Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
Cole~ao

Estudos Brasileiros

Eduardo · Galvio

vol. 29
Dire~ao

de:
Aspásia Alcantara de Camargo
Juarez Brandao Lopes
Luciano Martins
Ficha catalográfica
CIP - Brasil. Cataloga~ao-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.
Gl7le

Galvao, Eduardo, 1921-1976.
Encontro de sociedades: indios e brancos no Brasil /
Eduardo Galvao; prefácio de Darcy Ribeiro. - Rio de
Janeiro: Paz e Terra, ·1979.
(Col~ao Estudos brasileiros; v. 29)

ENCONTRO DE SOCIEDADES:
•

1ndios e brancos no Brasil

Bibliografia
1. Antropologia social - Brasil 2. Etnologia - Brasil
· l. Título 11. Título: Indios e brancos no Brasil 111. Série

79-0086

....

CDD - 301.2981
572.981
CDU - 39(81)
572(81)

EDITORA PAZ E TERRA
Conse/ho Editorial:
Antonio Candido
Celso Furtado
Fernando Gasparian
Fernando Henrique Cardoso

Paz e Terra
Extraído de volume disponível em
http://www.etnolinguistica.org/biblio:galvao-1979-encontro

wAGLEY'

Charles

1

•

1957 - Uma comunidade amazonica; estudo do homem nos trop1cos. Sao
Paulo. Ed. Nacional. (Brasiliana, 290)
WAGLEY, Charles & GALVÁO, Eduardo
.
.
1948 _ The Tenetehara. In: HANDBOOK of South American Ind1ans.
B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143(3): 137-48
..
t 949 - The Tenetehara Indians of Brazil. A culture in trans1twn. New

York Columbia Univ. Press. 200 p.
.
1961 - Os índios Tenetehara, uma cultura em transi~do. Rio de Janeiro,
MEC, 235 p.
WATSON, James B.
1952 - Cayuá culture change: a study in acculturation and methodology.
Am. Anthr., 54(2 pt. 2) Men. 73, 144 p.
ZERRIES. Otto
.
.
1956 _ Zur Frade der ursprünglichen W1rtschaftsform ..der \Va1.kaI ndianer des overen Orinoco (Venezuela). Wiener Volkerkunltche
Mitteil. 4(2): 148-56

ENCONTRO DE SOCIEDADES
TRIBAL E NACIONAL
NO RIO NEGRO, AMAZONAS

Publicado anteriormente: R. Mus. Paulista, n.s., Sao Paulo, 14:120-44, 1963.
R. Mus. Paulista , n.s., Sao Paulo, 14:120-44, 1963.

t

Ao tempo da ocupacao portuguesa, que se inicia em princípios
do século· XVII, a Amazonia era habitada por .um grande número
de tribos indígenas, cuja cultura era geralmente do tipo boje definido como "Floresta Tropical", (Steward, 1949) 1 de subsistencia
combase no cultivo de rocas de mandioca, e de vida mais ou menos
sedentária em aldeias. A mobilidade era funcao de condicoes ecológicas e das técnicas adaptativas. A tribo como entidade política era
pouco definida, nao obstante constituir urna unidade social, resultante de língua, padroes culturais, e território comuns. As aldeias,
reunindo no mais das vezes urna única linhagem, sao as unidades
estruturadas atuantes. Fugiam a essa definicao grupos do interior,
ocupando as bordas de s_a vanas, ou que repontavam cm alguns rios,
de vida seminoinádica e dependente sobretudo da pesca, nao obstante a prática, algumas vezes, de urna agricultura
incipiente.
•
Entretanto, grupos de cultura mais complexa também ocuparam a Amazonia em tempos pré-colombianos, provenientes das encostas orientais subandinas ou da zona circum-caribe. Um número
de jazimentos de ceramica, definidores de fases ou tradicoes ar-

~mbora acei tando a classificacao tipológica de Steward, o autor propos urna classifica?ªº em á reas culturais, enquadrando as tribos remanescentes em 11 ·áreas.
Domina em extensao geográfica a área Norte-Amazónica (Galvao, 1960).
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queológicas, como as de Marajó, Santarém, Maracá, Itacoatiar~,
M iracanquera, Manaus e outros, indicam pela elaboracao de técnica ceramista, densidade e extensao de depósitos e outros indícios, a
existencia de cacica tos 2• Essas tradicoes ceramistas nao apresentam
um quadro de evolucao local. Surgem já plenamente desenvolvidos
e a evidencia arqueológica indica a sua origem a oeste e noroeste da
área amazónica (cf. Meggers and Evans, 1958). As datas dessa ocupacao sao pouco precisas. Dados apoiados em cronología mais
apurada como a obtida pelo Cl4 sao ausentes. A inferencia sobre
datas obtidas para culturas ceramistas da periferia do vale amazónico alcanca entre 950 e 600 a. C. Cult.ura de Soladero., Baixo Orenoco (cf. Armillas, 1957: 15). Meggers e Evans situam em 700 d. C.
o aparecimento das primeiras fases ceramistas na ilha de Marajó,
na foz do Amazonas. Entre 1200 e 1450, ocorre a Fase Marajoara,
cujo provável centro de difusao e dispersao se localiza na regiao do
rio Napo. A evidencia arqueológica e a informacao histórica, coincidem em indicar que esses focos de. maior desenvolvimento cultural ao longo do Amazonas, extinguiram-se antes da chegada do europeu . Entre outras causas, atribui-se o fato a inadequacad de técnicas de subsistencia, capazes de manter um nivel demográfico elevado, e conseqüente perdá ou atenuacao dos padroes circ~m
caribeanos. Urna das exc~oes é a cultura tapajónica, que sobrevive
até o primeiro século de colonizacao (Barata, 1_952).
A conquista portuguesa se inicia em 1616 com a fun dacao do
forte do Presépio de Santa Maria de Belém, no braco sul da foz do
Amazonas. Antecedendo aos portugueses, ingleses, holandeses e
uns poucos franceses haviam estabelecido feitorias para o escambo
com índios, que atingiam até a foz do Xingu. Pedro Teixeira, em
1637, deixa Belém com "70 soldados portugueses, 1.200 indios de
voga e guerra, que junto as mulheres e mocas do servico passariam
de 2.000 pessoas ... " (Acuña, 1941: 151 ), alcancando Quito, no
Equador, um ano mais tarde. Em 1669 Pedro da Costa Favela e
Freí Teodoro reuniam em aldeamento na boca do Río Negro, os
indios Tarumas. Pouco mais tardeé levantada a fortaleza da Barra
de Sao José, atual Manaus. Tropas portuguesas alcancam Marabitanas, no alto rio Negro, em 1725. O canal Cassiquiari, ligando o
Negro ao Orenoco, é descoberto. Entre 1752 e 1763, sao construidas fortalezas no alto Rio Branco e Rio Negro. Abre-se um novo
caminho para o sul através do rio Madeira.

2 Cacicatos, definidos aqui na acepcao de ··chiefdoms" de Steward (1959).
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Ao lado de aldeamentos indígenas surgem as vilas coloniais,
que deram origem aos atuais centros urbanos da Amazonia . Denominacoes portuguesas como Santarém, Ega, Barcelos. S. Gabriel,
substituem a toponimia indígena. Desenvolve-se urna política de
miscigenacao com premios em terras, armas e dinheiro, ao soldado
ou colono portugues, casado com mulher indígena (Reis, 1940). Ao
mesmo tempo se confere "status" político e sócial ao indio "domesticado" . facultando-lhe, inclusive, acesso a regencia dos negócios
dos povoados e vilas, com a criacao das edilidades (Reis, 1940 e
1944).
O processo nao foi, entretanto, de absorcao pacífica da massa
indígena. Embora as "Ordenacoes" protecionistas, havía a· obrigacao do trabalho compulsório nas equipagens de embarcacoes, nas
chamadas "fabricas", e nos servicos públicos dos centros urbanos
que entao surgiam.
Grandes contingentes de índios foram "descidos" dos altos
rios, para os trabalhos públicos cm cidades como Manaus e Belém,
e para• a construcao de fortaleza como a de Macapá (Reis, 1944:
12). A dominacao do indio assumiu formas violentas a través dos
"resgates" de prisioneiros e das "guerras justas" 3 • Nas missoes, o
regime era igualmente severo, preferindo-se o "pau que a retórica"
(cf. Daniel, Betendort). Instalava-se ao mesmo tempo a dizimacao
pelo contágio de doencas co_mo varíola •
A reacao do indio nao foi pacífica. Rebelioes repontaram nas
várias áreas da Amazonia, sendo sufocadas pela forca das armas
das expedicoes punitivas, cujo principal contingente era formado
por indios de outras nacoes. Os· M undurucus, por exemplo, notabilizaram-se -como aliados dos portugueses na dominacao do território entre o Madeira e o Tocantins. No Rio Negro as rebelioes assumiram, além do caráter de revide, o de movimentos messianicos
(Tenreiro Aranha, 1907, 11, 5:86).
A resultante do contacto foi a destribalizacao dos grupos mais
expostos, que habitavam as margens do Amazonas e o baixo curso
de seus-afluentes. Individuos de diferentes tribos foram reunidos

3 ..... o cabo lusitano Belchior Mcndes de Morais, ano de 1729, passou pelas armas
20.800 indios, segundo ele mesmo comunicou ao Capitio-Gcncral e Govcmador
do Pará" (Rcis, 1944: 12).
4 ..As epidemias de varíola, assaltando a rcgiio de quando cm vez, só entre 1743 e
1749 lcvaram 40.000 indfgcnas, cm todo o vale". (Rcis, 1944:12). Veja-se também
Ribciro ( 1956).
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nas vilas, aldeias missionárias ou simplesmente transferidos para os
esparsos centros coloniais. Na vila, na aldeia, como na sede da capitania ou província impunha-se a cultura ibérica. As diversas línguas
foram substituídas por um dialeto comum, com base no tupiguaran~, falado pelas tribos costeiras, porém codificado e gramatizado pelo missionário e colono. A persistencia desse veículo de comunicacao, encontra-se no testemunho de viajantes e naturalistas
da segunda metade do século XIX, como Bates e Wallace.
A economía indígena passou de atender a necessidade de subsistencia interna, para suprir as exigencias de um mercado externo.
Ao mesmo tempo o braco indígena f oi largamente ·utilizado na exploracao de drogas e produtos naturais com prejuízo das atividades
agrícolas tradicionais. Processo que persiste até o presente, e que
veio a encontrar seu ponto alto na explorac;ao da borracha e outras
variedades de goma.
Para a maioria dos grupos indígenas amazónicos, o processo
de assimilacao forcada, que teve inicio no século XVII, ainda está
por se completar. Dada a relativa densidade de populacao e a condic;oes de iso]amento, remanescentes tribais ainda se afirmam como
entidades autónomas, pela etnia, linguagem e tradicao. Contudo,
nao considerando aqueles grupos mais isolados, parte ponderável
dessas populacoes tribais, constituem mais propriamente extensoes
da frente p.ioneira nacional do que unidades distintas (Galvao,
1959: 55). Engajadas na producao regional, perderam a autosuficiencia e dependem do comércio ou aliciamento de seus
membros na indústria extrativa. Predomina a acomodacao asociedade dominante.
A história do contacto entre a sociedade luso-brasileira e a
indígena pode assim ser esquematizada (Galvao, 1955 : 179 ss). O
primeiro período, de expansao portuguesa, situado entre 1600 e
1759, marcado pelo estabelecimento de feitorias e missoes, expedicoes de reconhecimento e ocupacoes, os resgates, as guerras justas,
os descimentos de índios para os centros coloniais. Em outros termos, a fixacao de urna sociedade ibérica com experiencia colonizadora já firmada, que passa a dominar a massa indígena frouxamente organizada em termos de economía e unidade política. Instala-se
o processo de aculturacao do indio, ao mesmo tempo que do colono europeu, este porém já trazendo urna experiencia de outras áreas
que o torna receptível apenas a urna parte limitada da cultura indí.g~na, como técnicas de subsistencia. A economü1 e a estrutura sócio-cultural dos grupos nativos sao reajustadas ao padrao de explo·
racao mercantil dos portugueses.
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.º P,eríodo seguinte, de 1759 a 1840, inicia-se com a expulsao

dos Jesuitas, e conseqilente afirmacao do poder secular mercantil.
Emerge um movimento revolucionário nativista a Cabanada em
que participam grupos ind(genas ao lado de urna populacao m~me
luca. Marca a integracao dessa regiao ao quadro nacional que se esboc;ava com sucesso da autonomía política da nova nacionalidade
sobre a metrópole portuguesa. Os meios de produc;ao permanecem
os mesmos d? período anterior, ainda com enfase na coleta de produtos natura1s, a par de urna agricultura incipiente.
Entre 1840 e 1920 fixam-se os rumos da economía regional
para indústria extrativista, com base na borracha.
É o período. de.influxo n? Amazó~ia, de outrás correntes que a
portuguesa e a 1nd1gena. A area atra1 sobretudo nordestinos eles
pr~p~ios m~sticos de .u~a cultura luso-indígena, porém de c~rac
tenshcas diversas, CUJO impacto, entretanto, nao se faz sentir de
modo muito marcado, pela diluicao de seus elementos em urna ext~~sa área geográfic~ e a sua dispersao imposta pelas técnicas extrat1v1sta~. ~ n:sse penod~,, ~ntretanto, que se atinge ao ponto crítico
de ass1milacao compulsoria ou nao de elemento indígena. Deixa ele
de ser a mao-de-obra essencial. Nao assi milado ou acomodado retrai-se para as aldeias e território isolados, diminuiqdo sensivelmente
. . a sua obsorcao pela sociedade regional. Firmam-se ' tao defin1hvamente como o permite a .economía local, as freguesias, povoados e centros urbanos. O indio tribal nao participante dos mecanismos sócio-económicos locais, passa a condicao de protegido do estado, e c?mo tal, nao o~stante as pressoes aculturativas, persiste
co~o entidade aparte, CUJO processo de desintegrac;ao tribal ou integracao na sociedad e nacional passa a depender de fatores mais
complexos e variáveis.
Torna-se evidente que os processos de aculturacao e mudanca
cultural, sofridos por ambas a sociedade nacional e a tribal, visto
neste ~uadro demasiado amplo e esquemático, somente podem ser
perceb~dos e entendidos nas suas linhas mais gerais. A especificac;ao
do fenomeno requer o estudo detaJhado de períodos históricos ou
de áreas geográficas e culturais em que os fatores mais induzentes
da mudanca de urna ou outra socied(¡lde possam ser melhor analisados.
Optamos a.q ui. pelo estudo de urna área amazónica em que alguns processos indicados no continuum histórico-cultural comum a
Amazonia ainda afloram no presente.
Trata-se da regrao do Rio Negro, urna fronteira como as muitas da Amazonia, já dev~ssadas em meados do século XVII, coma
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fundacao da Vila da Barra, boje Manaus. A exploracao de seu alto
curso em 1725 até Marabftanas, e a fundacao de fortalezas em Uaupés (hoje S. Gabriel), e no Río Branco, na foz do Tacutu, datando
de 1752 e 1763, asseguraram aos portugueses as linhas definitivas
da fronteira política e posse territorial.
Era o Rio Negro habitado por um largo número de tribos
como os Tarumas, Passés, Barés e Manaos, de fala aruaque, cuja
resistencia ao invasor luso foi esmagada por expedicoes punitivas
como as de Belchior Mendes de Moraes, de quem se afirma ter
morto e preado cerca de 20.000 índios Manaos em 1729, a de Pe.d ro
Costa Favela arrasando 300 malocas no rio Urubu, e a de Miguel
Siqueira, que revidando um ataque dos Manaos a Mariuá (atual
Barcelos) faz de seu "maior número pasto das espingardas" (Bacna,
1838 : 250).
Durante o primeiro século de colonizacao foi a popula~ao
indígena dessa área urna das maiores fontes de mao obreira nos povoados e vilas que entao se fundaram, participando também nas expedicoes de coleta de drogas do sertao, como chamavam aos produtos naturais, e na experiencia agrícola que aí se instalou em principios do século XVIII.
O movimento revolucionário dos Cabanos, que se inicia em
1834, lavrou em todo o Rio Negro, alcancando até o lcana. Levantes messianicos que proclamavam o surgimento de um Cristo indígena, se sucederam (Tenreiro Aranha, 1907, 11, 5:86; Koch Grünberg, J909), sobretudo dos princípios do século XIX a época presente (Galvao, 1959 : 54).
Dizimada ou assimilada a populacao indígena do curso principal, restaram no presente grupamentos tribais que se concentram
nos afluentes Icana e Uaupés, além de grupos isolados como os
Waiká entre o Demeni e Cauaboris, ou aqueles de· Uraricoera das
encostas do Parima, que somente nos últimos dez anos vieram a ter
contacto efetivo com os brancos.
o processo de aculturacao intertribal, anterior a chegada dos
portugueses, foi acelerado com a res trica o de territórios e imposicao
de cessa~ao de hostilidades vicinais pelos missionários e colonizadores. Tribos de várias extradicoes como os Baniwa, Tukano e Maku, alcan~aram através de trocas culturais urna homogeneidade de
padroes que os identifica numa mesma subárea cultural.
A populacao indígena, mesmo das aldeias mais recuadas, mantém contactos periódicos e permanentes, desde os tempos coloniais
até o presente, participando ainda hoje ativamente na economía lo262

cal, seja no comércio do produto agrícola, a farinha de mandioca,
seja no trabalho de coleta da borracha, castanha e piacaba.
Os dialetos dominantes, sobretudo o aruaque, foram no século
XVIII como ainda o sao hoje, substituidos pela língua geral, urna
forma adaptada do tupi-guaraní utilizada pelos colonos, e que tem
predominancia sobre o portugues, e como este inteiramente estrariha aos habitantes originais da área.
Embora no Rio Negro, como nas demais áreas da Amazonia
luso-brasileira, o ciclo da coleta da droga do sertao tenha dominado durante o período· colonial e sob o u tras formas se prolongado
até o presente, realizou-se no Rio Neg.r o urna experiencia ag~ícola
de certo vulto. Nao por iniciativa privada do colono, n1as por 1ntervencao estatal. "Os diretores dos povoados e as camaras municipais
que fuocionassem nas vilas, deviam ocupar-se intensamente da lavoura" (Reis, 1944 : 27). "Cada vita recebia, por isso, exemplares de
vacuns, que se obrigava a zelar e fazer aumentar ... " (Reis, 1944 ·:
28). Entretanto, como aponta Reis, o plano encontrara dificuldades, no fato de serem essas edilidades, Barcelos, Tomar, Moura, no
Rio Negro "integradas em sua quase totalidade pelo gentío elevado
a condicao de membro conspicuo da sociedade em formacao"
(Reís, 1944: 29). Urna Intendencia de Comércio, Agricultura e Manufaturas, foi- criad_a para ,atender a esses problema.s.
Aos procutos ja cultivados pelo indio como a mandioca, de
que se derivava a farinha, básica para alimentacao· do nativo e do
colono portugues, o milho, as favas, introduziu-se e difundiu..se o
plantío do café, cacau, cana-de-acúcar, anil, algodao. Salientando a
importancia dessas ·lavouras iñtroduzidas (Reis, 1944: 33) anota o
número de pés de café, que em toda a Capitanía, atinge em 1785, a
cerca de 220.000. Cacaueiros éultivados somente no Rio Negro somavam 200.000
Essa expenencia alcancou seu ponto alto durante a administracao de Lobo D'Almada, que assumiu o governo da Capitanía em
1779. Além de reforcar e estimular o programa agrícola, atacou o
da mao-de-obra, recrutando a for~a d'armas o. indio mais arredio
ao trabalho para o colono, intensificando de muito os udescimentos", embora com isso contrariasse os regimentos protecionistas
baixados pela Coroa em favor dos indios.
O escoamento da produ~ao se fazia para Belém e para a Metrópole. Mas era também utilizada para atender ao largo movimen-·
to de expedicoes portuguesas e espanholas que na época estavam
empenhadas nas lides de demarcacao dos dominios com vizinhos.
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Barcelos, a antiga aldeia de Mai;iuá, dominio dos indios Manaos e centro de correrías e lutas entre tropas e indios, tornou-se
sede da Capitanía e núcleó de mapufaturas e do beneficiamento dos
produtos cultivados. Sua populacao em 1800 é estimada em 3 ~000
pessoas s
Entretantó, instala-se urna crise administrativa que os sucessores de Lobo D'Almada nao sao capazes d.e solucionar. O centro
económico desloca-se temporariamente do Rio Negro p~ra o Solimoes, e as lavouras e manufaturas entram em declínio. Os naturalistas Spix e Martius dao excelente informacao e análise desse período de declínio, A Capitanía perde sua autonomía administrativa e
passa a condicao subalterna de Comarca da Provincia do Par.á. O
·recurso a taxacao excessiva sobre os produtos naturais e cultivados
para sustentar a estrutura colonial em falecimento, desencoraja a
produtividade, ao mesmo tempo que fomenta inquietacoes entre a
massa campesina de mamelucos e indios, que finalmente eclode no
movimento nativista da Cabanada.
·
A volta ao ciclo de coleta impunha-se com o fracasso da experiencia agrícola e se reforca com a evaporacao de um novo produto,
.a borracha, originalmente usada pelos indios do Solimoes, os Cambevas. Utilizada a principio como impermeabilizante, a goma ·elástica passou a ter larga aplicacao· industrial. Entre 1870 e 1910 se
afirma como produto exclusivo, absorvendo toda a atividade económica do vale. Mesmo após a queda de precos, face a concorrencia das pl~ntacoes no Oriente, persistiu como dos poucos produtos
garantidores de crédito.
A borracha atraiu para a Amazonia largos contingentes de
imigrantes nacionais· e estrangeiros que vietam a quebr~r o relativo
isolamento da populacao e economía regionais. No Rio Negro, o
elemento forasteiro de maior relevancia, provinha do Maranhao.
Ai instalou-se, menos como mao-de~obra primária (como os nordestinos que ocuparam o Madeira e os "altos rios"), e mais como
classe gerenciadora distribuida entre os yários servi~os de capatazia, faturam.e nto e direcao dos seringais. Nessa área, o coletor de
produto continuou como no passado (nas explicacoes de busca de
drogas ou no servico das lavouras e manufaturas), a ser o indio. O
processo de seu recrutamento acompanha em linhas gerais, o .dos

5 Populacao atual: sede do Municipio 970 habitantes; total para o municipio: 4.911

habitantes (Enciclopédia municipios, 1957:113).

264

tempos da colonia, o "descimento'' e a compulsao ao trabalho por
pressoes de várias ordens. A insuficiencia demográfica do baixo e
médio curso do rio, levou a intensificacao de aliciamento de indios
tribais refugiados em afluentes como o lean a e o U aupés, aos quais,
entretanto, nao era novidade as relacoes e a denominacao do "civilizado", instaladas desde o século XVIII, quando floresciam as Diretorias de Indios e Missoes, ambas empreiteiras de trabalho. O elemento de comunicacao, a "língua geral" que persistiu entre a populacao mestica, foi absorvida pelo maranhense ou pelo "novo" portugues.
A falta de mulheres entre os imigrantes fez persistir o antigo
padrao de unioes com mulheres indígenas ou de descendencia indígena, criando urna trama de parentescos que mais facilitaram as relacoes paternalistas da classe dominante.
A fragilidade e inconsistencia do sistema de crédito e aviamento, dominante no seringa(, como em outras empreitadas extrativistas, ou na incipiente atividade agrícola, impediu a concentracao de
capitais e a sua potencialidade como elemento criador de novas atividades. Os esparsos centros urbanos, residuos das antigas edilidades, subsistem tao somente como abrigo da burocracia administrativa e postos fiscais. Toda a producao é cambiada pelos artigos de
importacao. Nao existem especialistas ou indústrias locais, e afora
o pequeno grupo fixado pela atividade comercial ou pelo mecanismo estatal, a populacao é flutuante, adensando-se ou rarefazendose segundo a estacao da coleta.
Esse quadro persiste até o presente em sua delineacao básica.
~celeraram-se entretanto os mecanismos de mudanca. A perda de
1solamento é crescente com a ampliacao de meios de comunicacao,
motor, aviao, rádio, literatura, etc. Reforcaram-se as formas de intervencao estatal com instituicoes como o Banco de Crédito da
Amazonia, financiador e controlador das operacoes com base na
borracha, e a atuacao embora atenuada de servicos de saúde e programas de educacao. As missoes religiosas, nao obstante a agencia
local do Servico de Protecao aos Indios, mantero controle sobre a
maior parte da populacao indígena tribal. Dessa populacao, os aldeamentos mais próximos das rotas de exploracao comercial transformaram-se em pontos de apoio e extensoes da frente pioneira, e
na~ rar~ o núcleo tribal tendo a fragmentar-se em centros de populacao mista, ou a rarefazer-se nos chamados .. sitios", man ti dos e
ocupados por um grupo doméstico.
<?s principais nucleamentos tribais encontram-se hoje situados
nos nos Icana e U aupés, constituidos pelos Baniwa e Tu kan o. Os
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primeios, divididos em dois grupos dialetais, e um número de sibs
patri/ineais, como os Siuci, lpeca, Katapolitani, Marakayá e outros
que na literatura assumem papel de tribos (Koch Grünberg, 190910; Goldman, 1948; Nimuendaju, 1950; Galvao, 1959). Os Tukano
distribuidos ao longo do U aupés e afluentes, também subdivididos
em vários grupos como os Kobewa, os Uanana, os Decana. Um número de grupos sob a denominacao genérica de Makus, que se estendem do Inuixi, afluente do Negro pela margem sul, até o U aupés, sofrem influencia Tukana, e sao geralmente arredios ao contacto. Na margem norte, entre o Demeni e o Cauaboris, encontram-se
os Waiká-Xirianá, que a julgar pela informacao local sao de atracao recente, provavelmente vindos do norte, ainda permanecem
isolados, mantendo contactos esporádicos apenas com missionários
e agentes do Servico de Protecao aos Indios.
O que há a anotaré que esses grupos por sua proximidade geográfica, e possivelmente estimulados pela restricao de seus territórios, resultado da expansao colonial, sofreram um intenso processo
de aculturacao intertribal, a ponto de constituir urna área cultural,
das mais nítidas de delimitacao e caracterizacao. Os traeos que a
definem sao aqueles já descritos para a área cultural norteamazonica (Galvao, 1960).
Exceto pelos· Makus, Baniwa e Tukano tinham como base de
sua estrutura social, a divisao em sibs localizados. As relacoes entre
esses dois principais grupos e os próprios Makus, levou a criacao de
novos sibs de origem mista. Assim os Wira-miri, descendentes mesclados dos Warikena, que se integraram aos Baniwa como um sib,
os Kadaupuritana e Hohodene, que Nimuendaju (1950: 164-165)
considera descendentes das primeiras hordas Makus. Da mesma
forma, grupús Baniwa como os sibs do Querari, foram "tucanizados", e boje falam o Kobewa (Nimuendaju, 1950 : 165). Ocorre, inclusive, o processo de reversao tribal, como aconteceu ao sib Djibeia, que, primitivamente instalado no rio Querari, assimilou a
língua Kobewa, para após imigrar para o rio Aiari, reintegrar-se social e lingüísticamente aos Baniwa Karu, dessa regiao. Urna tribo
aruaque, a Tariana, que emigro u para o U aupés, "está se tucanizando cada vez mais, já tendo abandonado por completo o uso de
sua língua antiga, trocando-a pela Tucana". (Nimuendaju, 1950 :
165).
Embora habitando territórios relativamente protegidos pelo
isolamento, um dos efeitos cumulativos da pressao aculturativa das
frentes pioneiras, foi mudar o q uadro tradicional da localizacao dos
sibs. Alguns como os Siuci, Sukuriu. Koati e lpeca que a tradic~o
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tribal e a informacao histórica situam no alto Aiari, estao boje localizados no baixo Icana.
A habitua~o a troca de traeos culturais entre as várias tribos,
acreditamos, facilitou o processo de aculturacao com fonte na sociedade luso-brasileira. Um dos fatores que mais contribuíram ao
processo, foi a difusao de urna língua comum, o "Geral", quepassou a funcionar, e mesmo dominar como dialeto intertribal e entre
indios e luso-brasileiros.
A populacao indígena, mao-de-obra primária, teve que aproximar-se dos campos de producao. Os sibs foram forcados e abandonar sua localizacao tradicional, e em alguns casos romper com regras tradicionais como a de nao coabitar a mesma aldeia. É o caso
de Sant'Ana, antiga aldeia dos Marakayá, que hoje também abriga
individuos do sib Jurapari.
Um passo adiante nesse processo é o de reunir nao.apenas individuos de sibs vários, mas grupos locais de tribos diferentes. Na
localidade de Campinas, próximo a Tapuruquara, convivem representantes esparsos de vários sibs Baniwa, Tariana e Tukano (Galvao, 1955 : 313 ss). A língua comum é o "Geral" e o processo de
acomodacao transferiu a regra de exogomia dos sibs para a unidade
tribal. Mesmo consciente de sua denominacao e filiacao de sib, os
individuos somente se casam com outros de tribo diferente. Processo que nao é inovacao, pois Wallace ( 1939 : 636) já o relata em meados do século XIX, mas que tende a acentuar-se face ao deslocamento progressivo de grupos locais e sua convizinhanca foreada pelos novos mercados de trabalho 6 •
Essas mudancas que ocorrem na sociedade tribal nao decorrem de um processo gradual. O ritmo ou a penetracao da mudanca
sao resultados de transformacoes que operam na sociedade nacional. O processo de aculturacao intertribal, iniciado antes da conquista portuguesa, sofreu um aceleramento progressivo, porém irregular na medida em que se desenvolveu o dispositivo de ocupacao
e fixacao da frente pioneira nacional em território indígena. F oi
concorrente nessa estimula~Ao de tracas, o policiamento das rela-

6 Nao obstante a habitua~o e compulsao ao trabalho nos seringais e outros campos de indústria extrativa, o indio do Rio Negro tem como forma de ocupa~ao
preferencial a lavoura. Entretanto esta nao lhe dá crédito e aviamentos que satisfa~am as necessidades adquiridas, que vio desde o sal de cozinha a ferramentas,
indumentária, armas de fago, etc.
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coes intertribais, imposto pelas antigas Diretorias de Indios, Missoes religiosas, e mais modernamente pelo Servico de Protecao aos
Indios que impediram guerras ou hostilidades entre grupos vicinais.
O processo de aculturacao entre as sociedades - a tribal e a nacional - foi facilitado por fato res como a simplicidade cultural do
colono setecentista, e a sua dependencia do indio, nao apenas como
mao-de-obra mas como possuidor de um complexo sistema de adaptacao as novas condicoes ecológicas que defrontava. No índio
atraía sobretudo a introducao de ferramentas mais eficientes que
facilitavam essa adaptacao. A dominacao secular e religiosa, apoiada em fo rea de armas, foi, nessa regia o, orientada para a integracao
do índio na sociedade colonial.
Entretanto o processo aculturativo cedo deixou de ser bilateral, para um outro, impositivo do luso-brasileiro para o indio, acentuando-se mais e mais a clivagem social e a superacao dos mecanismos de autodeterminacao tribal, por outros que evidenciam franca
dominancia do colono.
•
A
sociedade nacional, no seu processo de transformacao, nao
a tu o u uniformemente sobre a cultura indígena. A períodos como
aqueles já mencionados, como a do ciclo da "droga do sertao" ou o
da experiencia agrícola, de intenso recrutamento do braco indígena,
e conseqüente rápida destribalizacao, sucederam-se outros de
maior ou menor duracao, de retracao da frente pioneira, como no
caso do desmoronamento da experiencia agrícola, ou mais recentemente, da queda da borracha. Isso permitiu a conservacao de um
residuo, ou mesmo recomposicao da sociedade tribal, entre aqueles
gr.upos mais recuados ao contacto.
No residuo como na recomposicao tribal, o processo orientouse pela acomodacao de padroes tribais a linhas e valores da sociedade dominante. A instituicao base, por exemplo, da chefia do grupo
local passou a depender menos da linhagem e hierarquía pessoal,
do que da imposicao ou reconhecimento desses "status" pelo "civilizado". A "carta patente" de ca pitao ou tuxaua, documento escrito por urna autoridade ou comerciante~ é mesmo entre individuos
do mesmo sib, condicao de reconhecimento da autoridade de seu
chefe. As funcoes <lestes foram consideravelmente reduzidas face a
independencia e importancia crescente dos grupos domésticos, que
se engajam individualmente nas várias empreitadas económicas. O
chefe passou a ser um simples intermediário nas relacoes do grupo
local com individuos de fora.
O encontro das duas sociedades, a tribal e a nacional, no rio
Negro, nao resulta simplesmente num continuum folk-urbano entre
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duas situacoes polares, a cidade de Manaus e as malocas do Icana e
do Uaupés, em que se observam um "gradient" que reflete maior
ou menor proximidade e influencia de urna delas, o centro urbano e
a aldeia. Nao obstante, em última análise os elementos culturais
que definem a área possam ser retracados a sua fonte original, a tribo ou a cidade, a situacao se define melhor pelo conjunto de fatores
históricos, culturais e ecológicos que resultaram em constelacoes
sociais de caráter diferenciado. Em Barcelos, no baixo rio Negro e
próximo a Manaus, embora subjacentes na cultura do caboclo um
número de elementos indígenas, adquiridos no passado, defronta-se
com urna popu~acao nacional que comeca a ter agora contactos
com grupos indígenas até pouco tempo isolados e hostis. As possibilidades de assimilacao, ou de seu processo inicial, aculturacao sao
mínimas, face aoque se poderia chamar de '·'distancia cultural" entre as duas sociedades. Os processos que operaram no passado nao
se encontram atuando no presente, dadas as novas condicoes.
Em Tapuruquara (antiga Sta. Isabel). no médio Rio Negro, encontra-se urna situacao diferente. Urna populacao brasileira mestica de indios e brancos convizinha com "sítios" habitados por índios
"descidos" e aí sediados já de urna ou duas geracoes, com um povoado da populacao mista de várias tribos (Campinas) e com indios
"bravo~" que somente nos últimos anos tem se aproximado, genericamente designados por Makus. Como em Barcelos, estes últimos
tenderao 1l se enquistar, e o processo será menos de aculturacao do
que o da difusao entre eles de elementos materiais como ferramentas, sem que entretanto sua estrutura social seja profund~mente afetada. Os indios dos sitios ou.do povoado de Campinas, nao obstante a discriminacao social que os categoriza em situacao inferior,
constituem urna reserva assimilável e onde o processo aculturativo
atinge sua fase final.
U aupés, originária da fortaleza de Sao Gabriel da Cachoeira,
das mais antigas vilas do Rio Negro, é quase exclusivamente um
centro comercial e administrativo. É a sede da maioria dos patroes
que contratam ou fazem descer índios dos rios Icana e Uaupés para
servicos temporários nos seringais do médio rio Negro. O indio nao
se integra a vida urbana por ser um elemento de passagem. Obranco praticamente nao se estende além dos limites da cidade. Como
nas proximidades de Tapuruquara existe um número considerável
de sitios ocupados por familias indígenas.
Nao obstante a aparente semelhanca dessa situacao com outras, a exemplo da descrita por Redfield.( 194~) para Yucatan - a de
um pólo urbano e outro indígena ligados por urna única via de co1
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munica~ao,

neste caso o rio - fatores históricos e culturais intervieram no processo aculturativo, emprestando-lhe urna característica
diversa.
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