mato Grosso. O próprio autor referese a heterogeneidade desses grupos, reunindo-os, porém, pelo fato
de diferirem das demais tribos sul..americanas em termos de ausencia de traeos culturais como a agricultura, tecelagem, tipos mais
complexos de trancado, canoas, etc., presentes naquelas (cf. Steward, 1949: 671-2). Com raras excecoes (entre elas, Bororo e Guajá)
os grupos {Tlencionados possuem em maior ou menor grau urna forma de cultivo, e esta diretamente relacionada com as potencialidades da área geográfica que habitam, em que predomina a floresta, a
mata ciliar ou o campo-cerrado. Do ponto ~e vista de padroes sócio-culturais compare-se a familia bilateral, extensa, dos Tenetehara e Xinguanos, coma organizacao dual dos Timbira e Kayapó e as
bandas Nambikuara. Da mesma forma é considerável a diferenca
de sistemas religiosos e desenvolvimento do xamanismo.
Revisada essa classificacao no sentido de melhor delineacap etnológica das diferentes tribos, e se possível, ampliada com a inclusao de um terceiro "tipo", intermediário entre a Floresta Tropical e
o Marginal, resultante de dois fatores principais, um de ordem aculturativa em que grupos do último tipo teriam assimilado elementos
do primeiro, o outro de natureza adaptativa, i. e. desenvolvimento
de urna tecnología especializada a determinadas paisagens geográficas 3, ela atende a problemas de ordem geral comparativa e de desenvolvimento cultural no ambito continental. Entretanto, como
instrumento efetivo de urna taxonomía cultural para indígenas brasileiros, é demasiado generalizada.
U m esquema mais recente, e mais aproximado da conceituacao tradicional de área cultural, é o de M urdock ( 195 l ). Esse autor
critica as tentativas anteriores em dois pontos básicos: a variacao
na qualidade dos dados etnográficos e a classificacao com apoio em
.critérios negativos (ausencias). Propoe ouiros critérios que abaixo
sao resumidamente enumerados:

filia~o

lingilística
técnica.s de subsistencia
animais domésticos e plantas cultivadas
participacao dos sexos na agricultura
cerAmica, tecelagem e trancado
tipo de habitacao
classes sociais, instituicoes políticas
casamcnto, parentesco.
Na base desscs elementos de diagnose, distingue para a América do Sul 24 áreas, destas, 11, incluindo território e tribos brasileiras (Murdock, 1951 b: 133. 55).
Tabuleiro Oriental - Guaraní, Tupi (Sao Francisco), TupiA tlAntica
námbá.
Kaingang, M axakali, A.weikoma, Botocudo, _Kamaka, Guataka, Gueren, Pataxo, Puri.
t

Goiana

Paraense

Boliviana
Juruá-Purus .

Amazónica
Caquetá

3 Um exemplo desse tipo intermediário nos é sugerido pelos Timbira Orientais e
Kayapó. Sao indios do campo e do cerrado, porém cuja subsistencia depende cm
grande parte do cultivo de r~ados cm matas de galeria. Possuem aldeias de certa
permanencia e urna tecnologia especializada ao ambiente campestre. Durante
parte do ano reúnem nas aldeias populacao superior ao comum das modernas sociedades do tipo Floresta Tropical. Os Canela até poucos anos atrás somavam
400 individuos em urna aldeia, os Xavante (Xerente) cerca de 600, os Kubenkrankegn, pouco mais de 400, e segundo informacao da IR 2, do SPI, um grupo
Kayapó. do lriri reunia mais de 700 pessoas cm sua aldeia-base.

Savana
Guiana

Akroa, Apinayé, Bororo, Karajá, Kariri, Kayamo, Kaiapó, Coroa, Fulnio,
Jeiko, Opaye, Xakriaba, Xerente, Suya,
Tapirapé, Tarairu, Teremembe, Timbira.
Amanaie, Apiaka, Arara, Kawahyb,
Guaja, Maué, Munduruku, Tenetchara.
Arawine, Aueto, Bakairi, Nambikwara,
Turmai, Waura, Yaruma.
Arikem, Xapakura, Xane, Peressi.
Amahuaka, Kaxinaua, Katukina, Ipurina, M aioruna, Mura, Paumarl, Iamamadi~ luma.
Kokama, Manao, Omagua, Wairaku,
Yurimagua.
Achagua, Baniwa, Betoi, Tukano, Tukuna.
~uaké, Puinave, Guahibo, Maku, Xir1ana.
Apalaí, Aruak, Arua, Barauna, Kamarakoto, Karib,. Emerillon, Makuxi, Palikur, Rukuyen, Taulipang, Waiwai,
Wapixana, Yekuana.
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Mapa 3 - Áreas culturais da .América do Sul. Segundo Murdock (1951:134)
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Nesse esquema algumas áreas carecem de melhor defini~io.
Isso se deve, como aponta Rowe ( 1953: 52), a falta de informa~o
sobre várias tribos e a diferen~as de data e de qualidade das fontes
de informa~o e inconsistencia na aplica~ao dos·critérios definidores. A t~ndencia, comum as várias classifica~oes, cm utilizar com
pouca discrimina~o descri~oe~ históricas das primeiras etapas de
ocupa~o juntamente com dados atuais, resulta cm situar no mesmo horizonte diferentes estágios de acultura~o e de mudan~ cultura[ Ambas, a distribui~o geográfica e a caracteriza~io etnológica ficam prejudicadas.
Veja-se, por cxemplo, na _classifica~o de M urdock a excessiva
extensio de áreas como a Goiana, a Paraense e a das Guianas, ao
mesmo tempo que a inclusio de tribos históricas e atuais num mesmo quadro o que dificulta a defini~io da área, seja do ponto _de·vista geográfico, seja do cultural. Mas essas sio dificuldades dificilmente superávcis cm qualquer esquema de longo alcance histórico.
A própria arqueologia, que em outras áreas, como a andina,
permitiu a Bennet ( 1949) definir provfocias culturais num espa~o e
num tempo que vai muito além da informa~io histórica - as "cotraditions", é muito mal conhecida para a maior parte das Fegioes·
brasileiras. Há que considerar também a natureza da cultura das \
florestas ·e dos campos, ambas dotadas de grande mobilidade. Contudo já se apontam alguns resultados que poderao orientar classifica~0es futuras. Entre eles, os obtidos· por _
Meggers e Evans (1955)
que demonstram que as Guianas dificilmente podem ser consideradas um centro de dispersio do Tipo Floresta ·Tropical, como supos
Steward.
Uma classifica~o de áreas culturais indígenas em território
brasileiro, terá, a nosso ver, que proceder por etapas. Em. primeiro
lugar toma-se necessário um levantamento das tribos remanescentes numa base temporal definida. O cspa~o entre l SOO e 1950 é demasiado amplo. Mudan~s de toda asorte ocorreram, e se nao levadas em conta, prcjudicam o quadro comparativo. Lembramos o
exemplo da caracteriza~o da Area das Planicies, na América do
Norte, definida a .principio por Wissler como constituida essencialmente de tribos nomádicas, as quais se apropriando do cavalo introduzido pelos europeus, teriam dcsenvolvido um tipo de cultura
peculiar. Strong (1933) na base de investiga~io arqueológica demonstrou a existencia anterior d~ um horizonte agrícola,·abafado já
cm tempos históricos pelos nomades-cavalciros, que ampliada a sua
mobilidadc, deixaram a periferia da área para 9CUpá-la totalmente,
absorvendo e dominando os primitivos agricultores. A delimita~o
de épocas históricas concorreria também para uniformiza~o e'sele203

cao das fontes de informacao. As reconstituicoes culturais teriam·,
assim, base mais sólida.
Em segundo lugar e dependente de período escolhido, torna-se
mister, mesmo em caráter tentativo, a definicao éla situacao de contacto das trib.os selecionadas como representativas da área. Contacto interno, isto é, relacoes intertribais e sua resultante aculturativa, e
contacto externo, entre as sociedades tribais e a sociedade nacional,
igualmente indutor de mudancas.
Na base de informacoes históricas e atuais, algumas tribos tem
sido descritas sem levar-se cm consideracao o fenómeno de acultu•
racio intertribal, somente possív~l de observar, quando a pesquisador passa da investigacao individualizada de tribos para a comparativa de áreas. Esse processo ocorreu em tempos passados e continua operando no presente. Na regiao do Rio Negro~ grupos Maku-,
Tukano e Aruak integraram seus elementos culturais numa configuracao nova. ·Distinguir entre um tipo Floresta Tropical (Tukano
e Baniwa) e um tipo Marginal Interno (M aku), no~ dá tao sornen te
urna i.nferencia histórica de ocupacao ou povoamento, mas muito
pouco de penetracao em fenómenos de dinamica cultural. Frikel
(1959), refere-se ao mesmo fenoméno, observado entre grupos Karib da Guiana. Tribos ou grandes sibs, da mesma família lingüística
(caribizados?), habitando território contiguo, se apresentam em diferentes ·fases culturais, as de nivel mais simples em processo de
aculturacao pelas·mais desenvolvidas. Mais significativo que a contagem e a caracterizacao de "ausencias" nesses grupos maís simples, é o processo .geral de difusao, aculturacao e integracao que .aí
se opera. Poderíamos ainda citar o caso do alto Xingu, onde tribos
de origem, história e língl,la diversas se nuclearam cm urna área cultural, facilitando o processo aculturativo intertribal, o fenomeno
que chamamos de "compressao cultural" (G.alvao, 1953·: 10), efeito
indireto da expansao de frentes pioneiras nacionais sobre esses gtupos.
Do ponto de vista de contactos externos, .é necessário além de
definir a situacao de contacto, esclarecer a sua natureza. Utilizamos
para isso aquetas·categorias delineadas por Darcy Ribeiro ( 1957: 7
a 14), grupos isolados, grupos de contacto interminente, de contacto permanente e integrados. Igualmente, se faz· mister, caracterizar
a manifestacao regional de um dos tipos de frente pioneira nacional, aextrativa, a pastoril e a agricultura e seus efeitos diferenciais
no processo aculturativo.
A partir do século XVII, quando se firmaram os contactos entre colonos e indígenas, a distribuicao espacial destes, a sua configura~ao cultural e a sua densidade demográfica foram bastante mo204

·diticadas. ~ bastante atentar para os espacos vazios de ocupacio
indígena ao longo da faixa litorinea, ou das margens do Amazonas
e do curso médio e baixo de seus afluentes. A ·falta de. documenta~º toma precária a tarefa de reconstituir a cultura tradicional de
grupos boje já integrados ou extintos .. A reducio da populacio de
quase dois milhoes de indios, ao tempo da .descoberta, para pouco
menos de cem mil, nos dias de boje, levou igualmente a profundas
modificacoes no contexto das sociedades tribais remanescentes.
Levand·o cm conta o exposto acima, tentamos urna divisao de
áreas culturais numa base.temporal limitada entre 1900 e 1959, a
mesma utilizada por Ribeiro em seus estudos já mencionados. Nao
se trata de relegar a um plano secundário, as fontes históricas e os .
processos de mudanca cultural a longo termo, ou afirmar a impossibilidade de um esquema de maior alcance no tempo. Queremos
acentuar a necessidade de estabeleeer urna prinieira etapa na classificacio e caracterizacao de áreas culturais. Esclarecido o quadro
atual, conexoes e interferencias históricas poderao ser tentadas para
aprofundar a perspecfi.va temporal e :espacial.
O esquema desenvolvido neste trabalho preliminar, nao representa urna nova classificacao, mas sim urna adaptacao das divisoes.
elaboradas por Steward e M urdock. Houve relocacio de alguns
grupos e mudanca no delineamento de várias áreas. Como critério
determinante, demos enfase a distdbuicao espacial contigua de elementos culturais, tanto os de natureza· ergológica corno os de caráter sócio-cultural. Embora cm urna descricio sumária, nao .coubessem detalhes específicos relativos ao ambiente geográfico de cada área, estes foram levados cm consideracao lg~almente importante é
a definicio da situacao de contacto • e· do contexto cultural das
frente pioneiras nacionais. Considera·rnos-da maior significacio enfatizar a ocorrencia de fenómenos de aculturacao intertribal. E~ce
to por Ribeiro ( 1957: 58), ós vários autores mencionados deixam de
discutí-los explicitamente. Scu estudo é essencial para a compreen-.
sao da dinamica, e dos processos de integracao de elementos cultu- .
rais, cm .urna área ou configuracao regional. E pouco satisfatória,.
especialm·ente com relacio as áreas amazónicas a divisao estanque
em ºtipos'\ quando o processo que se- observa é o encontro de culturas, e ó de absorcao de grupos consid,erados "marginais"

4 Para qualificar os tipos de contacto externo, utilizamos as mesmas categorias de
Ribeiro (1957: 7 ss.): iso/ados (contactos acidentais); intermitentes (rcla~~s. oca
sionais); permanentes (contactos diretos e permanenta); integrados (indios incorporados como mio-de-obra ou produtorcs especializados).
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As onze divisoes apresentadas constituem grandes áreas cuja
subdivisio é sugerida, com maior ou menor especificidade, por outros de configura~o mais complexa, da mesma área, segundo os
dados etnológicos a nosso ·dispor. A inclusio de alguns grupos nessas áreas poderá parecer arbitrária. A$sim, por exemplo, a classifica~io dos Karajá na área Tocantins-Xingu, em que predominam
elementos Timbira-Kayapó. Ao invés de considerar os primeiros
como "atípicos", ou isolá-los numa provincia.autonoma, achamos
que além de possuírem alguns tra~s em comum, representam urna
especializa~o a um setor do ambiente geográfico, o rio Araguaia.

ÁREAS CULTURAIS

1-

Non~A.mazónica

NÚCLEOS
A

B

c

11 - JUf'Uá- Purus

111 .,. Guaporé

B

A

Grupes Txapakura
Tupari (tupi)
Nambikwara (Nambikwan)

A

Mundurulcu, Mau6 (tupi)
Grupos Kawahyb (tupi)

B

A

B

c
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Mapa 4 - A..a culturaio ¡........... do llnoil, 1900-lffl.
1 - Nono-alMZllnica
111 - OuapoÑ
v - Alto x;....,
VII - Plncla....Ounapi

Puan•

IX XI - No..,_.

u - 1....,...rurúo

IV -·r~Madeira
VI - Tocantiu-Xinp

VI~ : ~..:~:...uai

. ...

.....

Kamaiurá, Aueti (tupi)
Waurá, Mebinaku, lawalapiti (aruak)
Kalapalo, Bakairi, Kuikuro. (karib)
Suiá (ja) 1 intrusivo antigo 1
Juruna (tupi impuro) 1 intnllivo recente 1

V - Alto Xi"'"

VI - Tocantins-Xingu

Parukoto-Xaruma, W arikyana, Pianoko
to-Tiriyó, Urukuyana, Aparai (karib)
Oeste - Makuxi, Taulipang {karib)
Leste - Oiampi, Emerilon (tupi)
Palikur (aruak)
Galibi (karib)
Norte - Kalina
Waiwai (karib)
Xirianá, Waiká, Waharibo, Pakidai (Xirianá)
Baniwa (arualc), Tariana (aruak), Tukano, Desana, Kobewa, Piratapuio Oukano-betoya)
Maku
Tukuna
lpurini, Paumari, Iainamadi (aruak),
Marinawa, Kaxinawa, Jaminawa, Katukina (Pano); Katukina (katukina)

c
IV - Tapajós-Madeira

TRIBOS

Timbira, Canela, Apinay6, Kraho (j&)
Xerente, Akw6-Xavante ~)
Grupos Kayapó, Gaviio ~); Paratani,
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ÁREAS CULTURAIS

NÚCLEOS

TRIBOS

Asurini (tupi); Tapirapé (tupi)
Karajá (isol.) - cspccializa~o
Bororo (otukc) - ?
VII - Pindaré-Gurupi
VIII - .Paraguai

. · Tcnctchara: Tcmbé e Ouajajara; Urubu·
Kaapor; Ouajá (tupi)
Kadiwcu (mbaya); Tcrcna (aruak}

IX - i'araná

Nandcva, Kaiwá, Mb"ua (Ouarani)

X - Tlete-Urugual

Grupos Kaingang (ja)

XI - Nordeste

Fulnio. (carnijó); .Potiguara (tupi); Pan. kararu (pankararu); Atikum (?); Xokó
( ); Pataxo (p~taxo); Tuxá (?); Kariri
(kariri); Xukuru ('?); Maxakali (maxakali).

1 - NORTE-AMAZÓNICA
Faixa ao norte do rio Amazonas, entre os formadores do rio
Negro, a oeste, e a costa Atlantica, a leste. Regiao de Floresta com
intrusao de formacoes campestres.
Frente pioneira nacional de base extrativista. A coleta de produtos naturais, determinou a partir do século XVII o padrio de
9cupacao e exploracao da área. Borracha e castanha~ o~ principais
produtos atualmente procurados. A penetracao brastle1ra entre os
rios Jari e Trombetas limita-se ao curso inferior. Os grupos indígenas permanecem af relativamente isolados, salvo incursoes ocasionais de balateiros, pelo sul, ou de negros Saramacás, pelo nordeste.
Na regiao dorio Branco estabeleceu-se um núcleo de pecuária, de
pouca penetra~ao para o interior, afetando principalmente os
indios Makuxi. Da margem direita deste rio até Q Cauaboris estendem-se savanas ocupadas exclusivamente por grupos indígenas ar·
redios, os quais somente nos últimos anos vem sendo chamados a
contacto por agentes do SPI e missionários. A parte ocidental da á.rea, nucleada entre os .rios. .Jcana e Uaupés, foi a mais penetrada, e
sua p~pulacao indígena mantém ~ontacto permanente de longa data. Essas diferencas em situacao de contacto externo se reflete em
acultura~io mais acentuada entre os grupos oc~dentais (Baniwa e
Tukano) e relativa conservacao de padr0es tribais entre as tribos do
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leste e centro. Pressionados e envolvidos pela sociedade nacional,
os vários grupos, nao obstante diferencas de origem e de língua, desenvolveram intenso processo de aculturacao intertribal, de onde a
homogeneidade cultural da área.
Subáreas e tribos - tres núcleos culturais
A - Guiana brasileira ·- Karib
B - Savana (Río Branco-Cauaboris) - Xirianá
C - Rio Negro - Aruak-Betoya
A - Guiana Brasi/eira. Grupos predominantes Karib, podendó se
considerar os Pianokotó-Tiriyó como o núcleo da subárea. Parukotó-Xaruma, Warikyana,Urukuyana, Aparaí (Karib). Wapichiyana (aruak). Na periferia oriental, culturalmente algo diferenciados estao os Oiampik, Enierion (tupis), Palikilr (aruak), Galibi (Karib). A oeste, numa localizacao intermediária
entre esta subárea e a · das Savanas estao os Makuxi e Taulipang (Karib).
Populacao estimada em 8 mil indios. Aculturacao intertribal em processo. Contactos externos variando desde isolados e
intermitentes (grupos do centro) a integrados (Makuxi, Galibi,
Palikur).
Cultivo da mandioca, ceramica, trancado, tecelagem de
redes (fibras de tucum e algodio), navegacao (canoa~ de casca), bancos. Uso do curare, mas ausencia da satabatana..Arcos, flechas e pequenos cacetes de guerra. Malocas de vários tipos, do arredondado ao retangular, usadas por um mesmo
grupo. Aldeias de 20 a 30 pessoas. Sibs patrilineares, exceto pelos Warikyana, matrilineares. Religiio de fundo monoteísta.
Xamanismo bastante desenvolvido. U so do paricá (Piptadenia)
oara fins rituais. Varias formas de enterramento, direto (W arikyana, Pianokotó-Tiriyó), cremacao (Urukuyana), endocanibalismo (Purukotó).
B - Savana - Grupos Xirianá: Xirianá, Waiká, Pakidai, Waharibos
localizados entre o Demeni e Cauaboris, afluentes do río Negro. Populacao atribuida, mais de 4.000 indios, estimativa que
nos parece altamente duvidosa. Grupos Xirianá do leste mantero contactos comos Makuxi e Taulipang. R~as de mandioca
e banana. O cultivo da mandioca, uso de canoas e da sarabatana _parecem ser empréstimos recentes. Geralmente isolados, exceto por contactos intermitentes no U raricocra, Demeni e
Cauaboris.
Seminomades com base na coleta, ca~a e·pesca. Trancado
"torcido" (twined). Grandes arcos. Uso do curare. Sarabatana
~
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atribuida a empréstimo. Casas de plano retangÚlar ou de tipo
anular, teto circular convergindo para um pátio interno, descoberto. A informacao extremamente precária, dificulta a caracterizacao cultural déssa subárea.s.
C - Rio Negro - Tribos Baniwa, Tariana (aruak); Tukano, Desana,
Kobewa e grúpós menores da mesma família lingüística (Betoya); grupos Maku. Populacao estimada cm 3.500 indios.
Aculturacao cultural e lingüística entre aruaks e tukanos resultante de contigilidade territorial, comércio e especializacao manufatureira. Grupos aruak como os Tariana foram tukanizados. Os Maku, possivelmente, os primitivos habitantes da re-.
giao foram em grande parte absorvidos por um dos dois.gran-·
des stoks. Contactos externos variando de intermitentes a permanentes, com assimilacao de parte da populacao aos núcleos
rurais.
Cultivo de mandioca. Tecnologia semelhante a das Guianas brasileiras, variando apenás os elementos acessórios ou detalhes de forma. Cestas circulares nesta subárea, quadrangulares na Guiana. Maior desenvolvimento na cerimica, com dois
tipos, um preto, simples, outro branco-vermelho. U so do curare e da sarabatana. Grandes malocas de plano ·retangular,
ocorrencia de um tipo arredondado, boje geralmente substituidas por moradas individuais do tipo neo~brasileiro. Aldeias.de
20 a 50 pessoas. Em principio do século as malocas abrigavam
toda urna linhagem, com cerca de l 00 individuos. Sibs patrilineares, exogamicos. Religiao baseada num culto de ancestrais
(Kobewa) e de heróis mitológicos o principal deles, Kowai,
identificado a Jurupari. Influencia de idéias cristas. Movimentos messiinicos. Xamanismo moderado. Uso de máscaras personificando sobrenaturais e de flautas sagradas, ambas defesas
as mulheres. Uso do paricá (Piptadenia), ipadu (coca) e Kaapi
(ayahuasca) afém do tabaco. Enterramento em urnas, no pas-

5 A julgar por esses dados, os Xirianá poderiam ser enquadrados dentro do tipo
Marginal interno, de Steward, e como tal, considerados em área aparte. Entretantó, preferirnos inclui-los dentro da grande área norte-amazónica porque absorveram-elementos culturais da Guiana brasileira e representam dentro desse espa~o geográfico urna forma especial de adapta~io ao ambiente das savanas. De
ccrta forma correspondem aos Tiryó ..nao accssíveis", de cultura primitiva a que
Frikel se refere cm sua comunica~io, ou aos Maku do Rio- Negro, de que alguns
grupos foram ..tukanizados" ou ..aruaquizados" (cf. Galvio). Do nosso ponto
de vista, intcrcssa menos a individualiza~o de culturas estanques que a evi~ncia
de um processo de acultura~o intcrtribal.
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sado; dentro da habitacao ou cm cemitérios, no presente. Evi«fencia de endocanibalismo (cinzas de ossos misturadas a chicha) no passado
FRIKEL, Protásio
1958 - Classificacao lingUístico-etnológica das tribos indígenas do Pará .
setentrional e zonas adjacentes. R. Antrop., Sao Paulo, 6 (2): 11887
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1959 - Aculturacao indígena no Rio Negro. B. Mus. paraen. Emilio
Goeldi, N . Ser. Belém, Antrop. 7, 60 p.
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1948- Tribes of the Guianas. In: HANDBOOK ofSouth American In.
dians B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (3): 799-858
GOLDMAN, Irving
1948 - Tribes of the Uaupés-Caquetá region. In: HANDBOOK of
South American lndians. B. Bur. Am. Ethn.. Washington, 143
(3): 763-98
KOCH-GRÜNBERG, Theodor
1909-10 - Zwei Jahre unter den lndianern. Reise in Nordwest Brasi/ien.
1903-05. Berlín. 2v.
Mf:TRAUX, Alfred
1948 - Thé hunting and gathering tribes of the Rio Negro basin. In:
HANDBOOK of South American lndians." B. Bur. Am. Ethn.,
Washington, 143 (3): 861-7
ZERRIES, Otto
1955 - Sorne aspects of Waicá culture. Anais do 31. Congr. lnt. Americanistas, Stio Paulo, 1954. p . 73-88

11 - JURUA-PURUS

6

Regiao ao sudoeste da Amazonia, compreendendo as bacias
dos rios J uruá e Purus. Zona de floresta com predominancia de terras baixas.
Frente pioneira nacional de atividade e.xtrativista, borracha e
caucho os principais produtos. A exploracao e ocupacao da área
somente tomam impulso a partir de 1860, firmando-se a partir do
inicio do século com a intensa procura de borracha. O núcleo dessa
6 Mantivemos essa área tal como nos esquemas de Stcward e Murdock, por falta
de informa~ao suficiente para melhor caractcrizá-la ou subdividi-la. Como advcrtc Métraux (1948: 658) ..A inclusao de tribos do Purus cm· urna mesma área
com aquelas do Juruá pode parecer arbitrária. f: provávcl que indios Aruak e
Pano apresentcm difcrcn~as que justificasscm o scu tratamcnto cm dois capitulos. Na realidadc, nossa informa~ao é extremamente fragmcntária para permitir
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frente é constituido por nordestinos (cearenses e maranhenses) e em
menor escala por bolivianos e peruanos. A impetuosidade da ocupacao levou a liquidacao da maioria dos grupos indígenas ou a seu
engajamento compulsório nos trabalhos de coleta.
Informacao etnográfica e lingüística deficientes, impedindo
urna caracterizacao mais precisa da área. Admite-se urna subdivisao da área em dois núcleos, constituidos por tribos Aruak e Pano.
Entretanto, em cada um desses núcleos, existem tribos classificadas
como do tipo de cultura Floresta Tropical e como Marginais Ocidentais, localizadas nas cabeceiras do J uruá, Acre e.Madre de Dios.
A pouca evidencia etnológica indica ocorrer entre as diversas tribos
um processo de aculturacao intertribal. Contactos extratribais variando de isolados, em raros casos, a permanentes ou integrados.
Entre os primeiros, citam-se os Yaminawa, do alto Curanja, ainda
hostis; entre os últimos, os lpurina, Yamamadi e Marinawa.
Tribos: Paumari, lpurina e Yamamadi (aruak)
Kaxinawa, Yaminawa, Marinawa (pano)
Grupos Dyapa (Katukina)
Populacao: os dados muito fragmentários impedem urna estimativa para o total. Indicam, porém, ser muito reduzida.
Base de roca, porém variável a importancia dos produtos cultivados. Predominancia da macaxeira sobre a mandioca. Grupos
pano geralmente agricultores. Aruak, lpurina, pequenos rocadas.
Paumari vivendo exclusivamente de pesca e coletsi. Ceramica de vários tipos: simples sem decoracao (Y amamadi~ Paumari); formas
ovaladas com pintura (lpurina); preta com desenhos geométricos
(Kaxinawa). Trancado twilled. Tecelagem de redes (algodao e
fibras), ausente entre os Paumari. Uso de veneno (provavelmente
curare). Distribuicao irregular da sarabatana. Canoas de casca e
ubás, remo lanceolado.
Casas de vários tipos, predominando as de forma cónica ou
'"colméia". Os Paumari dístinguiam-se por suas casas flutuantes,
construidas sobre jangadas. Grupo local constituido por urna famiurna delimit~cao mais P.~ecisa". Os primeiros dados historicos datam da segunda
metad~ do s~culo X.IX, epoca em que por forca da ocupacao brasileira, cssas tribos ter1am s1~0 obrtgadas a deslocamentos e a restricao de seus territórios. Para
um fat~>, porcm , queremos chamar a atencao, repete-se af o mesmo observado
por Fnkel. na .subáre~ da Guiana - tribos de um mesmo stock lingilístico e habitando ter~1tórtos ma1s ou menos contiguos, que apresentam níveis diferentes de
desenvolv1mento cultural. Outro é a pouca cnfase da agricultura entre tribos
ª.ruak, a par de esp~cializacao a um tipo de vida fluminfcola como a dos Pauman.
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lia extensa. Grupos de famílias reunidos e identificados por um nome, geralmente de um animal. Crenca .em um deus supremo entre
os· grupos pano, cujos rituais sao mais simples que os do aruak. U so
de flautas de tipo semelhante ao da área norte, proibidas as mulheres. Flagelacao entre os Canamari e Curina. Xamanismo. Uso de
tabaco, paricá e chicha. Endocanibalismo entre os grupos pano
(carne ou ossos cremados), várias formas de enterramento direto e
secundário.
ABREU, J. ·capistrano de
1938 - Os Caxinauas. Estudos e Ensaios. Ser. 3. Río de Janeiro. p. 275357
M~TRAUX, Alfred
1948 - Tribes of Juruá-Purús basins. In: HANDBOOK of South American Indians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (3):657-86
SCHULTZ, Harald & CHIARA, W.
·1nformacoes sobre os índios do alto rio Purús. R. Mu$. Paulista,
Sao Paulo, N. Ser. 9:181-202

111 - GUAPORÉ
Área compreendida pelos territórios da margem direita do rio
Guaporé e da parte meridional da hacia do alto Madeira. Regiao de
mata .e de cerrado, que marcam a faixa de transicao do chapadao
para a hiléia.
Frente pioneira de base extrativista (borracha e caucho) cuja
penetracao data do principio do século. 70% das tribos foram extin-·
tas.
Lévi-Strauss ( 1949:371) distingue duas subáreas, a primeira no·
baixo Guaporé, entre os rios Branco e Mamaré, ocupada por grupos Txapakura; a segunda, incluindo as bacías dos rios Branco
Mequenes e Corumbiara, dominada por grupos de língua provavelmente Tupi.
A - Grupos Txapakura - Pakaanovas e u ·rupá; os demais, geralmente mencionados na literatura como Kotemoka, Rokorona,
H uanyam, J aru, estao praticamente extintos.
B - Grupos Tupi - Aruá, Makurap, Waioró, Amniapé, G uarátegajá, Kepkiriwat, Sanamaiká,Huari, Tupari. Sobrevivem apenas
estes últimos. Culturalmente influenciados pelos Tupi, mas de
filiacao lingüística incerta, estao os Jaboti e Puruborá.
Os Nambikuara divididos em vários subgrupos, e constituindo
urna unidade lingüística ainda nao definida, distinguem-se pela simp.licidade de sua cultura, mas Levi-Strauss os considera integrados a
área do G uaporé.
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Estimativas de popula~io deficientes, or~ndo o total cm cerca
de 2.000 indios. A cultura~o em processo, mas as rela~oes intertri~ais se caracterizam por hostilidades. Os Pareci-Kozarini na periferia su~oeste da áre~ parecem ser constituidos por um subgrupo
Namb1kuara absorv1do pelos Aruak. Contactos externos variando
de isolados (Pakaanovas) intermitente (Nambikuara) e permanente
(Tupari).
. Cultivo de milho e amendoim. Mandioca secundária. Cerimica simples. Ausente entre os Nambikuara orientais. Cestas cilíndricas de. talas. Bolsas de malha. Tecelagem de rede, exceto entre os
Namb1kuara. Uso generalizado de canoas entre as tribos ribeirinhas. U so do curare para flexas. O uso da zarabatana mencionado
ape~~s p~ra um~ tr~bo. Casas do tipo colméia ~ mais comum. Sibs
p~tnhnea1s exogam1cos. Metades. Bandas nomádicas para os Namb1kuara. Cre?Cª em urna for~a so~re.natural que pode ser manipulada pelo. xama. O uso de rap~ (panca e· tabaco) para fins xamanísticos. Ch!c~a. Enterramento direto entre alguns grupos N ambi~uara
secundario (ossos).

'

GASPAR, Franz
s.d. Tupari. Sao Paulo, Ed .•Melhoramentos
M f:TRA UX, Alfred
1948 - The Chapacuran tribes. In: HANDBOOK- of South American
lndians B. Bur. A.m. Ethn. Washington, 143 (3): 397-406
L~Vl-STRAUSS, Claude
1948 - Tribes of the right bank of the Guaporé river. In: HANDBOOK
of the South American Indians. B. Bur. A.m. Eihn., Washington
143 (3):371-9
1948 - The Nambikwara. In: HANDBOOK of South American lndians. B. Bur. Am. Ethn. Washington, 143 (3):361·9
ROQU ETTE-PINTO, E.
1938 - Rondónia. Sao Paulo, Ed. Nacional. 401· p. (Brasiliana, 39)

IV - TAPAJÓS-MADEIRA

Território entre o curso médio superior do Tapajós e o Madeira.
Zona de mata com ocorrencia de campo.
Frente pioneira de base extrativista com ampla penetracao em
ambos os rios.
Duas subáreas, formadas, urna pelas chamadas tribos Kawahyb, outra pelos Munduruku. Os Maué a noroeste da área parecem estar ligados mais a estes últimos. Todos de fala tupi.
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A - ~awahyb. Dos antigos gruJ?OS Kawahyb desalojados do TapaJÓS pelos Munduruku, hoJe encostados ao Madeira restam
atualmente os Parintintin e os Tupi-Kawahyb (Paranáwat,
Boca Negra, Wirafed, Tukumanfed). Incluiríamos, também,
os Kajabi, localizados no Xingu.
Populacao estimada em cerca de 500 indios. Contacto externo variando de isolado (Boca Negra) a permanente.
Cultivo do milho e macaxeira. Farinha de mifho. Ceramica ausente entre alguns grupos. Trancado pouco desenvolvido.
Tecelagem de rede. Arco e flechas . Uso de canoa de casca. Ca--'
sas abertas dos lados. Metades exogamicas patrilineais. Familias extensas. Alguns motivos da mitología mostram semelhancas com os grupos je. Tabaco desconhecido. Uso da chicha de
milho. Enterramento direto.
Os Tupi-Kawahyb cultivam ambas as variedades da mandioca e estao divididos em sib patrilineais localizados.
8 - Munduruku. Os Munduruku do río Cururu e os chamados
Campineiros do interior nao se diferenciam culturalmente exceto pelo maior conservadorismo <lestes últimos. Populacao estimada entre 1.000 e 1.500 indios. Primitivamente concentrados no rio das Tropas, comecaram a se expandir em 1750 expulsando o Kawahyb para o Madeira. Incursionaram para o
sul até território Nambikuára, e para o norte e leste alCancaram Santarém, Gurupá e possivelmente as margens do Tocantins.
Atualmente a maior parte da populacao vive integrada aos
núcleos rurais de exploracao de borracha.
Cultivo da mandioca. Ceramica de qualidade pobre. Trancado. Tecelagem de redes. Casas de plano retangular e duas águas, e um outro tipo de teto cónico, hoje substituidos por moradas de modelo neo-brasileiro. Arcos, flechas, lancas, bordunas. Uso de veneno? Arte plumária extremamente desenvolvida
no passado. Tatuagem do corpo e face. ·Metades exogamicas.
Sibs patrilineais. Sociedade de "guerreiros" com sede na casa
dos homens. Culto dos ancestrais. Xamanismo. Enterramento
direto e secundário.
HORTON , Donald
1948 - The Mundurucu. In: HANDBOOK of South American lndians.
B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (3): 271-82
Lf:VI-STRA USS, Claude
1948 - The Tupi-Cawahib. In: HANDBOOK of South American lndians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (2): 299-305
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bordunas cilíndricas. Uso cerimonial do propulsor de flechas. Canoas de casca. Remos alongados. Casas de projecao ovalada e tetopare~es em . ogiva; dispostas em círculo. Abrigam 30 a 40 pessoas.
Alde1as vanando entre 20 a 140 indivíduos. Família extensa bilateral M it.ologia a presentando dois gemeos identificados ao s~l e lua .
Xaman1smo desenvolvido. Festa dos mortos. Uso do tabaco au·Se~cia de bebidas fermentadas (presente entre OS Juruna). Us'o de
mascaras de danca. Flautas cerimoniais proibidas as mulheres. Enterramento direto.

MURPHY, Robcrt
1954 - As condi~ocs atuais dos Mundurucu. Pub/. Inst. Antrop. e Etnol.
Pará, Bclém, 8, 44 p.
NIMUENDAJU, Curt
.1948 - The Cawahib Parintintin and their neighbors. In: HANDBOOK
of South American lndians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143
(3): 283-97

V - XINGU
Regiao compreendida entre os rios Suiá-Misu, ao norte; Paranatinga, ao sul, R<lnuro, a oeste; e Culiseu-Culuene, a leste, formadores do Xingu. Predominancia de campos e cerrados. Florestas de ·
galeria. Lagoas.
Território praticamente isolado até 1947 quando aí se estabeleceram os primeiros acampamentos e bases da Funda~ao Brasil Central. Contacto intermitente com agentes da FBC, SPl e turmas de
levantamento topográfico. A via de acesso de elementos culturais
nao-indígenas se fazia pelo extremo sul da área, através do Bakairi
'(rio Paranatinga).
Tribos: Kamaiurá, .A ueti (tupi); Waurá, Mehinako, Iawalapiti
(aruak); Bakairi, Kuikuro, Kalapalo, Nahukwá (Karib); Suiá (je);
Trumaí (isolado). U m grupo Juruna loca:lizou-se recententente pouco abaixo do Suiá-Misu, mantendo contactos intermitentes. Culturalmente diferem dos xinguanos. A oeste situam-se vários grupos de
classificacao incerta, denominados genericamente de Kawahyb. Ao
sul e a leste estao os Xavantes, nao se. registrando, porém, contactos.
Popula~ao de cerca de 800 indios. Ape_
s ar do isolamento, o
contágio de doen~as dizimou boa parte da antiga populacao, calculada em cerca de 3.000 por von den Steinen (1870). Algumas tribos
em processo de extin~ao - ·1awalap1ti, Trumaí e Aueti com menos
de trinta individuos. As demais nao a'tingem número muito superior a 100.. Contactos intertribais bastante freqüentes, com realizacao de cerimónias e jogos em conjunto.
O processo aculturativo intertribal fez emergir um padrao cuJ.
tural uniforme para todas as tribos.
Cultivo da mandioca; consumo de beiju preferencial ao da farinha. Ceramica (especializa~ao Waurá) de forma circular, fundo
chato, bordas extrovertidas, decorada; pequenos vasos zoomorfos.
Trancado pouco desenvolvido. Ausencia do tipiti, substituido por
esteira de compressao manual. Tecelagem de redes (tecido compacto para os homens, trama especial para mulheres). Arco, flechas,
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GALV ÁO, Eduardo
1949 - Apontamentos sobre os indios Kamaiurá. Pub/. A vulsas do Mus.
Nac. , Rio de Janeiro, 5:31-48
1952 - Breve notícia sobre os indios Juruna. R . Mus. Paulista, Sao Paulo, N. Ser. 6:469-79
1953 - Cultura e sistema de parentesco das tribos do alto rio Xingu. B.
Mus. Nac. , Rio de Janeiro, N. Ser. Antrop. 14, 56p.
LEVI-STRAUSS, Claude
1948 - Tribes of the upper Xingu river. In: HANDBOOK of South
American Indiahs. B. Bur. Am. Ethn. Washington, 143 (3):321-48
LIMA, Pedro E.
1955 - Distribui~ao dos grupos indígenas do alto Xingu. Anais do 31.
Congr. Int. Americánistas, Sao Paulo, 1954. p. 159-70

VI - TOCANTINS-XINGU
Área limitada ao norte por urna linha que partindo do Mearim
alcanca o lriri (afluente do Xingu), a oeste pelo divisor de águas Tapajós-Xingu, a leste pelo Tocantins, e ao sul pelo chapadao que se
estende de Mato Grosso a Goiás. Zona predominantemente campestre.

)/

Frente pioneira, pela banda oriental, de base pastoril, cuja penetracao alcancou até campos de Pau d' Arco em fins do século passado. Procedencia nordestina. O avanco foi lento e os contactos
com. a populacao indígena foram de natureza pacífica. Mais recentemente, mineracao de ouro, diamante e cristal e exploracao de borracha e castanha, com centro de irradiacao partindo do Tocantins.
Entre os vários centros importantes de populacao rural fixada ao
longo desse rio destaca-se Marabá com 4.536 habitantes. Significativo da empreitada colonizadora é aí a estrada de ferro Tocantins,
ligando Tucuruí a Jatobal. A penetracao pelo Xingu, intensificouse no princípio do século, orientada para a coleta de borracha e
caucho. A fixacao da populacao é restrita a urts poucos povoados
sem importancia, porém a _ocupacao caracterizou-se desde o início
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por contactos hostis com as várias b~nda~ Ka~apó. Esses encontro~
armados irradiaram-se até o Tocant1ns, s1tuacao que permanece ate
o presente.
Esta área pode ser dividia em, tres núcleos ABC .

Oriental: Timbira (Canela e Apinayé)
Central: Akwe (Xerente, Xavante)
Ocidental: Kayapó (Gorotire, Xikrin-Diore, Menkranotire,
Kubenkrankegn)

Além dessas tribos de fala je, sao incluídas na área; Asurini
Parakana, Tapirapé (tupi),. Karajá (isolado) e ~ororo (Otuke) .. A
excecao dos dois primeiros grupos, sobre os qua1s se conhe~e mu1to
pouco para tentar caracterizá-los, os demais, apre~entam d1ferencas
em aspectos importantes de sua cultura. Os Tapuapé, encrava~os
na Iinha divisória Xavante-Kayapó, sao, provavelmente, urna tntrusao recente. Nao obstante, revelam em alguns de seus traeos culturais possível influencia dos grupos vizinhos: ~etades, gr~pos de
praca, graus de idade e vários elementos matena1s. Os KaraJa, colados as margens do Araguaia, representam um tipo de ad~p~acao especial a um estílo de vida com base nos recursos e potenc1ahdade do
ri~. ·o s Bororo, da periferia meridional, foram aqui in.cluídos pr~vi
soriamente na base de semelhancas na estrutura sóc10-econom1ca.
Possivelmente tériam ligacoes mais definidas coro os Kayapó meridionais, hoje extintos.
Nao obstante essa divisao em tres núcleos, as .u·niformidades
que apresentam permitem urna descricao esquemática, única para
toda a área.
Populacao estimada em 12.000 indios. Contactos externos variando desde isolados (grupos Kayapó do Xingu) a permanentes
(Timbira). Marcada hostilidade intertribal e e~tre aldeias do mesmo grupo. Resistencia a aculturacao neo-brasileira. Entre as tribos
je da área nao se observa aculturacao intertribal ou diferencas mareantes em nível de desenvolvimento. Nota-se a difusao de um padrao básico, comum a todas as tribos. Elementos acessórios identificam e diferenciam os diversos grupos.
Cultivo de mandioca; maior enfase no plantio de batatas, inhame (Timbira), milho (X;:tvante). Ceramica; ausente entre os je; simples, Bororo; policromica, Karajá. Tran~ado"twilled" e "coiled".
Tecelagem apenas de faixas. Redes ausentes, dormida em jiraus, catres ou esteiras. Plumária desenvolvida. Arcos, flechas e bordunas
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cilíndricas ou lanceoladas. Machados semilunares como arma de
guerra, hojee~ desuso. Ausencia de navegacao, exceto pelos Api·nayé em tempos históricos e pelos Karajá. Casas de cobertura de
duas águas ou do tipo colméia (Xavante). Residencia coletiva (Apinayé, Canela, Ka.yapó), individual (Xerente). Habitacoes dispostas
em círculo ou semicírculo, tendo ao centro urna praca central. Casa
dos homens (Kayapó, Xavante, Bororo, Tapirapé). Aldeias grandes
- 400 habitantes (Canela, Kubenkrankegn), 600 (Xavante), 700
(grupo do Iriri). Organizacao dual: matrilineal (Canela, Apinayé, e
Boro ro). Graus ou classes de idade. Grupos de festa. Sociedades de
func~o cerimonial. Corridas de toras e competicoes esportivas ..Cerimonial bastante rico e complexo, porém de natureza marcadamente profana. Cn~ncas em divindades de caráter solar e lunar. Xamanismo pouco desenvolvido entre os Timbira, importante entre os
Kayapó, Xerente, Bororo e Tapirapé. Uso do fumo, mas ausencia
de seu cultivo pela maioria das tribos. Desconhecimento de outros
narcóticos ou estimulantes. Uso de vários tipos de máscara de danca. Enterramento direto e secundário.
BALDUS, Herbert
1944-49 - Os Tapirapé, tribo tupi no Brasil Central. R. Arq. Mun., Sao
Paulo, 96-105, 107-127
COLBACHINI, Antonio & ALBISETTI, Cesar
1942 - Os Bororos orientais. Sao Paulo, Ed. Nacional. (Brasi!iana grande formato, 4)
LIPKIND, William
1948 - The Carajá. In: HANDBOOK of South American Indians, B.
Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (3): 179-91
LOWIE, Robert
1946a - The Bororo. In: HANDBOOK of South American Indians, B.
Bur. An Ethn. Washi~gton, 1·43 (19): 419-34
l 946b - The N orthwestern a·n d Central Ge. fn: HANDBOOK of South
American lndians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (1): 477517
NIMUENDAJU, Curt
1946 - The Eastern Timbira. Univ. California Publ. in Am. Archaeol.
and Ethn., 41, 357 p.
1956 - Os Apinayé. B. Mus. paraen. Emilio Goe/di, Belém, 12, 146 p.
WAGLEY, Charles
1955 - The Tapirapé social and culture change. 1940-53. Anais 31.
Congr. Int. Americanistas, Sao Paulo, 1954. p. 99-106
WAGLEY, Charles & GALVÁO, Eduardo
1948 - The Tapirapé. In: HANDBOOK of South American Indians. B.
Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (3):167-79
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VII - PINDARE:-GURUPI

Área limitada pelos rios Pindaré e Gurupi, alcancando a oeste
os ríos Guamá e Capim, a leste, parte do curso do Grajaú e Mearim; confinando ao sul com o território Timbira. Zona de mata.
Terra firme.
Populacao cabocla da atividade agrícola e extrativista (babacu) cuja fixacao e estabilizacao data da segunda metade do século
XIX. Mineracao de ouro no Maracassumé e Gurupi . Parte do território permanece, porém, .inexplorado, sendo de ·registrar que os
Urubu-Kaapor somente foram pacificados em 1928, e que os Guajá
ainda permanecem arredios até o presente.
Tribos: Tenetehara (Guajajara e Tembé), Urubu-Kaapor,
Guajá, e, possivelmente, remanescentes dos Amanaié e Turiwara.
Todas de fala tupi, porém apresentando variacoes dialetais.
Populacao estimada em 2.500 índios. Guajajara e Tembé em
contacto permanente coma sociedade nacional. Urubu-Kaapor pacificados em 1928, ainda um tanto arredios. Guajá, dispersos em
pequenas bandas, contactos esporádicos nos últimos anos. Relacoes intertribais entre Tenetehara e Urubu-Kaapor limitadas a encontros ocasionais nos postos do SPI. Os Guajá, imprensados entre
esses dois grupos, sao perseguidos e hostilizados por ambos. Os
dois principais grupos, nao obstante partilharem de elementos básicos comuns, apresentam diferencas culturais, provavelmente atribuíveis a sua origem histórica diversa, e a fatores adaptativos. Os
Urubu-Kaapor sao índios da mata, enquanto os Tenetehara, preferencialmente ripuários. Os Guajá, distinguem-se já por urna diferenca de nivel de desenvolvimento: Sao nómades, vivem da caca e
coleta. Como é praticamente inexistente a documentacao etnográfica sobre eles, nao é possível caracterizá-los.
Cultivo da mandioca, milho, abóbora, batata-doce; uso do tipiti e da farinha . Excetuam-se os Guajá, coletores e cacadores. Ceramica de t.ipo simples, presente entre os Urubu-Kaapor, abandonada pelos Tenétehara. Trancado pouco desenvolvido. Tecelagem
de redes de dormir. Plumária bastante elaborada entre os UrubuKaapor, praticamente abandonada pelos Tenetehara. Uso antigo
de canoas de casca e ubás (Tenetehara). Casas de duas águas; abertas nos lados (Urubu), tipo neo-brasileiro (Tenetehara). Aldeias de
15 a 60 habitantes (Urubu); maiores entre os Tenetehara. Família
extensa. Matrilocal (Tenetehara). Maíra, principal figura da mitología; filhos gemeos de Maíra. Festa do mel e do milho (Teneteha220

ra). Cauinagens (Urubu). Xamanisn'lo n:iuito desenvolvido entre os
Tenetehara; pouco importante entre os Urubu-Kaapor. Enterramento direto.
LOPES, Raimundo
1934 - Os Tupis do Gurupi. Atas del 25. Congr. Int. Americanistas, La
Plata, 1932. p. 139-71
NIMUENDAJU, Curt
1948 - The Turiwara and Arua. In: HANDBOOK of South American
Indians B. 8ur. Am. · Ethn., Washington, 143 (3):193-8
NIMUENDAJU, Curt & MÉTRAUX, Alfred
1948 - The Amanayé. In: HANDBOOK of South American Indians. B.
Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (3):199-202
RIBEIRO, Darcy
1955 - Os índios Urubús. Anais do 31 Congr. lnt. Americanistas, Sao
Paulo, 1954. p. r27-58
·
WAGLEY, Charles & GALVÁO, Eduardo
1949•- The Tenetehara lndians of Brazi/. New York, Columbia Univ.
200 p.
1961 - Os índios Tenetehara; uma cultura em transi~do. Trad. Rio de Janeiro, M EC. 235 p.

VIII - PARAGUAI
Território situado ao sul do Pantanal matogrossense, junto as
margens do rio Paraguai. Predominancia de formacoes campestres.
Frente pi~neira nacional de base pastoril e agricultora, caracterizada pelo grande latifúndio.
Tribo.s: Kadiueo (Mbayá-Guaikuru) e Terena-Guaná (aruak).
Populacao estimada em 3.700 indios. Os atuais remanescentes
vivem em re§ervas do SPI, mantendo os Kadiueó contacto permanente e os Terena, em sua maioria, integrados na sociedade regional. Historicamente essas duas tribos, culturalmente diferentes, estabelec~ram urna relacao simbiótica, prestando os Terena vass~la
gem aos Kadiueo . Hoje esse tipo de relacao foi praticamente obliterado pelos efeitos da aculturacao extratribal. .
Seguindo o padrao chaquenho, os Kadiueo organizados em
bandas nomádicas dependiam para subsistencia de produto~ da coleta, car;a e pesca. A introducao do cavalo reforcou esse padrao de
vida, ao mesmo tempo que facilitou atividades ~uerreiras para denominacao e conquista de tribos mais sedentárias. Os Kadiueo que
dominavam os Terena-Guaná, obtinham de~tes produtos cultivados. J á no século XIX e no atual, foreados a vida sedentária passa221

ram a cultivar r~dos de milho, feijao e mandioca. Tran~ado. Tccelagem de panos e faixas policromicas. Ceramica de formas simples, m.as de padroes decorativos bastante elaborados. Arcos, flechas, lan~as. Hordas ribeirinhas possuíam canoas.
·
Abrigos simples, feítos de esteiras armadas sobre varas. Antigos acampamentos, casas. dispostas em ferradura. Bandas migrató-rias sob a lideran~ de um chefe de status hereditário.
Sociedade estratificada cm classes: nobres (de her~n~a ou de
título concedido), guerreiros, servos (cativos das tribos dC?minadas).
Os Guaná partilhavam de alguns elementos chaquenhos, mas se
distinguiam pela vida sedentária com base agrícola. Divisao dual,
.metades endogamicas. Xamanismo. Uso do fumo e de bebidas fermentadas. Enterramento direto.
O processo aculturativo foi mais acentuado entre os TerenaGuaná, que embora mantendo um nivel demográfico bastante elevado, da ordem de 3.000 indios, perderam sua autonomia económica, modificaram o padrao de habita~ao, abandonaram a divisao
dual -em metades, e a de classes sociais, e adotaram formas de religiao crista. Entre os tra~os que subsistem déstaca-se o xamanismo.
ALTENFELPER SILVA, Fernando
1949 - Mudan~a cultural dos Terena. R. Mus. Pau/ista, N. Ser., Sao
Paulo, 3:271-379
BELAIEFF, Juan
1946 - The present-day lndians of the Gran-Chaco. In: HANDBOOK
of South American lndians. B. Bur. Am. Ethn., Washington,
143(1):371:9

MÉTRAUX, Alfred
1946 - Ethnography of the Chaco. In: HANDBOOK of South American lndians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (1):197-3700BERG, Kalervo
1949 - The Terena and Caduveo of Southern Mato Grosso, Brazil. Pub/.
lnst. Social Anthrop. Smithsonian Inst.; Washington, 9, 72 p.
OLIVEIRA, Roberto Cardoso
1957 - Preliminares de urna pesquisa sob~ assimila~io dos Terena. R.
Antrop., 5(2): 173-88
RIBEIRO, Darcy
1950 .- Religido e mitologia Kadiéu. Rio de Janeiro· Conselho Nac. Prot.
Indios. 222p. (Publ. 106)

IX - PARANÁ
Área encostada as fronteiras com o Paraguai e Argentina estendendo-se do sul de Mato Grosso ao Rio Grande do Sul. O rio
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Paraná e seus afluentes constituem o eixo dessa provincia. Zona de
"canipanha" e matas esparsas.
Exceto por alguns trechos a popula~ao nacional já se expandiu
e se fixou permanentemente na área, sen do numerosos os núcleos
rurais. Os tres principais tipos de atividade estao aí representados
p~la indústria extrativa da erva-mate e de corte de madeiras, agricultura intensiva e grandes latifúndios para cria~ao de gado.
Tribos de fala Guai:ani apresentam elementos comuns. Nao
obstante podem ser divididas em tres grandes grupos - Nandeva:
margens do alto Paraná e norte do lgua~u; encontram-se ainda grupos no litoral paulista (ltariri e Bananal) e interior (Arariba).
Mbua: serra de Maracaju, aldeias nos Estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Sao Paulo (próximo de ltariri). Kaiová,
sul de Mato Grosso. Diferenciados em bases lingüísticas e algumas .
características culturais, podem entretanto, ser tratados como urna
unidade.
Populacao estimada entre 3.000 a 4.000 indios. Migra~oes de
motivacao messiánica levaram a dispersao em pequenos grupos e a
diferentes situa~oes de contacto e aculturacao. Contactos permanentes ou já integrados. A contigüidade espacial dessé grupo lingüístico permitiu a forma~ao de um patrimonio cultural comum.
As diferencas entre os grupos locais foram acentuadas em tempos
colo·niais e ampliadas pelos movimentos migratórios (Schaden,
1954). A maior parte da pópulacao vive boje confinada em reservas
indígenas.
O milho é o produto cultivado de maior importancia. Feijoes·e
batata-·doce. Macaxeira. Mandioca e farinha apenas nas aldeias do
litoral. Ceramica hoje praticamente abandonada. Tran~ado pobre.
Tecelagem de redes, xiripás, · faixas e tipóias (algodao e· croatá)
Ubás, mas de modo geral navegacao pouco desenvolvida ou ausente. Arcos, flechas e bodoques.
Grandes malocas de base ovalada ainda sao encontradas, predominando porém estruturas do tipo sertanejo. Aldeias variando
entre 40 a 200 individuos. Famílias extensas, descendencia bilateral.
Chefes-pajés. enrase tradicional num sistema de trabalho coletivo.
Aculturaca.o religiosa de idéias e práticas cristas. Temas míticos: incendio, dilúvio e existencia de urna "terra sem males", cuja busca
levou a movimentos migratórios e messian.ismo. Uso do tabaco e da
chicha. Enterramento cm urnas ou dentro das malocas.
MÉTRAUX, Alfred
1948 - The Guarani. In: HANDBOOK of South American Indians. B.
Bur. Am. Ethn .. Washington, 143 (~):69-94
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SCHADEN, Egon
1954 - Aspectos fundamentais da cultura Guarani. B. Fac. Fil. Ci. e Letras. USP, 188, Antrop, 4, 216 p.
WATSON, James B.
1952 Cayuá culture change: a study in acculturation and methodology
Am. Anthr., 54(2) p.2, Memoir 73, 144 p.

~ivisao em "?etades, e estas em tres classes (Tiete, Ijuí - NimuendaJU,. 1: 462). Cinco grupos sugestivos de antigos sibs patrilineais (Awe1k.oma, Henry, 1941: 59, 88, 175 ss). Xamanismo pouco desenvolv1do. Uso do tabaco e de bebidas fermentadas. Túmulos elevados, de forma cónica, com camaras para enterramento em posicao
fet~l. Cremac.a o entre os ~~eikoma. Festa dos mortos, expressao
ma1s forte da cultura espiritual dos Kaingang (Baldus).

X - TIEfE-URUGUAI
Área compreendida entre o rio Tiete (Sao Paulo) e os territórios interiores do Paraná, Santa Catarina e a fronteira setentrional
do Rio Grande do Sul. Matas, predomínancia da arauéária e formacoes campestres a oeste e ao sul.
A tegiao é caracterizada por grande desenvolvimento agrícola,
· com base na monocultura cafeeira e crescente .industrializacao.
Destaca-se, ainda. do ponto de vista de contactos de correntes povoadoras, a imigracao e fixacao em farga escala de colonos europeus e asiáticos, de extracao recente.
Kaingang, denominacao genérica que incluía historicamente
tribos conhecidas e.o rno Guayana, Corcado, Bugre, Xokleng, Tupi
e Botocudo-Aweikoma. Atualmente podem ser divididos em Kaingang do Estado de Sao Paulo (Penápolis e Tupa), pacificados em
191 O; Kaingang meridionais (Estados do sul), e Xokleng (Santa Catarina).
Populacao estimada em 3.000 a 4.000 indios. Os núcleos indígenas que já haviam sofrido considerável de!>gaste nos primeiros séculas de colonizacao, estao atualmente imprensados nao por frentes pioneiras ma:s por centros rurais e urbanos da sociedade nacional. A maioria participa ativamente na econorriia· regional e vive em
postos indígenas sob jurisdicao dir~ta do SPI... O . processo nao
atuou uniformemente em todos os grupos, observando-se vários
níveis de acomodacao e integracao. Considerável modificacao e
perda de elementos tradicionais.
Cultivo de rocas, tradicionalmente o milho parece ter sido a
cultura mais importante. Excetuam-se os Aweikoma, coletores e cacadores. Coleta de pinhao da araucária. Cestaria de talas de taquara. Ceramica de forma alongada ou cónica, preta, hoje abandonada. Casas variando desde o simples abrigo de urna água. de duas águas sem paredes. ao tipo maloca guaraní; hoje substituidas pelas
de padrao rural.
Hordas divididas em metades exogamicas, filiacao patrilinear
subdivididas em mais dois grupos (Toldo das Lontras - Baldus).
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BALDUS, Herbert
1937 - O culto dos mortos entre os Kai~gang de Palmas. In: Ensaios de
Etnología brasi/eira. Sao Paulo. Ed. Nacional. p. 112-30 (Brasiliana. 101)
HENRY, Jules
1941 - J ungle people. A Kaingang tri be of the highlands of Brazit New
York. 215 p.
M~TRAUX, Alfred
1946 - The Caingang. In: HANDBOOK of Soµth American Indians. B.
Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (1):445-75

XI - NORDESTE

I

Grupos disseminados pelos Estados de Paraíba, Pernambuco
Alagoas, Bahía e Minas Gerais, numa faixa entre o rio Sao Francisco e o litoral. Agreste e matas.
Frente agrícola e pastoril estabelecidas de longa data. As diversas tribos e seus remanescentes e~tao reunidos em postos do SPI, alguns .~lcancando considerável populacao como Aguas Belas, indios
Fuln10, 1.264 pessoas, e Aticum, indios Aticum, 1.026 indios.
Tribos: Potiguara (tupi), Baia da Traicao, Paraíba· Pancararu
(pankararu), Petrolandi~, Pernambuco; .Fulnió (KarnÍjo), Aguas
Belas, Pernambuco; At1kum, Carnaube1ra Pernambuco· Xokó
Kari~i (Kariri), Porto Re~l . do Colégio, Alagoas; · Pataxó (pataxó):
mest1cados, Itabuna, Bah1a; Tuxá (?), Ilha da Viúva Bahia· Maxakali (maxakali), Minas Gerais. Kariri, Ribeira do Pombal,' Bahía.
.Populac~o est~mada em. 5.500 indios. A maior parte vive integrada no me10 regional, registrando-se con.siderável mesclagem, e
perd~,. de~ element?s culturais tradicionais, inclusive a língua. Os
Fuln10 sao os ma1s conservadores.
Dados os efeitos de aculturacao a sociedade nacional diversidade de línguas e de origens, ternos certa dúvida em incl~ir todos
esses grupos em urna única área.
. Tentativament~ tomamos os Fulnió como representativo~,
apo1ando-nos em Pinto ( 1956: 67), o qual afirma que esses indios
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.. estao dentro de um círculo de elementos culturais, senao identicos,
pelo menos aparentados, do qual fazem parte, ·provavelmente, os
Pancararu Shucuru, Tusha, os Shoco, etc." . "Cultivo do milho,
fejjao, bat~ta-doce, mandioca. Ceramica, ~specializa~ao d?s indios
de Colégio Real. Cestos (Palmeira dos Indios). Bolsas, este1ras, chapéus, sandálias, de palha de ouricuri. Tra!lCª~º em .qu~dro ?.u cruzado. Catre de varas para dormida. Hab1tacao, do1s tipos: de aldeia" - tijolo e telhas; "de ouricuri" - ranchos de palha, leva~tad_?S
para a esta~ao cerimonial de setembro a novembro. Organ1.zacao
dual já nao é efetiva. Sibs. pat~iline~is: Casamento preferencial em
"classes". Festival do ouncun, pro1b1do a estranhos e a filhos do
Fulnió com outras "ra~as", aparentemente ligado a culto dos ancestrais. U ma rancharia é especialmente construida para esse fi°!,
junto a um jua·zeiro sagrado. ?'~n;ianis~o (defu1!!~~ao e ~~quema
gico). Uso de fumo e de bebida 1ntox1cante, a JUrema Uso de
máscaras de dan~a.
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ELEMENTOS BÁSICOS DA HORTICULTURA DE
SUBSISTf:NCIA INDÍGENA

Nos últimos anos tem sido crescente o interesse pelos processos de horticultura entre povos primitivos e pelas plantas por eles
cultivadas. Dos trabalhos modernos destacam-se os de Bartlet
(1956), Conklin (1959, 1961) e Dozier (1958), tanto pela bibíiografia
como pela orientacao metodológica. Com referencia a grupos brasileiros, entretanto, o material ·é bastante escasso. Na maioria das
monografias e estudos, a descricao de rocas, a identificacao de
plantas, e dos processos e técnicas é apenas incidental ao texto. Por
outro lado, o problema pouco tem interessado aos botanicos, de
onde considerável cohfusao na identificacao das espécies cultivadas
e centros de prigem e áreas de dispersao. As plantas utilizadas por
índios brasileiros, exóticas ao europeu, chamaram de in1ediato, a
aten~ao dos cronistas que as descreveram em grande detaihe. Desses primeiros relatos, sem dúv.i da, o mais .completo o de Gabriel
Soares de Souza. Também vamos encontrar nesses cronistas, descricoes sobre técnicas para o a~ate e cultivo das rocas e do processamento do seu produto. Contudo, falta a essas informacoes um
complemento básico, e quantitativo. Freqüentemente, é usada expressao semelhante ou equivalente a "extensos recados" . Isso se repete na crónica moderna. Um dos trabalhos que melhor condensam
o assunto é o do botanico Hoehne - Plantas cultivadas no Brasil no
Século XVI (1937). Modernamente, urna das iniciativas pioneiras
cabe a Carneiro e Dole, que, em vários artigos, tem chamado a

e

NOTA - O presente trabalho já se encontrava na imprensa quando o Aútor r~
cebeu o artigo de Betty Meggers e Clifford Evans - " ldentifica~ao das áreas cultu_ra1s
e dos tipos de cultura na base da ceramica das jazidas arqueológicas". In Arqu1vos
do M useu Nacional, vol. XL VI ; 9-33, 4 est., Río . - em que se analisa o equacionamento de níveis de desenvolvimento ceramico "com as áreas de cultura de Floresta
Tropical, Circuncaríbia e Andina e com os respectivos níveis de desenvolvimento
cultural, na classifica~ao de Steward" (op. cit.: 30).
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