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INDIOS E BRANCOS NA AMAZÓNIA
BRASILEIRA

A regiao amazónica apresentava no passado e ainda apresenta
hoje urna grande diversidade de sociedades e culturas indígenas. No
presente, a diferenca reside na acentuada reduciio dos territórios
antes ocupados pelos indígenas, bem como numa sensível diminui~ao de seu número. De certa forma, as margens do Amazonas e de
seus principais afluentes, até seu curso médio, foram, por assim dizer, esvaziados de indios. Isto nao sjgnifica, entretanto, que o vazio
houvesse sido preenchido, primeiro pelos colonizadores europeus e,
mais tarde, pelos brasileiros. A conquista da regiao amazónica pelos portugueses teve inicio em 1615, como propósito de desalojar as
feitorias britanicas e holandesas já entao estabelecidas no baixo
Amazonas. Em 1637, Pedro da Costa Teixeira, a frente de urna expedü;ao de dois mil homens, composta principahnente por indios
domesticados, parte de Belém, sobe o Amazonas, chegando um ano
mais tarde a Quito, no Equador.
A cidade de Manaus, que se origina de urna fortaleza construida sobre urna aldeia indígena, data de 1669. Por volta de 1725, o rio
Negro foi explorado até Marabitanas e, alguns anos·mais tarde, forarrí constituidas fortificac0es no alto rio Negro e no Branca. Urna
rota comercial para o sul foi aberta através do rio Madeira. A popula~ao indígena, quando oferecia resistencia, era varrida pelas ~x
pedicües militares ou transferida para as missoes, ou ainda, escravizada nos raros entrepostos coloniais entiio existentes. Os principais
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recursos económicos da regiao eram os produtos florestais. Sua exploracao deu origem a um processo de larga duracao, que é ainda
dominante nos dias atuais. Este proces.s o é dirigido a partir de feíto·
rias comerciais e administrativas muito distantes urnas das outras,
através de meras penetracoes nas estacoes propicias na floresta,para coleta de matérias-primas. Assim, nem os europeus de outrora
nem os brasileiros rJe boje constituíram urna frente macica e com·
pacta, e desse modo, diluiu-se e foj. enfraquecido seu poder de influenciar culturalmente as sociedades indígenas. Por outro lado, a
guerra e a captura macica de cativos determinaram a desorganizacao da maioria dos grupos ·indígenas e a assimilacao forcada dos
individuos no contexto urbano. O que restou da populacao indíge- 1
na, refugiou-se tlas cabeceiras dos ríos, ou em áreas ainda inexploradas, onde remanescentes sao encontrados ainda hoj~.
.
As ttibos indígenas foram classificadas segundo sua filiacio :
lingüística, em Tupi, Karib, Aruak, Je e urna série de familias isoladas.
Tais classificacoes, contudo, pouco oferecem ao etnólogo cm .
ernios de definicao cultural, a menos que se aceite o conceito superado de urna estr~ita afinidade entre língua e cultura. 1
Corri o. propósito de urna melhor compreensao das configuracoes culturais da área, Steward definiu para a regiio amazónica
do is tipos culturais: o tipo floresta tropical e o tipo marginal, basca- ·
dos na ocorrencia, distribuicio e integracio d(\ padr0es sócioeconómicos e religiosos. (Steward 1949: 672 e ·ss.). O primeiro tipo
define-se por aldeias semtpermanentes, horticultura, uso de cerlñiica, tecelagem em tear, cestaria marchetada, casas com armacao de
madeira e cobertura de palha e unidades sociais maiores. O segundo tipo, marginal, caracteriza-se principalmente pela ausencia desses traeos. Eles seriam o residuo de um horizonte cultural mais arcaico e localizado na periferia da hacia amazonica, exceto, por algumas inti:usoes. 2 A dicotomia tipológica - tropical/ marginal embora operan~~ em termos de comparatividade ·•cross cultural" é
enti:etanto, demasiado generalizadora para urna perspectiva em detalhe da variedade de culturas indígenas. O conceito de áreas culturais oferece urna classificacao mais pragmática. Em tennos de suas
fronteiras geográficas pelo menos sete áreas culturais principais po-

1 Para urna classifica~ao lingilistica sumária, ver Mason 1950.
2 Para urna discussao mais dctalhada dos tipos culturais ver Steward 1949; Stcward e Faron 1959.
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dem ser definidas na Amazonia: área norte-amazónica, J uruáPurus, Guaporé, Tapajós-Madeira, alto Xingu, Tocantins-Xingu e
Pindaré-Gurupi (Galvao, 1960). Existem grandes contrastes em padroes de povoamento e aldeia, de organizacao familial que se estende desde a familia extensa, a linhagens ou a sibs, metades ou outras
formas mais complexas de padroes e práticas religiosas.
Essas dife rencas entre conteúdo e organizacio formam no
substrato cultural um fator relevante no condicionamento da reacio indígena a influencia dos brancos. 3 Existem acentuadas diferencas nas relacé>es concretas entre indios e brancos. Grupos indígenas como os Tenetehara da Amazonia oriental, os Baníwa, os Tukano e Tukuna, da Amazonia ocidental, os Mawé e M unduruku do
Madeira-Tapajós, tiveram urna longa história de contatos comos
brancos nos séculos XVII e XVIII, enquanto outros como os Tiriyó
da serra de Tumucumaque, ou os Kayapó dos rios Tapajós-Xingu,
ou ainda as tribos do alto Xingu (Kamaiurá, Waurá, Kuikúro,
etc.) somente há cerca de vinte anos, entraram em contato efetivo e
permanente com as frentes de expansao da sociedade brasileira.
Cabe ressaltar que um grupo como os Txikao do alto Xingu teve
seu primeiro contato pacífico em 1964 (Galvao e Simoes 1965) e
que dois outros grupos até agora ainda nao identificados (um dos
arredores da Base Aérea de Cachimbo no Brasil Central, outro próximo a Altamira, no baixo Xingu) foram objeto de tentativas mal
sucedidas de estabelecer contatos pacíficos, urna vez que se mostraram hostis cm encontros eventuais. A natureza desses contatos é diversa da ocorrida nos tempos históricos. O objetivo nao. é a conquista, domina~ao ou escravid~o, mas a preservacao -e prot~o da
tribo por um órgao federal, o Servi~o de Protecao aos Indios.
O crescente envofvimento dos grupos tribais pela expansao das
frentes pioneiras, ou o seu cerco pela populacao rural, aumentou e
acelerou o ~itmo das modificacé>es da cultura dos grupos indígenas.
Nao se trata mais de um processo rápido de destribalizacio dos
indios, ou um recíproco dar e receber entre indios e brancos. D~
frontando-se com um novo meio, os colonizadores do século XVII,
portadores de urna cultura rurai curopéia relativamente simples,
adotaram muitos dos costumes e conhecimentos indígenas, princi-

3 O termo branco é utilÍzado ao longo do texto como _designa~ao geral de europeus, luso-brasileiros e ~us descendentes mesth;os. As vezcs o termo caboclo é
também empregado no sentido de brasileiro rural em estreito contato com o
indio. Indio referc-se especificamente aos indios tribais.
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palmente os que tinham relacao direta com o uso do ambiente fisico, como as técnicas de horticultura, as plantas cultivadas, os métodos de caca e pesca, as técnicas de construcao de casas, as artes, a
farmacopéia, a cura pela pajelanca e a ad oca o de idéias religiosas
(Wagley 1953). Os indios, por sua vez, passaram a utilizar·armas de
fogo, utensílios de ferro e ro upas, adotaram valores sociais e conceitos religiosos, e adaptaram suas econornias fechadas e auto-suficientes a sistemas de intercambio e de comércio, o que resultou em
mudancas na sua organizacao social. Hoje em dia suas mudancas
sao unilaterais, no sentido de que a cultura mestica do brasileiro
contemporaneo teve saturada, por assim dizer, a sua capacidade de
receber influeAcia indígena. A distancia· cultural aumentou, entao,
com um considerável decréscimo na comunicacao e na troca. Este é
o caso, por exemplo, dos índios do alto Xingu, que permaneceram
isolados até cerca de 20 anos passados, e que se deparam agora com
urna organizacao, como a administracao do Parque Nacional do
Xingu, com equipa.nentos mecanicos, rádio-transmissao, avioes e
que estao rodeados por projetos agrícolas modernos, que requerem
mao-de-obra qualificada. Urna situacao bem diversa daquela dos
tempos coloniais, em que a aldeia indígena coexistía com a cidade
branca de um modo quase simbiótico, como foi o ~aso de Santarém. A transformacao da cultura indígena, usualmente descrita na
bibliografia etnológica sob o rótulo de aculturacao, difere de urna
sociedade a outra em termos das variáveis do processo. O tempo
histórico e a natureza do contato, a estrutura interna dos grupos
indígenas, o substrato cultural dos primeiros colonizadores e dos
caboclos de hoje, as intervencoes das missoes religiosas ou das
agencias governamentais, a introducao de doencas epidernicas
como a varíola, o sarampo, a gripe, a tuberculose, com efeitos desastrosos na já frágil demografia indígena (Ribeiro 1956), sao algumas das variáveis.
Tres tipos principais de atividades caracterizam a expansao nacional moderna: a pecuária, a agricultura e a exploracao de recursos naturais. Cada urna delas· implica em exigencias diversas sobre o
meio e sobre ·a organizacao e a natureza da frente pioneira. Quando
mais permanentes podem até mesmo ser consideradas subculturas
da sociedade nacional (W agley e Harris 1958). Na regiao amazónica, a pecuária, como ocupacao plena ou empresa, está restrita a algumas áreas isoladas, principalmente em campos da periferia su- '·
<leste da regiao e nas savanas do norte do território de Roraima. No
limite leste, compreendendo o sul do Maranhao, o norte de Goiás,
o sudeste do Pará e o noroeste de Mato Grosso, a pecuária deman-
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dando o uso extensivo da terra e a marginalizacao do índio - porque culturalmente estranho a criacao de gado - levou a eliminacao
da popula~ao nativa, ou a sua expulsa(\ da área, exceto nos grupos
residuais conquistados, tais como os Canelas, Krahó e Apinayé. 4 O
empreendimento agrícola de maior escala foi confinado ao baixo
Amazonas ou as proximidades de poucos centros urbanos como
Belém, Manaus, Santarém e alguns outros. Os cultivos basearam-se
em plantas domesticadas-pelos índios, como a mandioca, o milho, o
feijao, o tabaco e outras, ao lado de plantas introduzidas pelo colonizador, como o café, a cana-de-acúcar e o arroz. O índio estava
preparado para essa atividade, tanto por sua tradicao hortícultora,
con10 por possuir o conhecimento das técnicas de cultivo das principais plantas. Seja como escravo ou como trabalhador compulsório durante parte do ano, por forca de decretos reais (Reis 1944), o
índio pode sobreviver e, em muitas instancias conservar um símile
da vida tradicional de aldeia, para onde po~ia retornar a fim de cuidar de suas próprias rocas. Contudo, o tributo era demasiado pesa•
do, devido aos descimentos ( deslocamento de grandes grupos de
índios aos centros coloniais ou as missoes), levando-os, em inúmeros casos, a destribalizacao e a absor~ao do indio ao proletariado
rural e urbano. Apesar dos esfor~os dos primeiros colonizadores, o
empreendimento agrícola fracassou como um todo ou permaneceu
confinado ao ambito dos centros urbanos, onde o trabalho indígena foi logo ·substituído pelo de escravos africanos. Foi também urna
empresa qu~ nao se estendeu muito para o interior, permitindo ·a
mu itas tribos permanecer relativamente in tocadas.
A coleta de produtos nat.urais da "floresta, entao chamados
''drogas de sertao", tais como os condimentos, madeiras raras, óleos,' peles e, mais tarde, borracha, foi e continua sendo a principal
meta económica da frente pioneira nacional na Amazonia. Difere
da pecuária e da agricultura por nao exigir grandes extensoes de terra ou seu uso permanente. Expande-se e penetra fundo no interior,
ao longo das rotas fluviais, mas sem criar núcleos estáveis. f: urna
explora~ao nómad~ e sazonal. Em muitas áreas, a participa~ao do
índio é requerida por seu conhecimento da floresta e do processa-

4 ''A frente pastoril, que parte de Pastos Bons eatravessa agora o Tocantins. é maranhense pelos elementos que a conipoem, como há um século atrás foi baiana. O chapada.o que se estende peto pomat tonnaao pela convergencia do Tocantins e o Araguaia é rapidamente ocupado e, nos últimos anos do século XIX, a
frente pastoril atingiu a própria margem csquerda dessc último rio" . (Morcira
Neto 1960: 10).
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cao do homem br~nco. Nesses termos quálquer tipo de compulsao
é consi.d~rada moralmente justificável. 6

mento primário de seus produtos. Noutras, especialmente nas de
exploracao recente, o indio acabou sendo substituido por urna migracao macica.de caboclos do nordeste do Brasil ou repelido para o
interior. ~ nessas áreas, que ainda ocorrem conflitos, como nos rios
Tapajós e Xingu. 5 O branco é, na maioria das vezes, um· organizador de expedic0es periódicas ou o administrador dos entrepostos
comerciais de escambo urna vez que a producao é trocada por mercadorias. O seringueiro caboclo e o indio se situam mais ou menos
no mesmo nivel social e económico. A capacidade aculturativa do
branco é diluida por seu número escasso e disperso por vastas áreas. O posto de trocas é o único centro social onde as pessoas,
indios e caboclos, se reúnem ca~a quinze ou vinte dias para entregar os prQdutos e receber suprimentos (Reis 1953). Mesmo se vinculado economicamente, mantido por débito permanente ao posto
de troca, o indio é capaz de viver sua vida e permanecer parte do
ano em sua aldeia. Nas áreas onde a integracao ou absorcao do
indio pela sociedade nacional se processa a longo prazo, como a
descrita para o rio Negro (Galvao 1959) e para os Munduruku
(M urphy 1960), familias indígenas desvinculam-se da aldeia e passam a viver próximas aos postos de troca, onde seu modo de vida
isolado torna-se muito semelhante ao do fregues, caboclo.

A reacao por parte do indio é mais dificil de generalizar. Exce-

to nos casos cm que o processo de aculturacao e integracao na sociedade nacional está q uase consumado, sua reacao é aferrar-se ao
etnocentrismo e a formacao de minorias étnicas, como enclaves na
S<?Ciedade nacional. Diferencas de língua, de tradicoes e valores sociais, bem como a atitude discriminatória manifestada pelos brasileiros, reforcam o sentimento tribal de isolamento. 1 Outro fator
que contribui para o ideal de manter-se isolado é a consciencia dos
indios aculturados d~ seu status como indios (menores sob a tutela
do Estado), que lhes confere, ao menos teoricamente, assistencia.
social, económica e educacional, bem como a garantia de posse da
terra', habitualmente_negadas.ªº trabalhador rural. 1
Contudo, a presefva~ao de urna "nacionalidade" indígena está
se tornando mais urna ficcao do que propriamente urna realidade
social, exceto par~ os grupos mais isolados das ~reas de contato. Á
maioria dos rerr.anescentes tribais· perdeu sua auto-suficiencia económica. As aldeias tiveram de adaptar suas economias de subsistencia a producao para o mercado externo em que, freqílentcmente, a
cotacao dos produtos é fixada, menos pelo mercado regional ou local do que pelas agencias internacionais de comércio, como no caso
da borrach~ e da castanha. Essa mudanca na economía é o único
meio de conseguir crédito ou dinheiro para satisfazer necessidades
básicas adquiridas, tais como, ferramentas, ro upas, armas de fogo,
sal, derivados de petróleo, etc... Em muitos casos a produ~ao de
suas ro~as nao é suficiente para abastecer a aldeia, for~ando o engajamento do índfo na forca de trabalho regional como ~eeiro óü"":seringueiro, atividades que o afastam da aldeia e o lancam no mundo
dos brancos, e minam sua filiacao ao grupo tribal, como ocorre en-

Ao lado destas consideradas variáveis no condicionamento da
reacao das tribos indígenas asociedade nacional, duas ordens de fatores podem ser tidas como constantes no processo: urna é que a sociedade regional, seja ela de vaqueiros, agricultores ou coletores de
produtos naturais, é sempre urna sociedade de classe, quer seja representada por pecuaristas, fazendeiros ou empresários extrativistas. A isencao do indio nessa sociedade se dá ao nivel de seu estrato
mais baixo, como trabalhador nao qualificado. A outra é a discriminacao estereotipada do indio como ser inferior, dotado de ra- '
ciocínio próximo ao de urna crianca, economicamente improdutivo, gera1mente agressivo ou retraído. ºCivilizá-lo" ou "domesticálo" é colocá-lo a servico de qualquer das citadas formas de explora-

5 No rio Teles Pires, afluente do Tapajós, muitos conflitos derivam do rapto ou estupro de mulheres indígenas pelos caboclos. Um bom número de indios Kayabf
trabal ha nos seringais, o conflito nao pode ser generalizado cm ténnos de í ndios
contra brancos, mas limitado a individuos. Situa~o diversa é observada no caso
de indios Kayapó do Rio Xingu, qu~ se ressentem da invasio de suas tcrras e rcagem como grupo, em sua hostilidade aos brancos (Banner 1961).
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6 Com rcla~o aos indios Tukuna do rio Solimócs, Olivcira ( 1964: 114) assinala que
ser admitido a vida "civilizada" constituí um premio pelo qual o Tukuna tcm de·
trabalhar duro. Isto é "pondo-se em seu devido lugar", mantendo-se servil e con-:
formado com os pre~os estipulados: para seus artigos.
7 Nessas situa~oes, fatorcs psicológicos sao também relevantes assim C<?mo os observados por Redfield ( 1953, p . 51 ): "peoples transplanted by their captors to new
lands ... in discovery of thc preciousncss of the ancicnt tradition which they were
losing, creating out of thc verv anguish of th~i.r loss. a new cult, a new sense of separatncss and 1mponancc of their style and life"
8 O Serv1~0 de Prot~ao aos Indios mantcm cerca·de ccm postos que excrccm vigi-'
lancia sobre as terras e re$Crvas indígenas. Muitos deles possuem cscolas de primeiro grau, e provem implementos agrícolas. O cncarrcgado do Posto Indígena
devc atuar como intermcdiário e controlador das transac~s comcrciais. ·
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treos Baniwa dorio Negro, os Munduruku do Tapajós e os Tukuna do Solimoes (Galvao 1959; Murphy 1960; Oliveira 1964).
Entre os M unduruku, esst. estado de coisas produziu cisao clara vendo-se, de um lado, famílias indíge11as vivendo dispersas ao
longo dos seringais, com ausencia quase de vida social tribal e, do
outro, o grupo ainda unido, em urna única aldeia. Frikel (1963)
também menciona para os Xikrín urna situacao de conflito crescente entre a velha e a nova geracao no sentido de que os mais idosos
tentam mudar <. aldeia para mais longe das rotas dos coletores de
castanha, enquanto os jovens st. mostram ávidos por man ter contato com os brancos e, de (i.lgum modo tirar proveito dos magros ganhos que poderao obter como mao-de-obra. No rio Negro, entre os
Baniwa, os "descimentos" (levar os indios para trabalhar rio abaixo) tao freqüente111ente mencionados nos tempos históricos, continuam sendo urri procedimento corrente). 9 Contingentes consideráveis de Baniwa adultos afastam-se cada vez mais de suas. alde1as e se
estabelecem em pequenos sitios próximos aos seringais ou aos centros urbanos, onde se entregam a urna espécie de vida rural, e s6
muito raramente voltam as aldeias para participar de festas ou cerimónias tribais. Algumas v~zes tendem a reagrupar-se em aldeias
muJtitribais (junto com os Tukano, Tariaoa e Desana). onde permanecem como reserva ue torca ae traoa1no e substttuem sua própria língua por um idioma comum de uso corrente na regiao, a
língua geral (basicamente de origem tupi), alterada, porém, pelos
missionários e colonizadores. Mas é ainda prematuro e erróneo falar desses indios como assimilaqos pela sociedade n~cional, dado
que eles ainda se identificam como indios e conservam um mínimo
--de ·tradicoes e tra~os culturais que os dístinguem ao caboclo rural.
Cohtudo, nao só se encontram fortemente aculturados aos modos
de vida do homem branco, como dependem, para sua sobrevivencia, dessas relacoes assimétticas. Em relacao ao rio Negro, consideramos que as aldeias indígenas devem ser antes entendidas como
exten~es da frente de expansao nacional do que entidades distintas·. 1º Isto pode parecer contraditório com ·a afirmacao da preserva-

9 Criancas e jovens sao levados as sedes das mlssoes onde perrnanecem durante
cinco ou seis anos aprendendo a ler, a escrever, matemática, conhecirnentos gerais e técnicas agrícolas e de comércio (Galvao 1959: 7-9).
10 "Essas sociedades tendem, no rio Negro. a se constituir nao como unidades a par-.
te, porém como extensoes da comumaade rural. Como minonas, sao compeudas
sob várias formas a modificar suas regras e valores, adaptando-os aos da socieda-
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cao-de sua identidade tribal e a consciencia de sua identificacao
indígena. Mas essa identificacao pode ser explicada, entre outros
fatores, pela inércia da cultura indígena residual, bem como pela
discriminacao social que distingue indios de caboclos. Localizado
no estrato mais baixo da estrutura social e aproximadamente no
mesmo nivel económico do indio, o caboclo, nao obstante o discrimina por preconceito "racial". Neste contexto "racial" é destituido
de significado biotógico, urna vez que o caboclo, em sua maioria
descendente de indios, apresenta muitos de seus traeos físicos. Trata-se antes de um conceito social baseado em um estereótipo cultural. i1
Além do seu interesse pelo estudo das culturas. indígenas, os etnológos se preocupam com o destino dos grupos tribais: se permanecerao isolados ou serao paulatinamente integrados e a~similados ·
a sociedade nacional.
Certo número de hipóteses foi levantado no último encontro
da Associacao Brasileira de Antropología (VII Reuniao da ABA,
1966). Dentre outros, Diniz ( 1966:25), relatando a situacao dos
indios Makuxí e Wapitxana do Território Federal da Roraima concluí que, como resultado da interacao de índios e brancos, os aspectos políticos e económicos Ja vida tribal foram os mais afetados e
que os indígenas vivem urna situacao ambivalente mais próxima da
alienacao do que da integracao a sociedade regional.
Arnaud (1966:33), estudando os indios Parakana e Asurini do
Río Tocantins, observa que eles tiveram o seu primeiro contato
pacífico com os agentes do Servico de Protecao aos 1ndios em 1953.
Enquánto os Parakana ainda se mantem isolados e temidos pelos
brancos. por suas incursoes de pilhagem, e aparecem em número
~l!P.~rior _a _ urna centena, os Asurini que ·haviam sido levaaos a um
Posto Indígena, tiveram seu número reduzido a cerca de quarenta
indivíduos, apresentando visíveis alteracoes em seu contexto sóciocultural.
Crocker (1966:33) descreve a eclosao de um movimento messianico entre os indios Canelas do Ma.ranhao: "cm fevereiro de

d~ dominante. Esse processo de destribalizacao e assimilacao funciona no nivel
individual, porém para o grupo indígena visto como um todo, dificilrnente se
completará. Restará sempre um núcleo tradicionalista constituido por individuos
emocionalmente inadaptáveis as novas condic0es e que tentarlo manter vivas a
língua, as tradicües e o sentido de comunidade". (Galvio 1959: 11 ).
11 Para a discussao do termo "racial" ver Oliveira ( 1964: 115).
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1963, surgiu urna profetisa chamada Maria que predisse a queda
dos civilizados, que eles seriam banie1os para as florestas para cacar
com arco e flecha, enquanto os indios ocupariam as cidades, dirigindo os oni bus e pilotando avi0es". inovimento foi dominado meses depois pelos brasileiros que mataram alguns Canelas. Os indios
logo consideraram o movimento urna fraude e !daria ~ma me~tiro
sa. A despeito e10 fracasso e do fato de os própnos indios considerarem-no urna falácia, o movimento cristalizou por um momento as
atitudes antagónicas dos indios face aos brancos, mas também o
movimento representou urna inversio de urna situacao em termos
da cultura e valores do branco, e nao um retorno a tradicao . .Eles
pretendiam tomar as cidades e nao retornar a flot:esta.
·
Examinando a questao da assimilacao do indio a cultura e sociedade nacional, Schaden (1967:11) sustenta que é bastante duvidosa a possibilidade de assimilacao realmente efetiva. Pensamos
·que esta é urna exigencia demasiado ortodoxa urna vez que o processo de assimilacao é um processo a longo termo, podendo ser acelerado ou retardado segundo ~rande e variável número de fatores.
O fato de os etnólogos trabalharem ainda com grande número
de indios tribais significa que sua assimilacao nao foi alcancada;
por outro lado, quando consideramos a sociedadc brasileira recente
composta de brancos, indios e negros, estamos diante de urna assimilacao afetiva.
Outro conjunto de evidencias que demonstra m·ais drasticamente os resultados da interacao de indios e brancos do inicio do
séculp XVII ao presente, é oferecido pela compara~io das estimativas da populacao indígena do pas_sado e o seu brusco declínio no
presente. Isso é relevante no sentido de que as sociedades, ao perderem seu equilibrio demograttco, s9frem efeitos dissociativos em sua
vida económica e social. A acao da aculturacao deixa de ser seletiva. Em outras circunstancias, urna das sociedades envolvidas, mes·mo .quando dominada, como geralmente ocorre no encontro entre
"primitivos" e ocidentais, é capaz, ainda, de adaptacoes funcionais.
Quando perde sua potencialidade de sobrevivencia fisica, o processo é de deculturacao e desorganizacio. ~- a morte ou a ausencia de
um desejo de viver, de que nos fala Rivers ao referir-se aos melanésios. O grupo residual de individuos pode representar urna ficcao de
indios tribais, mas nao é mais um organismo ativo, pela falta de individuos necessários para desempenhar as funcoes tradicionais. Tal
·é o caso dos indios Trumaí, do-alto Xingu (Murphy e Quain 1955;
Galvao e Simé>es 1964). Foram mencionados pela primeira vez por
Von den Steinen em 1884 e eram aparentemente recém-chegados a

o
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regiao, urna vez que careciam de algumas das características gerais
comuns a populacao do alto Xingu. Tinham entao duas aldeias.
Anos mais tarde seu número decresceu para menos de vinte individuos (Galvao e Simoes 1964). O núcleo residual era constituido de
dois homens, suas mulheres e filhos. Os restantes, ou estavam agregados aos J uruna, aos Suyá, ou viviam em postos indígenas. Devido as suas rivalidades com os Kamaiurá e outras tríbos vizinnas, e
temendo represálias porque eram acusados de feiticaria, os Trumaí
desceram o rio (Xingu) das proximidades do Posto Leonardo ao
Posto Diauarum no ano de 1965. Lá ficaram algum tempo dependendo principalmente do posto para a sua sobrevivencia. No comeco de 1966, mudaram-se para urna aldeia de urna só maloca e plantaram suas próprias rocas na embocadura do rio Suyá, a mais ou
menos urna milha do Posto. Dois jovens casaram-se com mocas
Suyá desligando-se da aldeia. Dois outros permaneceram no Posto
como trabalhadores. A despeito de existirem diversas mocas Trumaí casadoiras, as relacoes de parentesco muito próximas impediam unié>es internas. Alguns meses mais tarde, retornaram ao Pos-·
to e lá ficaram até agosto de 1967, quando, superando seu temor,
subiram novamente o rio para localizar-se próximo dos Kamaiurá
Urna das razé>es foi que dois jovens haviam sido mortos petos
Kayabí e Juruna. E a outra foi o sentimento de vazio, desde que, dominados pelos Kayabi e pelos Juruna sentiam-se estranhos cm um
meio cultural pouco familiar. O chefe Trumaí gozava de alto prestigio como xamá e como líder de canto nas aldeias do sul, culturalmente afins, sentindo-se deslocado no Diauarum. A morte dos dois
membros mais velhos do grupo significará o fim dos Trumaí como
tribo.
·Por outro lado, um grupo ·c omo os Juruna, também vivendo
próximo do Diauarum, que con ta pouco mais de 50 individuos (Adélia de Oliveira, 1968) e que em 1950 (Galvao, 1952) parecia condenado a extin~ao, demonstra nos últimos anos, urna espécie de renascimento. Hostilizados inicialmente pelos· colonizadores portugueses no século XVIII, abandonaram a foz dorio Xingu sobre o
Amazonas e refugiaram-se no alto· Xingu no comeco deste século,
onde, novamente tiveram que fazer frente a hostilidade de outros
indios como os Kayapó e os Suyá. A política desenvolvida pelos irmaos Vilas Boas, administradores do Parque Nacional do Xingu,
resultou na coexistencia pacífica e na contencao das hostilidades inte~tribais, o que permitiu a sobrevivencia dos Juruna como grupo
tnbal. Entretanto a sobrevivencia tribal enfrenta o problema causado pela impossibilidade de casamentos internos, cm vista de estreitos lacos de parentesco entre seus membros. Por serem um grupo
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auto-sustentado, com urna estrutura social simples e nao muito exigente, os J urona estarao aptos a sobreviver na medida de sua capacidade e habilidade em absorver no grupo novos membros casadoiros. Cumpre ressaltar que a vigilancia do posto indígena, no tocante a política de nao-intervencao e nao-compulsao a mudanca é,
i.gualmente, um fator que opera contra a dissolucao dos Juruna.
Mas deve-se notar que estamos tratando aqui com dois grupos
tribais, cujos remanescentes vivem em áreas isoladas onde nao sofrem experiencia traumática de contatos diretos t:om brancos, que
nao sejam os agentes do Parque Nacional do Xingu.
Outros grupos, nao tao protegidos pela expansao da sociedade
n·a cional; passaram por experiencias bem diversas. De urna populacao indígena -brasileira, originalmente estimada em . cerca de dois
milhoes no século XVI (Steward 1959), restam hoje apenas, segundo as melhores estimativas, cerca de cem mil indios (Ribeiro 1957).
A maioria <lestes dispersa-se pela vasta regiao amazónica. Das 105
tribos .. isoladas" em 1900, apenas 33 foram registradas em 1957. O
número de grupos em contato pt}rmanente aumentou de 39 (1900)
para 45 ( 1957); o de integrados, passou de 29 ( 1900) para 45 ( 1957);
o de integrados, passou de 29 (1900) a 38 (1957). Do total de 230 tribos levantadas em 1900, 87 estavam extintas por volta de 1957 (Ribeiro 1957 e 1962). A sobrevivencia dos grupos restantes dependerá
da reacao diferencial das sociedades indígenas, derivada tanto de
sua própria estrutura cultural, quanto das características da fronteira nacional em expansao.
Urna alternativa foi escapar ao contato e refugiar-se em território ainda inexplorado, como no caso dos Juruna, já mencionado.
Outra, uina reacao múltipla, oscilando da acomodacao a integracao, através de diferentes processos de aculturacao. Tomem-se,
como exemplo, duas tribos situadas em pontos extremos da área
amazónica brasileira: os Tenetehara, no estado do Maranhao, a leste, e os Baniwa do alto rio Negro, a noroeste.
Os Tenetehara (Wagley e Galvao 1949) sao um grµpo de língua
tupi, que se localiza .entre os ríos Mearim, no Estado do Maranhao, e
o G uamá no Estado do Pará. Nos dois extremos da área sao chamados respectivamente Guajajara e Tembé e as vezes, refendos na
bibliografia como duas tribos diferentes. Seu primeiro contato com
os europeus data de 1615 com exploradores franceses. Várias tentativas foram feítas pelos missionários jesuitas no intento de atraí-los
a sede das missoes situadas no baixo Pindaré próximo a c.osta. Sua
reaca o foi a fuga. Por vol ta de meados do século XIX eles sao mencionados nos ríos Mearim e Grajaú, a oeste, e no Gurupi a leste do
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río Pin daré. M ais tarde foram reunidos em "colonias" o que também malogro u. A tualmente quase todas suas aldeias est~o rodeadas
de povoacoes brasileiras. Seu contato coma sociedade nacional tem
sido pacífico e eles participam do mercado local como produtores
de farinha de mandioca, de castanha, de babacu e também como
extratores de produtos naturais. Ferro, utensilios, roupas, artigas
manufaturados, mitos de origem ibérica ou africana, bem como
conduta religiosa e social semelhante a de seus vizinhos caboclos fazem parte da vida dos Tenetehara contemporaneos.
A língua tribal continua viva, porém muitos ·Tenetehara sao
bilíngües, falando o portugues na presenca dos caboclos. A organizacao da vida nas aldeias acompanha de perto os padroes tradicionais, mas há urna enfase no papel económico e social desempenhado pela família nuclear. Os longos ceremoniais comunitários foram,
em sua maior parte, abandonados, e o centro da vida religiosa se situa nas atividades xamanísticas individuais de cura e feiticaria. A
despeito da invasao dos civilizados, os Tenetehara foram capazes
de manter consideráveis extensoes de terras. Nao há, por enquanto,
grande demanda de terras por parte dos brancos, de modo que atónica das relacoes étnicas continua sendo de convívio pacífico; como
produtores, os Tenetehara nao precisam élbandonar, mesmo temporariamente, suas aldeias, e sua consciencia de serem Tenetehara,
distintos dos brancos e de outras tribos indígenas como os Canelas
e os Urubus-Kaapor, é ainda muito forte. Nao se registram conflitos ou tensoes importantes entre índios e brancas; a maioria dos
líderes de aldeia atua como intermediários nos negócios, mais que
como chefes sociais ou políticos. Estimulados pelo Servico de Protecao aos fndios a permanecerem indios, assumem esse papel, ainda vantajoso, ao menos com respeito as garantias de acesso a terra.
A cultura cabocla, ela própria produto da aculturacao indígenaeuropéia, nao conflita com o modo de vida dos Tenetehara e nao é
suficientemente forte ou exigente para transformá-lo. A inércia cultural favorece os Tenetehara.
Seus vizinhos Canelas, mais conservadores em relacao aos costumes tribais, sofrem pressoes e antagonismos mais coercitivos. A
criacao de gado preside a disputa de terras indígenas pelos brancas.
Recentemente, urna aldeia Canela foi totalmente queimada e mortos vários de seus moradores. Até o momento a única acao oficial
foi levar os remanescentes para a reserva Tenetehara, como refugiados. A sociedade Canela, com seu grande número de subdivisoes
em metades, grupos da praca e grupos de classe de idade, nao encontra paralelo na organizacao social do caboclo, o que determina
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urna clara distincao entre índios e brancos. Nao obstante o fato dos
Canelas trabalharem urna boa parte do ano como assalariados, as
tensoes sao grandes e a discriminacao contra o indio, acentuada. A
permanecerem as condicües atuais, os Tenetehara nao sofrerao
pressao considerável para manter-se como índios, ou para integrar
a sociedade branca - e como indivíduos sao bastante próximos dos
brancos. Os Canelas, ao contrário, tem apenas um caminho para a
sobrevivencia, qual seja, o permanecerem eles próprios. 12
A regiao do alto río Negro já era conhecida dos portugueses
antes de 1752, quando o forte de Sao Gabriel, boje Uaupés, foi fundado. O rio era habitado por grande número de tribos, como os Taruma, Pasé, Baré, Manao. As relacoes foram de hostilidade. Diz-se
que Belchior Mendes de Moraes matou e aprisionou cerca de
20.800 Manao (Baena 1838: 250; Reis 1944: 12). A maioria dos cativos foi conduzida rio abaixo para trabalho compulsório em povoacoes e nos centros administrativos coloniais. Hoje, exceto nas cabeceiras do rio Negro e seus afluentes superiores lcana e Uaupés, a
antiga populacao indígena desapareceu. O caboclo contemporaneo,
forte.m ente indígena em traeos físicos, pertence a cultura regional
brasileira. Entretanto um núcleo de tribos indígenas é encontrado
nas nascentes desses rios.
Algumas dessas tribos como os Baniwa e os Tukano mantem
contato permanente com os colonos brasileiros e participam ativamente da economía local. Ao contrário dos Tenetehara, sao obrigados a abandonar suas aldeias pelo menos metade do ano para trabalhar como seringueiros ou como coletores de castanha ou outros
produtos florestais. A horticultura foi limitada a um nível mínimo
da subsistencia individual. Outras tribos, designadas genericamente
pelo termo Maku, refugiaram-se nas áreas menos acessíveis e algumas ainda sao temidas pelo caboclo. Alguns desses grupos, como os
Waiká, iniciain agora seus primeiros cqntatos com os brancos através dos missionários salesianos.
Nos últimos cinqüenta anos, os Baniwa, mais_expostos ao contato, sofreram um processo acelerado de mudanca. As aldeias mais
próximas aos entrepostos comerciais transformaram-se elas pró·
prias em centros de coleta de borracha e de outros produtos florestais. Sua populacao masculina desloca-se durante o ano e somente
12 A aparencia física é também fator de segrega~ao. Enquanto um Tenetehara é
quase indistinguível do caboclo. nas fei~3es e na vestimenta. o Canela usa cabelos
longos e grandes ha.toques nas orelhas.
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as mulheres e os mais jovens permanc(.;em para a colheita da mandioca. Os locais dessas aldeias, no passado sede dos sibs localizados
·a presentam boje urna populacao inulti-sib. Muitos individuos e
famílias desceram o rio para as proximidades de centros urbanos,
onde se estabeleceram em sitios perdendo o contato com a vida da
aldeia. Outros reuniram-se em urna espécie de aldeias multitribais
(Baniwa, Tukano, Desana, etc ... ). Nestes lugares, o aruak ou outros dialetos tribais f oram substituidos por urna linguagem comum, a /fngua geral, de origem tupi, usada pelos missionários ecolonizadores. A inda boje é mais falada que o portugues-brasileiro.
As cerimonias tradicionais foram em grande parte abandonadas ou
substituidas por festejos brasileiros, religiosos ou profanos. Prevalece ainda certo vínculo as linhagens ou sibs, em virtude das regras
de casamentos exogamicos. O sen timen to de ser índio é de certa forma mantido pelo dominio comum da tradicao tribal, bem como
pela discriminacao do índio pelo branco. A situacao assemelha-se a
dos Tukuna, descrita por Oliveira (1964), porém com muito menos
"friccao" entre indios e brancos, porque o indígena é o elemento
dominante e a imigracaó e fixacao do branco limita-se a urna minoría de agentes empresariais. Seu potern:;ial de pressao cultural diluise pela dispersao imposta pelo próprio caráter do seu empreendimento económico. A estratificacao social é perceptível somente nos
escassos e limitados centros urbanos, qúe abrigam urna elite de comerciantes e burocratas estaduais e municipais, que se considera a
classe dominante e situa, tanto indios como caboclos, no mesmo
nivel sócio-económico. Nas aldeias multitribais, o preceito exogamico sib é transferido a exogamia tribal.
Nas diversas situacoes descritas predomina a tendencia para a
mudanca cultural das sociedades indígenas face aos brancas. Algumas foram eliminadas social e físicamente ou tiveram seus
membros individuais destribalizados e incorporados a forca, a sociedade nacional emergénte, ela mesma um produto cultural misto,
no qual o componente indígena aparece mais claramente em áreas
rurais, como na Amazonia. Outras sociedades tribais se encontram
em variados graus de aculturacao e acomodacao, em relacao a sociedade dominante, dependendo da situacao diferencial de contato
edo maior ou men.ó r grau de aproximacao a um processo de assimilacao oü retracao como tribos isoladas. O objetivo nao é o de
chegar a generalizacoes conclusivas, mas o de apresentar a dinamica do processo e a variedade de fatores envolvidos num ou noutro
sentido
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O .AR TESANATO INDÍGENA NA
AMAZONIA BRASILEIRA

Encontramos na Amazonia, desde tempos pré-colombianos,
produtos de artesanato indígena. o testemunho é dado pelos ceramios do Médio e Baixo Amazonas, que tem seus pontos altos em
Santarém, na boca do rio Tapajós, na ilha de Marajó, na foz do
Amazonas, e em alguns sitios como Miracanguera e ltacotiara, no
curso médio, o Cunani e Maracá, no Território Federal do Amapá.
Nesses depósitos sao encontrados machados e outros instrumentos
de pedra, figuras esculpidas como os muiraquitas de Santarém e os
ídolos do rio Trombetas, vasós e figuras de ceramica. E certo que
outros materiais foram usados; madeiras, fibras, palha e plumária,
que por serem perecíveis nao chegaram até nós. Resistiram as dificeis condi~oes de clima e deposi~ao em terreno úmido apenas o
barro cozido e a pedra. Urna ausencia é flagrante, a de objetos de
metal (prata, ouro ou ligas como o bronze) comuns na área subandina, sobretudo na Venezuela e Colombia.
Na Amaionia brasileira, as tradi~oes ceramistas mais antigas
datam de cerca de 1000 a.c., numa cronología ainda tentativa, pois
somente nos últimos anos a pesquisa arque~lógica vem obtendo resultados mais definidos no tempo, através de data~ao pelo Carbono
14, e maior cobertura espacial 1•

.. ,,

Para urna apreciacao do artesanato indígena pré-colombiano e recente, veja-se:
Barata 1952; Cruls 1952; Galvio 1967; Hilbert 1968; Meggers & Evans 1957:
Nordenskiold 1930; Palmatary 1960.
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