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Roberto Cardoso de Oliveira
Partindo de uma investigação de
campo ancorada nos aspectos que en·
volvem a problemática das relações in·
terétnicas dos Tükúna com o homem
branco, Roberto Cardoso de Oliveira
mostra neste livro como esse grupo indí·
gena passou de uma ordem tribal para
uma ordem nacional.
O índio e o mundo dos brancos é
hoie considerado um clássico da antro·
pologia. Foi neste livro que se usou pela
primeira vez o conceito de ''fricção interétnica" que tanta polêmica causou.
Esta nova edição resgata um pouco
da história da disciplina antropologia
nas universidades brasileiras, sem dei·
xar de ter seu caráter comemorativo por
continuar sendo uma obra lida no Brasil
e no exterior 30 anos após a sua primei·
ra edição em 1964.
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A pesquisa sobre "Areas de fricção interétnica no Brasil",
da qual este ensaio constitui o seu primeiro resultado, foi patrocinada p elo Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências
Sociais e pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio
d e Janeiro. A etapa áe campo compreendeu duas viagens: a de
1959, ano em que viajamos com a dupla finalidade de obter dados
a respeito da manufaturação do curare pelos Tükúna (para o que
contribuiu com uma verba especial o Conselho Nacional de Pesquisa), como também para realizar um survey da população Tükúna, observando paralelamente as modalidades de contato entre
índios e "brancos" na região; a segunda viagem iria dar-se em
1962, quando para a mesma área retornamos já, então, com o
objetivo definido no Projeto de Pesquisa que no presente volume
estamos publicando e1n Apêndice.
Enquanto na primeira viagem contamos com a companhia e a
cooperação do lingüista Ivan Lowe doSumm er lnstitute ofLinguistics e de nosso amigo Maurício Vinhas de Queiroz, atua] mente
inetnbro do quadro de pesquisadores do Instituto de Ciências
Sociais da UFRJ, nesta última viagem tivemos a colaboração
inestimável de dois estagiários nossos, os Licenciados Sílvio
Coelho dos Santos e Sra. Cecília Maria Vieira Helm, ambos bolsistas
do Instituto de Ciências Sociais da UFRJe alunos do "Curso de
Especialização em Antropologia Cultural" que ministramos no
Museu Nacional. Aos companheiros Lowe e Vinhas de Queiroz
- o prirneiro, cedendo os dados lingüísticos obtidos, a fim de
que pudéssemos comparar com os nossos, partic ularmente os
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referentes aos termos de parentesco; o segundo, pela cessão de
seu manuscrito, sobre o Messianismo Tükúna, algumas vezes
citado no presente trabalho, e por sua ajuda na ilustração deste
1ivro, pondo à nossa disposição suas melhores fotografias - ,
queremos formular nossa perene gratidão. Também aos dois
estagiários, que nos acompanharam ao alto Solimões na qualidade
de auxiliares de pesquisa - dentro do programa de treina1nento
etn técnicas de pesquisa do referido curso - e que concorreram
com suas notas de campo para o enriquecimento do material
empírico colhido, registramos os nossos sinceros agradecimentos.
Agradecemos, também, às citadas instituições, cuja cooperação
tornou exeqüíve] o presente estudo.
Na etapa de elaboração dos dados e de redação do trabalho,
contamos com o incentivo de nossos colegas da Divisão de Antropologia, antropólogos Luiz de Castro Faria, Roberto Augusto da
M atta, Roque de Barros Laraia e Júlio César Melatti, que leran1 o
manuscrito original, contribuindo com algumas considerações para
tomar mais claras ao leitor as idéias nele contidas, das quais, seja
dito, somos os únicos responsáveis. A eles estendemos os nossos
agradecimentos, como também à pos-graduada Sra. Jean Carter,
nossa estagiária, nos termos do convênio firmado entre a Universidade de Harvard e o Museu Nacional e componente do "Harvard
Centra1-Brazi1 Research Project", que concorreu com oportunas
observações que contribuíram para dar maior consistência à
análise componencial empregada no quarto capítulo. Mas dentre
todas as colaborações que nos foram prestadas, na etapa de
redação do trabalho, queremos destacar, especialmente, a de
nossa colega, Sra. Yonne Leite, do Setor Lingüístico da Divisão
de Antropologia do MN, que nos assessorou na elaboração dos
dados fonéticos, fez toda a revisão do manuscrito e foi autora da
nota explicativa dos símbolos e sinais diacríticos por nós usados
para os termos Tükúna. Por seu incansável auxílio estamos sumam ente gratos.
A simpatia com que a população Tükúna nos recebeu, a nós
e aos nossos colaboradores, muito nos sensibilizou, como também
não podemos deixar de reconhecer o apoio, cortês, e para nós
decisivo, que a população regional nos dispensou. Sublinhamos,
particularmente, os nomes do "Capitão" Ponciano, de Mariuaçu,

como representante dosTükúna, e os senhoresAntônio Roberto
e José RobertoAyres de Almeida, de Palmares, eAntônio Braga,
de Benjamin Constant, como representantes do "mundo dos
brancos". Estes últimos, insuperáveis em nos facilitar hospedagem
e transporte no Solimões e igarapés. A todos, índios e regionais,
renovamos nossos agradecimentos e apresentamos nossas
desculpas por tê-los transformado - no processo impessoal e
inexorável da investigação científica - em objeto de pesquisa.
Rio de Janeiro, setembro de 1963
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l. Jovem mãe Tükúna do igarapé Belém (RC0/1959).

APRESENTAÇÃO

O CENTRO LATINO-AMERICANO DE PESQUISAS EM
CIÊNCIAS SOCIAIS está divulgando, com êste estudo do professor Roberto Cardo~o de Oliveira, os primeiros resultados das
investigacões realizadas sôbre problemas de relações interétnicas,
em particular de grupos indígenas, com populações nacionais.
Em 1958 o CENTRO lançara o projeto sôbre "Novas Tarefas da
Antropologia naAmérica Latina", cujo objetivo básico, de acôrdo
com o plano aprovado em mesa redonda realizada em San José da
Costa Rica, era o estudo de problemas relacionados com a situação
de populações tribais em suas relações com grupos nacionais, de
u1n lado, e, de outro lado, em face do processo de mudança que o
desenvolvitnento da urbanização vem acarretando. Entretanto, por
diferentes circunstâncias não foi possível concretizare1n-se as
investigações previstas. Reton1ado o assunto em 1962, o CENTRO
contratou, com o professor Roberto Carlos de Oliveira, a realização do Estudo no Brasil, de acôrdo com Projeto por êle
apresentado - e cujo texto foi publicado em América Latina
(Ano V - nº 3). A execução dêsse Projeto tem contado com a
colaboração de especialistas da Divisão de Antropologia do
Museu Nacional, o que melhor assegura, graças ao apoio dessa
instituição de alto valor científico, o mais completo êxito cultural à realização do estudo previsto.
Coincidentemente é também o primeiro estudo que o
CENTRO lança à publicidade, em colaboração com a Difusão
Européia do Livro, em face de entendimento estabelecido,

13

segundo o qual passa essa casa a editar os trabalhos científicos
do CENTRO. Contando com essa colaboração- a de uma editôra,
que, embora comercial, tem emprestado às suas edições altos
objetivos culturais-, espera o CENTRO poder tornar mais
amp.lamente ~ifundidos os resultados das atividades que vem
realizando. Este estudo é um dêsses resultados· co1no o são
.
'
igualmente outras publicações que a seguir serão divulgadas,
versando variados temas, dentro do Plano de Atividades que a
instituição está executando.
O estudo do Profes.s or Roberto Cardoso de Oliveira
reco1nenda-se pelo que êle representa corno contribuição a um
dos temas n1ais i~portantes, entre os que as Ciências Sociais são
cha1nadas a estudar no Brasil: o das relações de populações indígenas com os grupos integrantes da sociedade brasileira. São
r~lações que se estão desenvolvendo sob vários aspectos; inclus1ve, quanto à participação de grupos indígenas no processo de
relações sociais e urbanas que, em várias áreas do Brasil, começa
a tornar-se realidade.
.
Examina o Autor vários aspectos dessas relações, em particular quanto aosTükúna, que se tornaram o tema principal dessa
primeira fase da investigação. De fato, o objetivo do Projeto é o
~st~do dessas relações interétnicas de três diferentes grupos
1~d1genas; ao estudo dos Tükúna, seguir-se-ão outros, possibihtando assi·m ao final o exame de um aspecto mais amplo, ou seja,
o de comparatividade das diferentes formas de relações que se
têm estabelecido entre populações aborígines e populações já
nacionais. O índio e o branco, que é, en1 grande parte, um mestiço be1n característico da sociedade rural brasileira estão
'
estabelecendo diferentes pontos de contato, mediante formas
de
relaçõe~ de trabalho ou de comércio, que podem servir como
ponto de referência ao processo de relações culturais que se
verifica neste momento.
A natureza do estudo envolve, como é natural, alguns
problemas de cunho teórico ou metodológico, que o Professor
Roberto Cardoso de Oliveira examina e discute na introdução.
T?mando como ponto de referência uma das tendências hoje
vigentes, entre os especialistas, foi que o Professor Roberto
Cardoso de Oliveira desenvolveu a investigação e elaborou 0
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estudo agora divulgado. Êste é, portanto - , e aí está sem dúvida
um de seus méritos - o resultado de uma investigação de campo,
à qual não faltou, todavia, fundamentação metodológica, arrimada esta em princípios bastante discutidos.
Os diferentes capítulos do livro nos conduzem, portanto,
ao conhecimento dos aspectos que envolvem a problemática das
relações interétnicas de um grupo indígena com populações
nacionais; examinam as manifestações dessas relações, acentuando as condições em que se vêm desenvolvendo. Demais
disso, mostram corno osTükúna estão evoluindo de unia ordem
tribal para uma ordem nacional, tendo en1 vista sua participação
em problemas e vida dos agrupamentos de cultura nacional. É o
que, nas páginas dêsse ensaio, cujo mérito seria realmente
supérfluo referir, nos mostra um estudioso de altos predicados
intelectuais e de sensibilidade humana: o Professor Roberto
Cardoso
de Oliveira.
,
E evidentement6 motivo de satisfação que possamos iniciar
a série de publicações do CENTRO, divulgando os resultados
dos diferentes projetos de investigação ou de estudo, que estamos
realizando, com êsse estudo, que nos possibilita conhecer, en1
relação a uma área da Região Latino-Americana - no caso, o
Brasil - um processo que se está verificando em outras áreas
regionais, ,em especial daqueles Países que ainda possuem
populações aborígines. Através dessas páginas pode-se ter idéia
da importância do tema; e evidenciar-se-á igualmente que, através
das relações interétnicas, se conhecerá também como se está
desenvolvendo o processo de relações culturais, como se está processando a aculturação, entre os grupos nativos e os grupos nacionais. U1n tema que é, sem dúvida, sedutor; e que é, em grande
parte, a própria história da formação étnica e cultural dos atuais
países da América Latina.
Confia o CENTRO que o êxito dêsse trabalho será estímulo
suficiente para incrementar suas atividades no campo das publi,..
caçoes; a este
campo agora chegamos, com a experiência das
tarefas realizadas nos setores de investigação e de documentação,
que a direção do CENTRO vem procurando estimular e desenvolver.

-

Manuel Diégues Júnior
Diretor do CENTRO
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PREFÁCIO À SEGUNDA EDIÇÃO

Quando, em 1964, O índio e o mundo dos brancos foi pqblicado, os estudos sobre fricção interétnica estavam se iniciando
e não passavam de tímidas tentativas de interpretação das
relações entre índios e brancos, vistas por um prisma basicamente
sociológico. Não que a perspectiva adotada negasse a
visualização antropológica dos problemas investigados,
sobretudo se tal visualização for considerada como decorrente
de um enfoque a um só tempo estrutural e dinâmico, coerente
com algumas das linhas de pensamento crítico encontradiças
nessa disciplina chamada Antropologia Social. Tratava-se apenas
- e conscientemente - de privilegiar, na observação da conduta
e na análise de suas representações, o sistema de relações
interétnicas. Menos do que tratar os grupos e as categorias sociais
emergentes da situação de contato como um sistema de elementos
determinado pela conjunção intercultural, o que se propunha
era estudar o sistema de relações, a sujeiçao e a dominância dos
grupos envolvidos, sua interdependência e as instituições
indígenas e nacionais (sobretudo estas últimas) em operação.
Não se buscava empregar nem a noção de sistema, tal co1no
aparece nos estudos de aculturação (Sigel et ai, 1954;
Dohrenwend & Smith, 1962, entre outros), nem a orientação
"sistêmica", de caráter formalista e comprometida com um certo
sociologismo de inspiração parsoniana. Em trabalhos posteriores
- dentre os quais assinalo "Problemas e hipóteses relativos à

17

fricção interétnica: sugestões para uma metodologia", Revista
do Instituto de Ciências Sociais, vol. IV, nº 1, Rio de Janeiro,
1967, e América indígena, vol. XXVIII, n9 2, México, 1968, pude
desenvolver idéias que ainda estavam um pouco amadurecidas
quando da elaboração deste livro. Pesquisas de colegas e colaboradores ensejam, naturalmente, o refinamento do enfoque e o seu
desdobramento e1n diferentes linhas de pesquisa, tanto quanto
auxiliaram nesse desenvolvimento minhas próprias experiências
de investigação e de análise, como as que resultaram no livro
Urbanizaçc7.o e tribalismo: a integração dos índios Terêna numa
sociedade de classes (Zahar Editores, 1968).
O projeto "Estudo de áreas de fricção interétnica no Brasil",
patrocinado pelo Centro Latino-Americano de Pesquisas e1n
Ciências Sociais, de cuja realização O índio e o mundo dos brancos
foi o primeiro fruto, iria proporcionar mais duas obras três anos
depois: Índios e castanheiros, Difusão Européia do Livr?, 1967,
de Roque de Barros La.raia e Roberto A. da Matta, e Indios e
criadores , Instituto de Ciências Sociais, Monografia 3, 1967,
de Júlio César Melatti. Nesses livros seus autores ampliaran1, de
modo bastante expressivo, os dados empíricos relativos ao conta.to interétnico, trazendo, os dois primeiros, penetrantes e seguras
avaliações da situação dos índios Surui, Asuriní e Gaviões, localizado.s numa área de exploração da castanha e de seus coletores
nativos, enquanto Melatti realizava uma primorosa descrição das
condições de conta.to entre os índios Krahô e os regionais,
componentes de uma frente de expansão da sociedade nacional
de caráter pastoril. O trabalho basta.te cuidadoso de Sílvio ·c oelho
dos Santos sobre A integração do índio na sociedade regional
(Anais do Museu de Antropologia, 1969, ano II, n 2 2, UFSC,
Florianópolis, dezembro de 1969) trouxe o caso dos Kaingang e
dos Xokleng, do estado de Santa Catarina, cujas relações com
regionais, descendentes de imigrantes europeus, marcaram
profundamente o caráter do conta.to interétnico. A esse pequeno
1ivro, mas de não pequeno valor, se seguirá sua monografia sobre
a interpretação dos Xokleng na sociedade regional, trabalho que
virá coroar suas investigações sobre os indígenas de seu Estado.
Mas outras pesquisas sobre o conta.to interétnico, já concluídas,
estão prestes a ter seus resultados publicados: a de Cecília Maria

Vieira Helm, sobre os Kaingang do Paraná; a de Edson Diniz,
relativa aos Makuxi do Território de Roraima; a de Paulo Marcos
Pires de Amorim, referente aos Potigara da Paraíba. As monografias Kaingang e Makuxi estão em relação, enquanto a
Potiguara já foi divulgada, se bem que em círculos acadêmicos
reduzidos [Índios camponeses: os Potig·uara da Bahia da Traição
(Paraíba)-tese de mestrado, ms.]. Esta última pesquisa pretende
ser o ponto de partida para um estudo comparativo dos remanescentes indígenas do Nordeste, situados no limiar das sociedades
aborígine e nacional, como um tipo particular de camponês do
território brasileiro. Esta linha de investigação, que pude formular
e1n novembro de 1969, em comunicação apresentada ao IX Congresso Latino-Americano de Sociologia (México, DF) sob o título
"Por uma sociologia do campesinato indígena no Brasil", está
sendo desenvolvida como uma das pesquisas de um projeto maior,
denominado "Estudo co1nparativo do desenvolvimento regional" - parte das atividades do Programa de Pós-graduação em
Antropologia Social - e executada pelo mesmo Paulo Marcos
Amori1n.
Essas breves informações fornecem um quadro do trabalho
desenvolvido nesses seis últimos anos, que julguei oportuno apresentar neste Prefácio para dar a conhecer ao púbico leitor o que
se fez no campo da pesquisa das relações entre índios e brancos
e no âmbito da problemática da fricção interétnica no Brasil.
Não poderia concluir sem agradecer à Editora Pioneira a
deliberação de publicar a segunda edição deste livro, acolhendo
a recomendação de um dos diretores desta prestigiosa coleção,
Dr. Luiz Pereira, cujo convite para que nela publicássemos O
índio e o mundo dos brancos muito me desvanece. A integração
do livro numa Coleção de Sociologia demonstra quão irrelevantes
são as distinções rígidas entre Antropologia Social e Sociologia,
e como o estudo do índio não pode ficar restrito unicamente às
modalidades tradicionais de investigação etnológica.
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Roberto Cardoso de Oliveira
Rio de Janeiro, fevereiro de 1970

PREFÁCIO ÁTERCEIRA EDIÇÃO

No prefácio que redigi para a 2ª edição deste livro, detiven1e brevemente sobre um conjunto de estudos relativos à fricção
interétnica e enumerei os traba1hos que até aquela data (1972)
haviam sido pub1icados. Meu intuito era informar ao leitor os
resultados do projeto "Estudo de área de fricção interétnica no
Brasil" do qual O índio e o mundo dos brancos não havia sido
senão o seu primeiro resultado.Além do mais, cabia noticiarestudos que transcendiam à programação contida no aludido projeto, mas que, pelo fato de seguirem as mesmas linhas da indagação,
justificavam serem considerados desdobramento das pesquisas
então projetadas. E, embora se possa constatar hoje a publicação
de outros trabalhos, não mencionados naquela oportunidade, mas
que guardam estreita conexão com o teor das pesquisas sobre
áreas de fricção interétnica, decidiu-se aqui não enumerá-los tarefa aliás de fácil realização pelo leitor familiarizado com essa
ordem de estudos - , optando-se por procurar informar, ainda
que de modo muito su1nário, sobre significativas mudanças havidas no território Tükúna nestes últimos vinte anos, a par de
·algumas
considerações sobre o enfoque adotado.
,
E inegável que o tempo correu no alto Solimões. Etnbora o
ritmo de mudança não seja o tnesmo, comparado com áreas modernizadas ou modernizantes do país, dá para perceber, n1es1no nun1a
rápida viagem de retorno à região - como fizemos em princípios
dei 975 - , as transformações que tiveram lugar. A primeira a
chamar a atenção foi o deslocamento da maioria da população
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Tükúna das margens dos igarapés para suas embocaduras ou,
simplesmente, para algum ponto do Solimões, onde pudesse se
organizar n a forma de aldeamentos. Estranha forma de organização comunitária, a se julgar pelas modalidades tradicionais
de organização afeitas às determinações da ecologia dos igarapés, onde imperava a grande moradia clânica que parece haver
existido no passado distante, ou as casas abertas, bem menores,
mas suscetíveis de abrigar famílias extensas, como se observou
•
em passado recente. Nas pequenas casas aglomeradas em
povoações, de magnitude a variar de algumas dezenas e até mais
d e uma centena de moradias, passaram os Tükúna a residir,
deixando o pesquisador a interrogar-se sobre as conseqüências
desse fato nas formas atuais de existência dessa população
aborígine. Desde logo alguns fenômenos podem ser notados,
como observou o antropólogo João Pacheco de Oliveira Filho,
por ocasião de sua investigação junto aosTükúna, realizada en1
1975. Observou o pesquisador que novas formas de morar se
impuseram ao Tükúna egresso do alto dos igarapés, afetando
substancialn1ente seus padrões associativos. A concepção
tradicional de "morar separado" passou a colidir cotn a de "morar
junto", corrente nos grandes aglomerados de duzentos a mais de
mil habitantes. 1 Como representações divergentes, elas exprimetn
formas concretas de relações sociais igualmente opostas. Contra
as limitações de relacionamento social que têm lugar nas
comunidades dispersas dos igarapés, relata Oliveira Filho que
"os Tükúna dos grandes aldeamentos estão em interação
constante no dia-a-dia com 1nuitos outros indivíduos, no caminho da roça, na pescaria, na vizinhança, nas visitas na aldeia,
nos cultos religiosos, nas festas, nos jogos de futebol , nos trabalhos coletivos, na escola (Mobral), nas vendas, nas sessões de
curas etc. O seu círculo comum de relacionamento transcende
em muito o âmbito de sua própria casa ou da de poucos parentes.
As trocas matrimoniais supõem diversas alternativas, 1nuitas
vezes ocorrendo que o casamento seja feito com um parceiro de
fora da aldeia, ou ainda que de dentro, não relacionado anteriormente" (p. 92). E em suas representações assinala o pesquisador
que "toda ênfase é colocada nas vantagens da vida nas grandes
aldeias, principalmente na presença da escola, sendo isso

contrastado ao 'atraso' dos que moram separado expressado pelo
fato de ignorarem o português e as contas" (idem) . E completa
Oliveira Filho: "Muitas vezes a própria expectativa de uma colaboração na resolução de problemas comuns 'deixando cada um
de viver isolado', 'largado por aí', é um poderoso elemento
simbólico de aglutinação" (idem).
Mas o fenômeno mais espetacular relacionado com o descimento dos Tükúna para as margens do grande rio está indubitavel mente no engajamento da maior parte de sua população ao
chamado "Movimento da Santa Cruz" , dirigido por um líder
religoso chamado José Francisco da Cruz, que entre os anos 70 e
71 2 cruzou a fronteira Peru-Brasil e encetou uma peregrinação
em território brasileiro (Tükúna) e ao longo do Solimões. Essa é
a segunda grande transformação que se pôde observar em 1975 e
que não poderia deixar de ser registrada neste prefácio. Conquanto a repercussão desse movimento esteja longe ainda de
poder ser avaliada etn toda a sua extensão para a população
Tükúna, não se pode deixar de reconhecer que ela já modificou
sobremaneira as condições de existência indígena, envolvendo
todos os seus aspectos e não apenas o religioso. Imagine-se utn
povo que já sofreu vários surtos messiânicos, como se mencionou
no Capítulo V deste livro, e que tem uma predisposição cultural
para encontrar, através de movimentos desta natureza, saída para
suas privações e inquietações coletivas, receber a figura carismática de um pregador ungido de um forte sentimento de poder
espiritual e tendo atrás de si um séquito de acompanhantes a
con1provar, por "testemunho", sua infalibilidade! O engajamento
no Movimento da Santa Cruz foi, por isso, irresistível ao Tükúna,
sobretudo em seus primeiros tempos em que se envolveram não
apenas índios mas também regionais. Posteriormente, ao lado de
uma diminuição significativa de engajamento de regionai s,
muitos deles decepcionados com o controle excessivo do Movi1nento sobre suas vidas e da visão profundamente puritana do
mundo veiculada por seus adeptos, notava-se sua consolidação
no meio indígena a ponto de quase 60% da população Tükúna se
identificar como seguidores de José Francisco da Cruz.3 No artigo
mencionado, de 1975, dediquei algumas páginas a relatar
aspectos do Movimento da Santa Cruz e a analisar as conseqüên-

22

23

cias que já se faziam sentir. E seria desejável q11e a dissertação
de mestrado de Oliveira Filho fosse transformada em livro,
quando então teríamos uma excelente atualização da etnologia
dos Tükúna e a confirmação de mais um componente e talentoso
pesquisador entre nós, produto dessa nova geração de antropólogos formada nos cursos de pós-graduação do país, que foram criados a partir dos fins dos anos 60 e princípios dos 70.
Todavia, as mudanças examinadas neste prefácio não foram
as únicas, senão aquelas que mais se impuseram ao horizonte de
observação deste autor no curto período de quatro semanas que
passou no alto Solimões, numa revisitacão à área Tükúna treze
anos após sua última estada. Outras mudanças, talvez mais relevantes aos atores sociais - índios ou brancos regionais - , podem
ter tido lugar e sua apreensão demandaria uma nova pesquisa
concebida com o mesmo escopo: o de dar conta do Outro sem
deixar de se dar conta de si. Mas cabe aqui um comentário sobre
o enfoque que pres idiu a pesquisa de 59/ 62 e como vemos no
momento atual aquela intenção: o captar o mundo indígena em
sua relação com o mundo dos brancos, como condição <;la própria
compreensão antropológica. Em outras palavras, o reconhecimento de que, en1bora a relação entre os dois mundos seja um
fato, o se posicionar- como um ato de intelecção - no interior
dessa relação é um comporta1nento metodológico, ou melhor,
uma estratégia de pesquisa.
Admitamos que essa perspectiva teórico-metodológica,
adotada na pesquisa que resultou neste volu1ne, não tenha levado
às últimas conseqüências aquilo que se pretendeu realizar em
nome de uma incipiente "etnologia fenomenológica". Estou
convencido de que isso não deveria significar que tal proposta
deva ser posta de lado. E isso porque reconhecendo-se que não é
absoluto o horizonte cognitivo do observador, o horizonte do
Outro deve ser, de algum modo, incorporado. Aceitas como indissociávei s os dois horizontes para a constituição de um conhecimento que se queira legítimo, o problema que permanece e que
será sempre posto pelo exercício da investigação é o modo pelo
qual se logrará a articulação desses horizontes. Filósofos chamatn
isso de " fusão de horizontes". E, como diz Paul Ricoeur, 4 esse é
um conceito dialético, pois procede de uma dupla recusa: a do

objetivismo, segundo a qual a objetivação do Outro se faz no
esquecimento de si; e a do saber absoluto, segundo a qual a
história universal (diriam os antropólogos, a variação cultural)
é suscetível de se articular num único horizonte. E se é verdade
para o filósofo que não existimos nem em horizontes fechados,
nem num único horizonte, para o pesquisador das relações interétnicas - que envolvem relações entre mundos e horizontes
diferentes - isso é uma evidência empiricamente comprovada.
O "toque dialético", para usar uma expressão de Ricoeur, estaria
naquilo que Merleau-Ponty tão bem expressou e que nos serviu
de guia, posto que epígrafe de O índio e o mundo dos brancos.
Porém, quando falo no caráter incipiente de uma certa fenomenologia posta em prática no estudo dos Tükúna, desejo igualmente reconhecer algumas particularidades da própria observação
etnográfica então realizada. Essas particularidades acentuam
ainda mais as indiscutíveis limitações do horizonte do pesquisador, não por seus eventuais "prejuízos" (ao que acredito controlados pelo exercício de investigação sistemática), mas pelas
circunstâncias em que se efetivou a pesquisa, não propiciando o
aprendizado da língua Tükúna, ainda que se admita o alto grau
de bilingüismo do grupo, especialmente do contingente masculino, adulto, majoritariamente falantes do português, porém, seja
dito, como,sua segunda língua. Por isso, a comunicação intratribal, interna ao mundo Tükúna, através da qual o índio verbaliza
sua cosmovisão e suas representações do mundo dos brancos,
nunca deixou de fluir no idioma nativo. Como, então, penetrar
no horizonte do Outro sem esse recurso insofismável que é a
língua materna? Como decodificar a "linguagetn social" sem a
intermediaç,ã o do idioma indígena? Cabe, portanto, um comentário sobre os recursos metodológicos então adotados no
enfrentamento da contingência.
Impossibilitado o pesquisador de penetrar como desejava
nos meados da consciência Tükúna, optou por tentar identificar
ao menos um pequeno conjunto de "valores" ou "dimensões"
que, embora não conscientizados pelo grupo indígena, nem por
isso deixavam de se constituir nos pilares da visão Tükúna da
sociedade humana. Pelo contrário~ precisamente,pelo seu caráter
inconsciente é que "valores" ou "dimensões" como componentes
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de expressões de parentescos apontavam para importantes
categorias orientadas do comportamento tribal. Graças à aplicação da técnica de "análise componencial" e o fato de contarn1os
com a colaboração de um lingüista, companheiro da primeira
etapa da pesquisa (1959), procurou-se construir um quadro das
"categorias do entendimento" social, a saber, as categorias do
sexo, de geração, de linealidade e de metade, de modo a substituir
da maneira mais econômica a ausência da comunicação intensiva
- só possível com o domínio do idioma nativo-·- e da observação
densa - só viável com longas permanências no campo. Essa a
razão - como já se mencionou no final do primeiro capítulo da forma ensaística utilizada no livro. E também do motivo de se
lançar mão da análise componencial, então em seus primórdios e
num tempo em que a antropologia alimentava esperança nas
potencialidades do método, logo desfeita com o seguir dos anos
quando ele se revelaria incapaz de ir além de restritos estudos de
sistemas terminológicos nativos. Não é aqui, entretanto, o lugar
para se proceder a uma crítica mais detida às limitações de um
método aplicado tão p.arcimoniosamente em O índio e o mundo
dos brancos; basta recusá-lo em suas ambições e utilizá-lo como se fez - no nível de suas efetivas, ainda que limitadas,
possibilidades de penetração na realidade. Nesse sentido, creio
que a adoção metodológica de então pode se justificar plenamente ainda hoje.
Pouco haveria a dizer sobre um outro aspecto da postura
teórico-metodológica assumida na época. Refiro-me à menção
.feita ao fim do primeiro capítulo relativamente a uma "sociologia
estrutural e dinâmica", expressão que não se pode deixar de reconhecer como vaga e sujeita a interpretações várias. Com essa
expressão se procurava acentuar o enfoque desenvolvido por
Georges· Balandier, cuja obra e, especialmente, sua Sociologie
Actuelle de l 'Afrique Noir, tanto nos ajudou na elaboração da
noção de fricção interétnica. Como se falou extensamente nesse
mesmo capítulo, Balandier viabilizava a construção de uma boa
sociologia da alteridade cultural, onde as contradições estruturais
e os conflitos sociais fossem explicados como elementos naturais
de totalidades societárias, vistas em termos de sua estrutura social e de seu processo de mudança ou de sua dinâmica; tratava-

se assim de privilegiar o contexto colonial da situação de contato
interétnico, onde colonizadores colonizados vivia1n num
mes1no espaço social, estratificado e determinado por contradições étnicas e de classe. Solidária, assim, de uma visão dialética
das relações de trabalho e de poder, a sociografia que, por conseguinte, se realizaria na apreensão de um tipo de colonialismo
inte rno observável na situação de contato entre os Tükúna e a
sociedade regional, procurou entender o processo intercultural
desde o surgimento da noção de mercadoria no mundo indígena,
através da análise do valor, até as articulações entre classes (seringueiros e seringalistas) e etnias (índios e brancos) no interior da
área de fricção interétnica do alto Solimões. Apesar de todas as
limitações da pesquisa, seja de tempo e de recursos, sejam minhas
próprias limitações, acredito ter sido correta a estratégia de investigação adotada, co1nbinando-se diferentes modalidades de
explicação e de interpretação, desde que tais modalidades permitiram concentrar a pesquisa na descrição e na análise das relações
de conflito em lugar de focalizar as relações de equilíbrio, privilegiadas pelas teorias funcionalistas de aculturação; teorias sobre as quais se fez cerrada crítica, a meu ver plenamente justificada em razão da importância que lhes era dada naqueles anos
no Brasile no exterior.
Relend0 este prefácio constato, mais uma vez, como a reedição de um livro é sempre penosa para o autor. Sentimo-nos diante
de um texto que gostaríamos de reelaborar, mas que não o fizemos
porque queremos igualmente retê-lo- como uma experiência
intelectual e de vida, cuja realização muito nos ensinou. E alimentamos a esperança de que sua reedição possa sempre servir a
um leitor interessado e generoso, dedicado ao conhecimento do
Outro sem abdicar do conhecimento de si, de sua própria sociedade. Cabe-me, finalmente, agradecer ao Professor Carlos Henrique
Cardim, Decano de Extensão da UnB e Presidente da Editora
Universidade de Brasília o convite para publicar a presente
edição.
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Roberto Cardoso de Oliveira
Brasília, maio de 1981

NOTAS

1

João Pacheco de Oliveira Filho, As.facções e a ordern política eni u1na
reserva Tükúna. Di ssertação de Mestrado e m Antropologia Social. Universidade de Brasília. 1977, 303 pp.
2
O período de entrada no Brasil é controvertido. João Pacheco de Oliveira
filho fala em m aio de 1971(0. c., p. 194); nossas informações, co lhidas
en1 janeiro de 1975 na região, apontam junho de 1972 a época em que se
teria instalado o Movi1nento da Santa Cruz no país. (Roberto Cardoso de
Oliveira, "Possibilidad de una antrologia de acción entre los Tükúna", in
A1nérica Indígena , volu1ne XXXVIII, n ul , janeiro-março, 1977, pp . 145169; versão brasileira do artigo inserida no livro do mesmo autor A
sociologia do Brasil indígena, Editora Te1npo Brasileiro, Rio d e J a neiro,
1978 , 2" edição, Capítulo Xii).
3
Olive ira Filho registra as seguintes c ifras: adeptos do Movin1ento da
Santa Cruz , 57,14%; protestantes, 25,25%; católicos, 9 ,74 %; sendo o
r estante, pouco rnenos de 8º/o, sem infonnação (cf. o. e., p. 97).
4
"Hermeneutique et critique des idéologies", in Demyhisation et
Jdéologie, Aubier, 1973.

•

li s 'agit de construire un systeme de r~ference général
ou puissent trouver place le point de vue de
l 'indigene, /e point de vue du civilisé, et les erreurs
de l 'un sur l 'a utre, de constituer une expérience
élargie qui devienne en principe accessible à des
hommes d'un autre pays e d'un autre ten-ips.
L'ethnologie n 'est pas une spécialité d~(i nie par un
objet particulier, les sociétés 'primitives '; e'est une
1naniere de penser, ceife quis 'inipose quand l ' objet
est 'autre '. et exige que nous nous trans.f'or1nions
nous-1nê111es - MERLEA U-PONTY, Signes , pág. 15 O.
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3. Comercjalização de produtos agrícolas nas margens do Solimões (MVR/ 1959).

w

.......

I

INTRODUÇÃO: A NOÇÃO DE FRICÇÃO
INTERÉTNICA

1

•

Ao concebermos a estrutura deste ensaio, algumas questões
de ordem teórica se impuseram à reflexão e, praticamente, nos
guiaram na elaboração e na explanação dos resultados da pesquisa
sobre as relações entre índios e brancos no alto Solimões.
Verificamos, assim, que a constante busca de refinamento metodológico e conceituai que se nota nos estudos de contato interétnico, ainda que possa ser considerada como o processo natural
de desenvol\{imento de qualquer ciência, pode ser considerada
também - e sobretudo - como o resultado da perene frustração
dos etnólogos em bem compreender a estrutura e a dinâmica das
relações entre povos de etnia distinta, inseridos numa situação
determinada: a situação de contato.
Pouco se pode dizer a mais sobre um assunto tão repisado e,
em regra, bem desenvolvido por especialistas de diferentes orientações teóricas. Vamos nos deter em três dessas orientações, que
consideramos as mais importantes para o conhecimento do fenômeno do contato, para, em seguida, avaliarmos a influência dessas
orientações no estudo das relações interétnicas no Brasil. Finalmente, procuraremos desenvolver algun1as considerações sobre
aspectos desse contato que se recomendam ao analista em vista
de sua significação. Em síntese, tentaremos demonstrarque o
conhecimento do contato interétnico será alcançado de modo
1n ais completo se focalizarmos as relações interétnicas enquanto
relações de "fricção".
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A etnologia moderna conta com diversas tradições de estudo
do fenômeno das relações entre povos de culturas diferentes,
fundadas - essas tradições - em pontos de vista específicos.
Esses pontos de vista é que desejamos explicitar. E devemos
acrescentar, ainda, que o alvo de nossas indagações está circunscrito às relações entre grupos tribais e sociedades nacionais,
deixando de lado, assim, uma série de fenômenos passível de ser
encontrada em outros contextos, onde as populações ou as culturas em conjunção não se caracterizam pelos componentes
mencionados: o tribal e o nacional. Nesse sentido, duas tradições
imediatamente se impõem: a britânica, conhecida por social
change studies; e a norte-americana, divulgada pelos acculturation studies. Ambas, e principalmente a segunda, marcaram sua
presença no Brasil, influenciando as pesquisas aqui conduzidas
sobre o mesmo tema. A terceira, menos conhecida entre nós - e
de formulação (moderna) mais recente - tem mostrado sua eficácia nos estudos africanistas realizados por etno-sociólogos
franceses; poderemos chamá-los "estudos de situação".
Nos estudos britânicos de "mudança social" -para nos
restringirmos aqui apenas a um tipo específico de mudança
(aquela resultante do contato interétnico, voltamos a dizer) - a
noção de instituição social parece ocupar lugar predominante,
quando refletimos sobre o sempre atual e clássico livro de
Malinowski, The Dynamics ofCulture Change, publicado em
1945, mas cujas idéias básicas já haviam sido divulgadas em seu
ensaio introdutório aosMethods ofStudy ofCulture Contact in
Africa, editado em 1938 pelo Instituto Internacional de Línguas
e CulturasAfricanas(Memorandum XV). As idéias desenvolvidas
nesses trabalhos bem podem ser tomadas como a expressão de
um ponto de vista corrente na antropologia social britânica quando esta se detém nos estudos de mudança social e de dinâmica
cultural. A preocupação em apreender a realidade resultante do
contato interétnico, valendo-se da análise de instituições
correspondentes - isto é, pela aceitação tácita do princípio de
que as instituições atuam umas sobre as outras segundo suas
respectivas naturezas (as instituições religiosas tribais seriam
modificadas pela ação de instituição religiosa ocidental, as econômicas por suas recíprocas, e assim por diante)-, leva o
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pesquisador a minimizar a influência dos agentes alienígenas
naqu~las esf~ras for~a~mente fora de seus respectivos campos
de açao. Assim, o missionário ou o administrador afetariam a
ordem tribal apenas naquelas esferas relacionadas com o sistema
de chefia. Ora, todas as afirmações de Malinowski relativas aos
efeitos manifestamente negativos da "colonização" e sua
concepção, ainda que ingênua, da espoliação maciça sofrida
pelos povos africanos, perdem o significado e ficam destituídas
de qualquer valor instrumental - linhas mestras que deveriam
ser da imaginação - para explicar a situação de contato como
totalidade. É verdade que essa teoria encontrou excelentes
críticos dentro e fora da Inglaterra, coi:no Gluckman e Balandier,
entre outros. Mas pode-se dizer, sem receio de estar caindo em
exagero, que esta. ficçã~ teórica produziu frutos bem amargos
para a a~trop.ol~gta social em suas tentativas de compreender 0
conta~o interetnico, especificamente entre populações indígenas
e sociedades coloniais,
Por outro lado, o uso do conceito de Cultura - em detrimento da utilização adequada do conceito de Sociedade poderia levar a antropologia britânica a posições muito semelhantes às adotadas pela norte-americana. Tal não aconteceu
graças à influência dos trabalhos de Radcliffe-Brown Firth'
Evans-Piitchard e Meyer Fortes, para citar os principais ~hefes~
de-escola oulíderes de grupos de antropólogos naquele país. No
que se refere especificamente ao estudo de contato interétnico
temos um exemplo dessa orientação culturalista - engendrada'
pe.los trabalho~ de Malinowski - no pequeno livro do casal
Wilson, aparecido em 1945, sob o título TheAnalysis ofSocial
<:ha~ge. A adoção do termo "mudança socialH no título não
implica
. , a aceitação de um ponto de vista funcional-estrutural
que Jª er~ empregado nas monografias escritas naquele país. A
verdade e que o espírito britânico não trouxe para os estudos de
contato interétnico o melhor de seus esforços teóricos e
metodológ_icos, excetuando-se, naturalmente, Malinow~ki, e, em
certo. sentido, Lucy Mair; esta, deve-se acentuar, sem a profundidade que se poderia desejar. Os trabalhos sobre social
change que viriam a seguir, como o de Firth, sobre Tikopia, 1
~reocupam-se mais em analisar os mecanismos de mudança
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inerentes às sociedades tribais, tomando assim o contato apenas
como um estímulo às alterações na ordem social, do que em
estudá-lo em termos de sua natureza histórico-estrutural, a saber,
da especificidade das relações entre populações tribais e sociedades coloniais.
Como explicar o contato se toda a orientação está concentrada na descrição de uma terceira sociedade, resultante da
conjunção de outras, nos termos preconizados por Malinowski?
São conhecidas as três diferentes ordens culturais por ele
identificadas (a tribal - isto é, a africana - a ocidental ou, em
. outras palavras, a terceira sociedade resultante); e o mecanismo
dessa teoria fica ·mais patente quando cuida Malinowski de distinguir um tipo distinto de determinismo em cada uma dessas
ordens. Se quisermos realmente entender o contato propriamente
dito, teremos de fazê-lo em situação. E como fazê-lo se começamos por fracionar a situação concreta em três ordens diversas?
Não importa que Malinowski tenha feito enunciações tão justas
como a de que "a verdadeira natureza do fenômeno (de contato
cultural) consiste na interação de dois diferentes mundos
culturais( ... ) distanciados pelo preconceito racial e política diferenciada". 2 Como não importa também que ele avalie com
objetividade os aspectos extorsivos e tirânicos desse contato, e,
ainda, tente entender "a situação de contato como um todo integral".3 Involuntariamente, Malinowski contribuiu para mistificar
o problema da situação de contato,jamais compreendendo em
toda sua extensão o fenômeno do "tribalismo" ou o do nacionalismo africano já emergente.
•
Esses fenômenos vão ser analisados, na mesma Africa, por
pesquisadores francesés como a psicóloga Mannoni4 ou o sociólogo Balandier. Este último, no capítulo 1 de seu livro Sociologie
actuelle de l 'Afrique No ire, esboça uma teoria do contato manipu lan<io a noção de "situação" colonial. Para Balandier esta
noção, se bem que fundada em fatos comumente descritos por
autores anglo-saxões, como os choques raciais ou os atritos entre
civilizações, não é examinada em termos das condições muito
particulares que a produzem. Ao conjunto dessas condições é
que Balandier chama a situação colonial. Pode-se defini-la retendo-se as condições mais gerais e manifestas destas condições.
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São e'las: "o domínio imposto por uma minoria estrangeira, racial (ou etnicamente) e culturalmente diferente em nome de uma
superioridade racial (ou étnica) e cultural afirmada de modo dogmático, a uma maioria, autóctone, materialmente inferior; este
domínio provoca o estabelecimento de relações entre civilizações
heterogêneas: uma civilização com máquinas, com uma economia
poderosa, de ritmo rápido e de origem cristã se impondo a civilizações sem máquinas, com economia 'atrasada', de ritmo lento
e radicalmente não-cristã; o caráter antagônico das relações existentes entre essas duas sociedades que se explica pelo papel de
instrumento a que é condenada a sociedade colonizada; a necessidade para manter esse domínio, de recorrer não só à 'força' mas
também a um conjunto de pseudojustificações e de comportamentos estereotipados etc."5 Comentando que a situação colonial deve ser estudada como uma totalidade (totalité) que implica
grupos relacionados entre si em termos de domínio e submissão
e cuja modificação profunda e rápida exige que a analisemos
historicamente, escreve Balandier que desta situação a sociedade
colonizada participa em grau variável "segundo seu tamanho,
seu potencial econômico, seu conservantismo cultural", e que
para seu conhecimento é indispensável ter-se em conta esta dupla
realidad~: "a 'colônia' ou a sociedade global em cujo seio ela se
insere, e a situação colonial; sobretudo quando ela toma patentes
os fatos resultantes do 'conta to', os fenômenos ou processos de
mudança". 6
Às concepções científicas dos africanistas, fundadas nas
experiências coloniais de seus respectivos países, vêm opor-se
as americanistas, especialmente aquelas formuladas pela
etnologia norte-americana. Nesta última, as concepções passam
a exprimir uma realidade "racial" cuja natureza é bem mais facilmente mascarada do que aquela emergente da situação colonial
- como indica, aliás, o próprio Balandier. Diz ele que "as
diferenças radicais de civilização, de língua, de religião, de costumes que atuam no quandro da situação colonial, são aqui (isto
é, na situação negro/branco no Brasil e nos Estados Unidos-RCO)
atenuadas e não servem nem para mascará-las, nem para complicá1as, porque o estado de subordinação e o preconceito racial não
podem aparecer aqui como fundados na natureza - a alteridade /
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se apaga e a identidade de direitos se afirma, porque tais
fenômenos representam o que resta a liquidar do passado colonial". 7 Naturalmente essas reflexões de Balandier estão
baseadas na situação branco-negro nas Américas, e não na
situação do índio. Mas podem servir-nos também como um ponto
de vista bastante agudo no que se refere à conjuntura indígena
quer dos Estados Unidos, quer do Brasil, ainda que o fenômeno
da "distância cultural" não possa deixar de ser também considerado. Nestes países, em virtude de os índios constituírem
minorias, pouco peso têm elas na estrutura político-econômica
global, fato que tende a tornar a relação índio-branco destituída
de qualquer aspecto crucial para o branco; e como coriseqüência,
o problema indígena não chega a comover a consciência nacional
- do que se ressente a própria Etnologia, sobretudo a norte.
amencana.
Como poderíamos resumir a experiência norte-americana
no que concerne à situação de contato? Do mesmo modo que
procuramos enternder o ponto de vista britânico, tomando para
isso os trabalhos de cunho programático metodológico como o
de Malinowski (C'om o risco de nos acusarem de estarmos ressuscitando velharias ... ), tentaremos, agora, destacar a perspectiva
norte-amricana pelo exame de obras mais sistemáticas, todas tendentes a orientar os pesquisadores na pesquisa do contato,
particularmente dos fenômenos aculturativos emergentes. Dois
memorandos exprimem o pensamento norte-americano nesse
sentido: o firmado por Redfield, Linton e Herskovits, publicado
em 1936, sob o título "Memorandum for the Study of Acculturation",8 e o assinado por Siegel, Vogt, Watson e Broom, intitulado
"Acculturation: an Exploratory Formulation", editado em 1954.9
Dois outros trabalhos de Keesing e de Beals, ambos publicados
em 1953, 10 não poderão ser objeto de consideração equivalente à
destinada aos memorandos, por constituírem, basicamente, obras
críticas de textos e de posições, em lugar de trabalhos teóricos
sistemáticos.
Acreditamos que, nessa altura da exposição, dois pontos já
ficaram definitivamente acentuados. O primeiro, referente à noção de situação de contato (nos termos propostos por Balandier),
oferece as linhas mestras para a pesquisa das relações interétnicas,

pois revela a fragilidade dos esquemas teóricos contidos nos
trabalhos de Malinowski e de seus seguidores. O segundo relaciona-se com a crítica feita àquelas teorias pelos próprios antropólogos britânicos, que sublinharam os aspectos sociológicos
da realidade tribal em detrimento dos culturais, num esforço de
delas escoimar os "prejuízos" culturalistas; em última análise,
trataram de deslocar o centro de gravidade, que se encontrava na
cultura, para a sociedade. A concretização desta separação pelos
antropólogos sociais britânicos, com o desenvolvimento notável
da abordagem funcional-estrutural, acabaria por tornar bastante
nítida a linha divisória entre eles e seus colegas americanos.
Estes, não obstante, tentariam incorporar em seus sistemas culturalistas de interpretação alguns conceitos sociológicos, sendo
os mais fecundos o de Sujeição-Dominância (no Memorando de
1936, III, B) e o dePapel Intercultural (no Memorando de 1954) .
Daremos destaque a ambos na análise que iremos proceder.
Se compararmos' o Memorando de 1936 com o de 1954,
veremos que, em certo sentido, houve um retrocesso teórico, se
criticarmos este último tendo em vista o dualismo sociedade e
cultura. O de 1936 acha-se em grande parte voltado para o aspecto
sociológico do contato, como se pode ver pela leitura dos parágrafos A-e B da III parte, intitulada "Analysis of Acculturation".
Nestes parágrafos são discriminados os tipos de contato que
podem ocorrer, sublinhando os autores a dimensão e composição
dos grupos populacionais em conjunção, a natureza dessa
conjunção (se hostil ou pacífica), a desigualdade social e política
dos grupos e as estruturas de domínio e sujeição. Nos demais
parágrafos e itens que o compõem, o processo de aculturação é
desmembrado em complexos de relações entre Traços Culturais
e não entre entidades sociais, individuais ou coletivas, como
seria de esperar se quiséssemos que os autores perfilassem caminhos suscetíveis de explicar as relações entre os homens. Exceção
pode ser feita na IV parte, em que a dimensão individual é reconhecida e tratada em termos dos mecanismos psicológicos
subjacentes. Em síntese, o memorando constitui um documento
útil fornecedor de indicadores sensíveis à investigação
'
etnológica, sem descurar dos aspectos propriamente sociológicos
da conjunção intercultural, se bem que em escala insuficiente~
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O Memorando posterior, de 1954, bastante mais ambicioso,
traduz um empenho de seus signatários em apresentarem, se bem
que em caráter exploratório, um esquema teórico sobre a
aculturaçã~. Baseiam-se, assim, no resultado de quase vinte anos
de pesquisas sobre o mesmo tema, o que lhes permite avaliar
bem a fecundidade dos pontos de vista até então adotados. Este
Memorando não cuida de efetuar um levantamento sistemático
dos conceitos de aculturação que povoam a história das idéias
em etnologia. Fundam-se seus autores em uma ampla bibliografia, a se destacar, no sentido da história do conceito de aculturação, o trabalho de Ralph Beals "Acculturation", publicado
no Anthropology Today, no ano anterior. Assim, em sua tentativa
de teorização, o Memorando de 54 reserva, em rigor, dois itens
para cpnsiderações de caráter sociológico: o já mencionado Papel
Interc'u_!tural e o refente à Comunicação Intercultural. No prim~iro item, não faz senão retomar problemas bastante discutidos
por Malinowski e por ele colocados, inclusive, de maneira mais
precisa. (Veja-se, sobretudo,Dynamics ofCulture Change). No
segundo tema, ameaça entrar em problemas de ordem semântica
ou de significação intercultural - mas logo decepciona o leitor
esperançoso em surpreender idéias novas num campo da maior
importância para o entendimento da situação de contato. Entretanto, malgrado deslize para um certo psicologismo, o desenvolvimento deste item é bem feito e de leitura bastante estimulante.
Umas das reações mais recentes motivadas pelas idéias
contidas neste último Memorando é a dos norte-americanos
Dohrenwend & Smith, apresentada num artigo, sob o título "Toward a Theory ofAcculturation". 11 Em seu trabalho - cujas críticas não iremos reproduzir in extenso-, percebemos uma preocupação claramente sociológica na formulação dos problemas e
· no equácionamento das soluções. Todavia, se de um lado a concepção de um sistema de status, preexistente na s.ituação de
conjunção, serve de guia aos autores desta crítica, de outro é o
conceito de cultura que constitui a unídade mais inclusiva por
eles visualizada. A conseqüência disso faz-se sentir na identificação de três condições a serem impostas por uma culturaA sobre
outra, cultura B, no sentido de a primeira dominar a segunda. Eis
as condições: "l. Recrutar membros de B para suas atividades

em posição de status baixo, por exemplo, serviço de lavoura ou
usar os nativos como ordenanças nas organizações militares; 2.
Excluir os membros de B que desejem admissão às atividades
em posições de status igual ou alto, por exemplo, escolas segregadas ou serviço civil fechado; 3. Obter admissão nas atividades
de B em posições de status alto, por exemplo, funcionários das
colônias que impõem novas regulamentações de casamento,
programas de impostos etc." E conclui: "A Cultura mais fraca, B
(diríamos nós: a tribal - RCO), deve obviamente submeter-se .
ao recrutamento em posições de status baixo, aceitar a exclusão
das ordens desejáveis das atividades de A e permitir a admissão
daqueles de fora em posições de satus alto em suas próprias
atividades. Esta é uma situação de domínio completo da cultura
A sobre a cultura B". 12 Exemplifica, a seguir, com a,situação de
contato da União Sul-africana, procurando tipificá-la como um
caso extremo de dominação entre duas culturas. Ora, toda a exposição dos autores adquiriria um sentido muito mais exato se
falassem em sociedades em oposição, em vez de superioridade
de uma cultura sobre a outra. A questão não é acadêmica, como
pode parecer à primeira vista. Se cultura e sociedade constituem
conceitos, estes devem expressar realidades diversas, com conteúdos ontológicos específicos e definidos - e não, simplesmente, admitir serem mutuamente traduzíveis um no outro, como
parece ser o caso de que estamos tratando. Nesse sentido, e com
referência específica à cultura, como objeto substantivo de investigação, dois pequenos ensaios nos parecem da maior importância para a crítica de sua conceituação: o de David Bidney 13 e
o de Leslie White. 14 Esclareça-se, entretánto, que nossas
considerações não visam a reduzir a·cultura a um epifenômeno,
a algo vazio de significação, como querem alguns sociólogos. 15
Ao inverso, vemos na cultura- e mesmo na investigação culturalista- uma dimensão do real a ser explorada com grande ·
lucro científico. Nossas restrições ao ponto de vista culturalista
prendem-se à sua pouca penetração nas estruturas cruciais de um
determinado fenômeno: o contato interétnico.
Simultaneamente, com o objetivo de estabelecerem uma
tipologia, Dohrenwend & Smith alicerçam sua análise em teorias
de estratificação, portanto de teor sociológico, e tentam esmiuçar
\
\
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os mecanismos de interação social, numa demonstração da
inoperância prática e teórica do conceito de cultura, que, no fim
das contas, em seu trabalho é utilizado de maneira supérflua.
Quanto ao mérito da orientação sociológica adotada, gostaríamos
de lembrar a excelente crítica recentemente feita por Rodolfo
Stavenhagen em dois trabalhos, 16 nos quais denuncia o caráter
n1istificador das teorias de estratificação soc ial quando a
realidade estudada se traduz num sistema de classes em oposição (o que em certo sentido é tautológico, pois que não existe
classe que não esteja em oposição a uma outra- como concebe
o próprio Stavenhagen). Conclui-se que o artigo de Dohrenwend
& Smith, se traz uma contribuição ao estudo do contato interétnico, com sua ênfase nas relações sociais emergentes da situação
intercultural (portanto com um retorno ao ponto de vista sociológico), permenece, porém, atado a esquemas sociológicos pouco
explicativos para o conhecimento cabal da situação de contato.
Quais os reflexos desses trabalhos no Brasil? Pode-se dizer,
sem risco de exagerar, que a influência norte-americana sobrepuja
as de1nais: a francesa, a britânica e mesmo a de língua alemã (a
dos "círculos culturais"), esta última não mencionada especificamente neste artigo, por não se a ter ao problema do contato enquanto tal, salvo como um dos meios pelos quais se processa a
difusão cultural. 17 Como nos demais países daAmérica Latina
onde a antropologia atingiu razoável desenvolvimento, no Brasil
as teorias de aculturação como que fascinaram os etnólogos e os
circunscrevera1n a sua problemática. Foram os sociólogos, em
suas pesquisas sobre o negro que, superando a tradição afrobrasi leira, de inspiração etnológica e folclórica, impritniram em
'
seus trabalhos uma orientação
diversa, a qual se poderia denominar "estudos de relações raciais". Roger Bastide, Florestan
Fernandes, Oracy Nogueira, investigando as relações entre negros
e brancos e m São Paulo, Tales deAzevedo e Luiz Aguiar Costa
Pinto, respectivamente na Bahia e no Rio de Janeiro, deram a
s uas investigações o caráter sociológico de que se vinham ressentindo o s estudos sobre o negro no Brasil. Recentemente,
Fernando Henrique Cardoso e Octávio Iarini, na m esma linha
moderna de concepção, mas com a adoção de uma perspectiva
dialética de interpretação das relações inter-raciais, deram um

novo avanço às teorias do contato interétnico ou inter-racial no
Brasil com seus trabalhos marcantes: Capitalismo e escravidão,
do primeiro, e as Metamorfoses do escravo, do segundo. 18 Na
etno logia indígena, a modernização da pesquisa se faria por
outros moldes.
A obra de Artur Ra nios é bastante conhecida e todos nós
temos bem nítido o lugar 1)\)r ela ocupado na etnologia brasileira.
Com referência ao problen1a da aculturação, contudo, apesar de
haver sido citado por Ralph Beals, 19 o antropólogo brasileiro
não faz senão repetir idéias divulgadas por autores norte-americanos e mesmo assim de maneira meramente explanatória e em
nada analítica. Para o campo específico das relações entre grupos
tribais e sociedades nacionais, então, o trabalho de Ramos nada
acrescenta. Nesse terreno, a contribuição dos etnólogos brasileiros se deu mais no campo particular da pesquisa empírica do
que no das formulações teóricas e programáticas. Dois trabalhos,
todavia, foram escritos com essas últimas intenções. O de
Eduardo Galvão, Estudo sobre a aculturação dos grupos
indígenas do Brasil- comunicação apresentada na 1>! Reunião
Brasileira deAntropologia, Rio de Janeiro, 1953 20 - e o de Darcy
Ribeiro, Línguas e culturas indígenas do Brasil,2 1 ensaio avaliativo da configuração dos grupos tribais na primeira metade do
nosso século, ao mesmo tempo que contém sugestões para pesquisas de interesse imediato; a esse programa Ribeiro denomina
as "Tarefas da Etnologia". Tanto num como noutro trabalho, ainda
são as teorias de aculturação responsáveis pela maior parte das
formu1ações e pelos objetivos subjacentes. Contudo, algumas
posições radicais são assumidas por Galvão e Ribeiro e indicam
unia certa insatisfação quanto aos modelos de investigação
engendrados pelo ponto de vista aculturativo.
Eduardo Galvão, enquanto expõe e discute as idéias de
Redfield, Linton e Herskovits (Memorando de 1936), examinando à luz delas alguns grupos brasileros, faz algumas restrições
de caráter sobre a eficácia do ponto de vista aculturativo para a
explicação total dos fenômenos de contato. Assim, diz ele, " os
obj etivos de uma pesquisa etnológica seriam falhos, se limitados
neste caso a fenômenos do nível aculturativo, segundo o conceito
clássico. O fulcro da mudança cultural dosTenetehara22 - con-
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tinua Galvão, tomando esse grupo Tupi como ilustração para
suas considerações - resulta não apenas de ferramentas, introdução de novas espécies de cultivo, e a sua mobilização para a
coleta de babaçu, como das relações econômicas entre índios e
civilizados. Se foi importante a transformação de uma agricultura
de subsistência em uma produç~o do comércio, a oscilação de
preços nas praças nacional e estrangeira para o babaçu, principal produto de coleta e via de integração do Tenetehara na economia local, é u1n dos fatores condicionantes de assimilação e
de mudança cultural desses índios. Diante desses problemas, uma
abordagem limitada apenas a aspectos que poderiam ser
considerados 'aculturativos' teria pouco valor". 23 E.mais adiante sublinha ainda mais suas restrições, comentando que "nas
monografias sobre grupos indígenas os capítulos de aculturação
ou de mudança cultural sofrem ainda de certa limitação que
advém da falta de conhecimento da cultura cabocla ou da frente
pioneira que entra em contato com o índio". 24 Mas essas
considerações bastante oportunas de Galvão não assumem o
papel que se poderia esperar, de centro vital de uma abordagem
mais adequada aos estudos de contato, especificamente das relações entre populações tribais e segmentos da sociedade nacional.
Galvão, linhas adiante, retorna ao ponto de vista aculturativo,
escrevendo que "o objetivo da antropologia, afinal de contas,
não é apenas descrever as culturas indígenas como se encontram
no momento, mas o de tentar alcançar a dinâmica e o funcionamento de transmissão e de mudança cultural. Em outros termos,
busca generalizações sobre o fenômeno cultural, não apenas a
etnografia das tribos do. Brasil". 25 Seu convite à promoção de
estudos sobre o processo de assimilação, 26 como um meio de
transcender os esquemas culturalistas, parece-me ser a sua contribuição mais positiva aos estudos das situações de contato,
embora, mesmo aí, não acrescente muito ao Memorando de 1936.
Nessa mesma linha de preocupações - que, diga-se de passagem já se encontravam esboçadas nas obras de Nimuendaju,
Baldus e Schaden-foi escrito o ensaio Línguas e culturas indígenas do Brasil por Darcy Ribeiro. A importância do contexto
histórico e da estrutura econômica regional é realçada por Darcy
Ribeiro a ponto de formular um conceito específico, de mani-

pulação simultânea com o conceito de aculturação. Trata-se do
fenômeno de integração que Darcy Ribeiro o conceitua mais
enquanto estado do que como processo. Assim, diz que os grupos
tribais que se encontram integrados participam "intensamente
da economia e das principais formas de ~omportamento institucionalizado da sociedade brasileira" e sofrem "profunda descaracterização" em suas línguas e culturas.27 ·Explicando a classifi cação de determinados grupos indígenas na categoria de
integrados, escreve que foram relacionados "os grupos que, tendo experimentado todas as compulsões referidas e conseguindo
sobreviver, chegaram ao século XX ilhados em meio à população
nacional, a cuja vida econômica se haviam incorporado como
reserva de mão-de-obra ou como produtores especializados de
certos artigos para comércio. Estavam confinados em parcelas
do antigo território ou despojados de suas terras, perambulavam
de um lugar a outro, sempre escorraçados". 28 O objetivo descritivo
e não-teórico de Ribeiró o impediu de aprofundar seu pensamento
sobre os mecanismos de interação entre índios e brancos, inseridos em sistemas sociais distintos: o tribal e o nacional. Porém,
sua experiência indigenista levou-o a apontar, como tema básico
a ser considerado pelos pesquisadores do "processo de integração
e aculturação", a questão da sobrevivência física das populações
tribais, deslocando, assim, a ênfase metodológica até então
colocada na cultura para o destino mesmo das populações. Chama
a atenção para os fatores de dizimação tribal, "decorrentes da
interação biótica e ecológica" e responsáveis pelo extermínio
de contingentes populacionais bastante significativos no âmbito
das respectivas tribos que sofrem a depopulação mesmo antes de
ter início o processo de aculturação .29 A esses fatores Ribeiro
chama de "pré-aculturativos". Finaliza suas formulações sobre
as tarefas da etnologia no Brasil com as seguintes reflexões: " ... as
pesquisas etnográficas deverão ser projetadas de modo a incluir
sempre uma preocupação específica com os problemas de
sobrevivência das populações tribais. Isso significa que deve1nos
incorporar na temática das pesquisas etnológicas, como problemas tão relevantes quanto o estudo da mitologia, do sistema de
parentesco e tantos outros, a investigação meticulosa da estrutura
demográfica, do grau de natalidade, do índice de fertilidade, os
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efeitos díssociativos das epidemias e outros que permitam
caracterizar as primeiras etapas da integração. - Esta perspectiva, além de levar a etnologia a se interessar mais pelo destino
dos povos que são seu objetivo de estudos, virá beneficiar as pesquisas etnológicas, emprestando-lhes maior acuidade, porque não
sendo nenhum grupo, nem mesmo o mais isolado, inteiramente
indene de influências da civilização, eles só podem ser devidamente compreendidos se se tiver em vista esta circunstância". 30
Essa preocupação sobre o destino das populações tribais é
uma constante na etnologia brasileira, desde os trabalhos de
Nimuendaju e Baldus, até Schaden, Galvão e Darcy Ribeiro. O
enraizamento de todos eles à realidade nacional - e não apenas
indígena-permitiu-lhes, de certo modo, repensar os problemas
colocados pelas teorias de aculturação, caracteristicamente descomprometidas com a sobrevivência das populações tribais. Paradoxalmente, as culturas eram defendidas de forma sistemática e
mesmo no melhor dos casos (quando o etnólogo estava realmente
interessado no destino das populações), eram confundidas com
o índio "de carne e osso". Por isso quando discutimos, nós, o
problema da fricção interétnica, como um tema de reflexão e de
pesquisa de caráter basicamente sociológico (é assim que damos
uma conotação mais clara ao termo composto etno-sociológico,
corrente da etnologia brasileira depois dos trabalhos de Baldus
e de Schaden), podemos dizer que estamos fundados numa ordem
de preocupações em nada inédita no Brasil. Esclarecido esse
ponto, que poderia criar algumas confusões quanto à ambição
deste trabalho, e dado como fundamental o caráter sociológico
da investigação, quais as idéias diretrizes, as mais fecundas a
nosso ver, que poderiam nortear o estudo das relações entre os
membros das sociedades tribais e os da sociedade nacional?
A primeira delas, já enunciada por Balandier, como vimos,
seria a preliminar de que a sociedade tribal mantém com a sociedade envolvente (nacional ou colonial) relações de oposição,
histórica e estruturalmente demonstráveis. Note-se bem que não
se trata de relações entre entidades contrárias, simplesmente
diferentes ou exóticas, umas em relação a outras; mas contraditórias, isto é, que a existência de uma tende a negar a da outra.
E não foi por outra razão que nos valemos do termofricção
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interétnica para enfatizar a característica básica da situação de
contato. Exemplo disso temos no processo de expansão da
soc iedade brasileira sobre os territórios tribais, resultando na
destruição dos indígenas (depopulação, desorganização tribal,
desagregação e dispersão das populações tribais etc.); a sobrevivê ncia de algumas sociedades tribais, se bem que descaracterizadas, não é suficiente para esconder o sentido destruidor do
contato. Em última análise, são os membros dessas sociedades
que se acomodam num sistema social que os aliena. Por outro
lado, os segmentos nacionais - representados por indivíduos
e xpos tos, no mais das vezes contra a sua vontade, diante de
g rupos. tribais hostis
- são obrigados a enfretá-los a fim de
,
sobreviverem. E o caso dos seringueiros colocados na difícil
s ituação: estar entre o índio e o seringalista. Co1no se vê, as
sociedades em oposição, em fricção, possuem também dinâmicas
próprias e suas próprias contradições. Daí entendermos a situação
de contato com uma "totalidade sincrética" ou, em outras
palavras - como já escrevemos noutro lugar3 1 - , "enquanto
si tuação de contato entre duas populações dialeticamente
' unificadas' através de interesses diametralmente opostos, ainda
que interdependentes, por paradoxal que pareça".
Em segundo lugar, assentada a idéia básica de oposição
entre a ordexp tribal e a ordem nacional, cumpriria ao investigador
determinar aquelas dimensões da realidade social que, uma vez
descritas e analisadas, melhor explicariam a dinâmica do contato
interétnico. Para isso, nada melhor que formular alguns problemas
para investigação, cujo equacionamento e conseqüente busca de
solução serviria de meio de identificação daquelas dimensões
do social a serem examinadas pelo pesquisador. Tentamos seguir
estas diretrizes no presente ensaio perguntando, inicialmente,
quem decide, e1n última instância, sobre o destino das populações
tribais do alto Solimões inseridas numa área de fricção interétnica.
Isso foi relizado no Capítulo II, "A empresa e o índio", onde
descrevemos a situação, e tentamos aprofundar a análise, no capítulo final , sobre "O mundo dos brancos", tomando especificamente os Tükúna. Não seria suficiente dizer que é a sociedade
dominante, nacional, quem decide sobre o destino dosTükúna;
indispensável nos pareceu localizar o grupo ou os grupos, orga-
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nizados ou não, que dominam realmente as populações tribais
naquela área de fronteira. O que fizemos foi penetrar na dimensão
política da situação de contato a fim de descrever e analisar a
estrutura de poder subjacente: o poder na esfera tribal, tradicional,
e como ele é transfigurado quando a sociedade indígena se insere
noutra, maior, mais poderosa, que lhe tira (em princípio parcial e,
depois, totalmente) sua autonomia. A progressiva perda de
autonomia tribal, a irreversibilidade do processo e a ocupação
definitiva dos territórios indígenas surgiram para nós como um
tema da maior significação estratégica para a compreensão de
fenômenos de interação entre índios e brancos no alto Solimões,
particularmente entre os Tükúna e a sociedade regional.
Procuramos perguntar, em seguida, sobre o destino dos bens
indígenas, isto é, de seus bens de produção, o que nos permitiu
penetrar na ordem social através de sua dimensão econômica.
Mas não de maneira formal e meramente descritiva; outrossim,
cuidamos de estudar aqueles aspectos da dimensão econômica
que melhor nos capacitariam para o efetivo conhecimento do
processo de contato entre duas sociedades de economia distinta:
uma mercantil e monetária, outra presa a um regime de produção
para subsistência. O surgimento da mercadoria, como entidade
social e econômica (e não apenas econômica), pôde ser
compreendido através da análise do processo de incorporação
da noção de "valor de troca" nos bens indígenas até então produzidos, tendo em vista apenas o seu valor de uso. Esse problema
foi por nós colocado e desenvolvido no Capítulo rv, "Da ordem
tribal à ordem na~ional", no qual procuramos também, simultaneamente, revelar a pe~uliaridade do "campo semântico" indígena, identificando os valores cruciais do mundo Tükúna e sua
função reguladora da ordem tribal. Mostrou-se, assim, o que
chamamos o "cálculo social"Tükúna, isto é, a unidade das diversas instituições tribais- como a metade, o clã e o sistema de
parentesco-, partes constitutivas de um sistema de relações
sociais, cuja função precípua é a de guiar os indivíduos Tükúna
na teia de interações sociais intra e intertribais. É quando mostramos o mundo natural (zoológico e botânico) como fornecedor,
por meio dos epônimos clânicos, dos signos suscetíveis de
simbolizar o mundo social e, assim, ordepar a vida tribal.
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Realizado esse tipo de indagação, cuidamos de sublinhar a
" distância cultural" existente entre a sociedade indígena e a
sociedade regional, examinando alguns casos em que ficasse
patente a imponderabilidade da comunicação interétnica ou da
intercomunicação entre campos semânticos distintos. Isso foi
feito no Capítulo V, "O caboclo", em que, ao mesmo tempo, se
tentava descrever a figura do índio, visto com os olhos do branco, e, ainda, como ele - o índio - se via a si mesmo com os
olhos do branco. Estudou-se nesse capítulo um tipo extremo de
alienação, a que denominamos "caboclismo". A dimensão dosocial escolhida para exame foi a auto-identificação tribal, isto é,
as modalidades de consciência engendradas pela situação de
contato. Todavia, não estaríamos dando uma visão compreensiva
da situação dos Tükúna se não intentássemos vislumbrar - no
capítulo final, intitulado "O mundo dos brancos" - o que se
escondia por trás da crosta de estereótipos ou de representações
"raciais" com que o branco, regional, via o índio; o que existia
atrás de uma conduta ora paternalista, ora agressiva, que configurava as relações índios e brancos na situação de contato; e,
mais, na conjuntura atual, o que poderia prever relativamente ao
destino dos Tükúna situados à/orça na ordem nacional. Todos
esses problemas estimularam a nossa imaginação no tratamento
dos dados e nas reflexões que sobre eles fizemos.
O capítulo de caráter mais descritivo e que veio fornecer o
1naior número de dados históricos, demográficos e ecológicos, é
o terceiro, a que chamamos "O território ocupado". Título esse
propositadamente ambíguo, uma vez que tanto mostra a área
atualmente ocupada pelos Tükúna e seus primitivos territórios,
como também revela como esses territórios foram ocupados pelo
branco no processo histórico de expansão da sociedade nacional.
Nesse capítulo cuidou-se de prover o leitor de informações indispensáveis à construção de um quadro de referências empíricas,
sem o qual não estaria ele habilitado a situar geográfica e socialmente o nosso objeto de pesquisa. Esse capítulo, como o segundo, serve de introdução aos três seguintes, que constituem, em
rigor, o corpo do ensaio.
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5. A residência Tükúna do alto igarapé Belém (RC0/1959).

Vt

6 . Residências dispostas em rua de povoação indígena.

A forma ensaística adotada deve-se à intenção do autor em
tratar compreensivamente os dados empíricos obtidos, detendose a descrever apenas aqueles fenômenos que se impuseram por
sua alta significação para o entendimento dos mecanismos
psicossociais inerentes à situação de contato interétnico. O estilo
impressionista de numerosas explanações foi propositadamente
escolhido por ser, a nosso juízo, aquele que melhor poderia
transmitir ao leitor o resultado de nossa análise e de nossas reflexões. Sacrificamos, assim, conscientemente, o número e a
extensão das informações etnográficas que melhor seriam
apresentadas se déssemos um tratamento monográfico ao material "de campo". Entretanto, a existência de uma pesquisa como
a de Nimuendaju sistematicamente citada neste ensaio, se bem
que não de todo acessível ao leitor comum - publicada que foi
em inglês - sempre poderá ser consultada para o fim de ampliar
o conhecimento sobre a cultura Tükúna. O relatório, por seu
caráter meramente fatual, pelos mesmos motivos foi também posto
de lado - e mais, ainda, por não dar lugar a interpretações conduzidas continuadamente sobre o material empírico, na tentativa
de desnudá-lo de sua aparência e de sua contingência a fim de
alcançá-lo em seus aspectos essenciais . Se não fossem tão
perigosas as etiquetas, diríamos que se tentou realizar um Ensaio
da "etnologia fenomenológica", amparado numa sociologia
estruturál e dinâmica.
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II
A EMPRESA E O ÍNDIO

Qua lquer estudo sobre índios no Brasil que objetive revelar
a sua verdadeira situação não poderá deixar de focalizar o caráter
das frentes desbravad~.ras que os alcançam, hoje, nos seus mais
distantes redutos. O papel variado, desempenhado por essas frentes de e xpansão da sociedade nacional, segundo a intensidade e
a qua lificação do contato entre índios e brancos, torna relevantes
qua isquer dados que permitam traçar um perfil compreensivopois fundado em evidências estratégicas - das formas de ocupa ção civilizada e das modalidades de exploração do trabalho
indígena e não-indígena regional.
Nosso intuito nesse capítulo de exposição preliminar sobre
o contexto em que se acham inseridos os Tükúna será o de mostrar
a área em termos de sua significação econômica para a população
b rasile ira nela instalada. Não será um capítulo retrospectivo, que
fo rneça a história da penetração civilizada e de sua instalação
na região. Tentaremos unicamente indicar aqui os atuais pontos
de fricção bem como os centros de decisão dos quais passou a
depender, neste século, o destino das populações tribais naquela
á rea fronteiriça ao Peru e à Colômbia. Os Tükúna serão apenas
me nc ionados en passat, uma vez que deles trataremos nos
próximos capítulos. A caracterização da área em apreço foi feita
no pressuposto de indicar ao leitor as linhas de irradiação do
poder econômico e político (este como função do primeiro) e de
sua ação, direta ou indireta, nos grupos indígenas de fronteira.
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A população
. regional que lida diretamente com osTükúna
nao e necessariamente a mesma que tem entrado em contato com
os Marubo, os Kanamarí e outras tribos, umas mal-identificadas,
como os "Maia", outras nem sequer referidas, como aquelas cujos
membros são acusados de "bandoleiros", nos rios Curuçá e
Quixito, na região do Javari. Os reflexos das escaramuças havidas naquelas áreas de fronteira com o Peru foram sentidos em
toda a área do alto Solimões, cujo termômetro político parece
ser a cidade de Benjamin Constant, junto à fronteira. 1 Nessa
cidade ocorreram fenômenos de histeria coletiva, quando surgiu
a notícia de que índios estariam se preparando para invadi-la.
Toda a população, aturdida, procurou abandonar às pressas suas
residências, fugindo para os locais mais distantes da margem do
rio, onde se dizia terem os índios atravessado. Outras situações
semelhantes aconteceram, sempre estimuladas ou forjadas por
pessoas ou grupos interessados em perturbar a vida na comunidade, a fim de atingirem objetivos que nada tinham a ver com
o problema indígena propriamente dito. Um desses foi o de afastar fiscais eleitorais de urnas que deveriam ser destruídas por
candidatos que se acreditavam derrotados. O uso do índio para
esse gênero de fins denota o quanto ele constitui problema para
a comunidade e quanto esta é sensível a qualquer "ameaça" a
eles atribuída, por mais absurda que seja, como a de tribos de
índios atacarem centros com mais de três mil habitantes, como é
Benjamin Constant.
Os atritos entre índios e brancos nos rios Curuçá e Quixito,
áreas receptoras de vultosos investimentos das empresas sediadas
em Benjamin Constant, têm servido para alimentar a desconfiança, o medo quando não o ódio, da população brasileira na
fronteira. As empresas que em decorrência dos ataques tiveram
grandes prejuízos começaram por atribuí-los a interesses peruanos, governamentais ou particulares, e, agora, tendem a aceitar a
idéia de que as incursões indígenas obedeçam a planos menos
elaborados, embora ainda não excluam o fato de bandoleiros
peruanos liderarem os movimentos.
As evidências mais remotas indicam esses movimentos como
tendo início em 1942, coincidindo com a localização no Javari
de uma patrulha do exército peruano. Essa informação está
,_

,.
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contida num memorial endereçado ao governador do Amazonas,
em 1959, e firmado por um dos chefes de empresa mais prejudicado. Entrevistas com seringueiros e com madeireiros fugidos
da região · são coerentes com as informações do m·e1norial
afirmando a participação de indivíduos peruanos nos grupos de
ataque, usando "calção curto, cinto de sola, camiseta e boné,
portando todos espingardas de cartuchos tipo americano, bornal
encachado a tiracolo e falando castelhano". 2 Essas indicações
por si só não podem, como desejam os interessados em acabar
com o "perigo indígena" no Javari, servir de evidência para a
tese da invasão peruana na fronteira. Quando muito serviria de
dado comprobatório da existência de índios bilíngües, egressos
talvez do serviço militar peruano, mas ainda aceites por suas
comunidades de origem como seus membros autênticos. Para
quem tem familiaridade com situações de grupos indígenas co1n
alto índice de integração em sociedades nacionais, isso é perfeitamente possível. Haja vista o caso Tükúna3 - mesmo do lado
brasileiro - onde muitos jovens fazem seu serviço militar em
Tabatinga e, desligados, retornam aos seus grupos locais, reintegrando-se ao ritmo de vida anterior. Salvo poucas exceções é o
que acontece em regra. Daí não ser dificil supor a possibilidade
de o mesmo acontecer em áreas contíguas, como a do Peru, onde
mecanismos psicossociais semelhantes entram em jogo, com a
agravante das peculiaridades da situação de contato entre índios
e civilizados no país vizinho, onde tudo indica ser ela muito
mais tensa do que no lado brasileiro. 3 A localização de militares
peruanos em sua fronteira com o Brasil deve ter transferido as
correrias indígenas para o lado menos guarnecido por forças
regulares. Por imposição dessas forças tiveram os índios ou "bandoleiros"de se deslocar para o lado brasileiro, na margem direita
do Javari .
Parece, aliás, que não é outra a idéia que do problema fazem
os líderes de Benjamin Constant, depois que viram frustradas
suas tentativas de expulsaretn os índios com o auxílio de forças
do Exército brasileiro. Esta foi a intenção do Memorial de 1959,
que, posteriormente, foi enviado pelo seu autor ao Presidente da
República, tentando resolver o problema na órbita federal. E, em
1960, tropas do Exército realmente intervieram na região,
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arrasando algumas malocas (ao que tudo indica despovoadas no
momento do ataque) e se retirando da área sem ter entrado em
combate com "o inimigo". Acreditando estar agindo contra
bandoleiros, civilizados, comandou a expedição militar o próprio
Comandante do Grupamento de Elementos de Fronteira (GEF).
Um dos principais líderes de Benjamin Constant - e articulador
da intervenção do exército no Javari - reconhece que a ação
militar "só prejudicou a situação porque os soldados destruíram
muitas roças e malocas de índios e (que) agora eles ficaram mais
aguerridos". 4 A criação de um posto de fronteira, em 1958, no
chamado Estirão do Equador, no rio Javari, jamais chegou a impedir ,esses ataques.
E certo que nem todos os assaltos podem ser comprovados.
Não se pode esquecer que eles sempre podem ser usados como
pretexto para o retomo de famílias de seringueiros que por vários
motivos perfeitamente compreensíveis, dadas as imensas dificuldades de sobrevivência na área, desejam um dia voltar - sem
ficarem na obrigação de saldar suas dívidas. Os sobreviventes
das refregas, se bem que não sejam indenizados, ficam liberados
das dívidas contraídas com a empresa. Ouvimos relatos, nas
muitas entrevistas obtidas com pessoas que se diziam sobreviventes das correrias do Quixito ou do Curuçá, que despertam
suspeitas sobre a sua veracidade. Nesses relatos surgem os índios
(sempre liderados por "peruanos civilizados") apenas interessados em roubar e destruir a cabana do seringueiro, sem se preocuparem com mulheres e crianças que conseguem, como num
golpe de mágica, esconder-se num canto da casa. Ora, a julgar
procedentes os casos em que foram raptadas as mulheres e
crianças do sexo feminino, e mortos os homens em geral - o que
é perfeitamente coerente com o tipo de vida que levam esses
bandos nômades - , esses relatos em que todas as personagens
da história sobrevivem dão margens a dúvidas. Também não se
pode excluir a hipótese de a história ter sido engendrada pela
empresa, na base de um entendimento anterior com o seringueiro
por ela colocado, com o único objetivo de forçar a expulsão de
grupos indígenas situados em áreas de valor econômico e que
até agora não puderam ser integradas pelas empresas em seus
planos de ação.

Mas, em última instância, as correrias de índios na fronteira
são reais, não importa o proveito que de sua divulgação, muitas
vezes artificiosa, têm tirado os grupos interessados na "limpeza"
da região ou na submissão absoluta das populações tribais
daquelas zonas ricas em espécies florestais. O novo município
de Atalaia do Norte, desmembrado, em 1956, do município de
Benjamin Constant, teve sua produção extraordinariamente
diminuída. A sede municipal (vilaAtalaia do Norte), situada na
foz do Jtacoaí, no baixo rio Javari, sofreu os maiores prejuízos,
perdendo inclusive uma serraria das mais importantes do
Solimões. O movimento com madeira, que, em 1958, foi de 4.125
toras, no valor de Cr$ 4.321.108,30, decaiu, em 1959, para 1. 705
toras a Cr$ 1.590.047, 70. 5 Quanto à produção da borracha, passou
de 67.837 quilos no valor de Cr$ 2.394. 935,30 a 6.854 quilos
na importância de Cr$ 549.985,00,6 relativamente às safras correspondentes ao período dos assaltos no rio Quixito, afluente do
ltacoaí. Arruinado o único empreendedor desse rio, passou ele a
ser explorado por outras firmas, financiadas por uma grande empresa madeireira sediada em Manaus . .Atualmente essas firmas,
as duas maiores de Benjamin Constant (tomando-se como índice
de grandeza o recolhimento de imposto sobre~ renda que fazem
na Coletoria Federal), estão decididas a acabar de uma vez com
as correrias . .Não tendo dado certo a utilização de soldados na
luta contra os "bandoleiros", uma vez que estes se preveniam
refugiando-se nas terras centrais, afastadas dos leitos dos rios e
dos igarapés, começa a surgir um movimento
no sentido de ser
,
utilizado o Serviço de Proteção aos lndios para neutralizar pois agora não poderão falar mais em destruir - os grupos indígenas que persistem em defender seu território. Esse retomo à
tese da ação indigenista e não mais militarista, agitada pelos
1nesmos que até recentemente defendiam a ação armada, faz-nos
desconfiar da legitimidade das primeiras interpretações e confiar
na justeza da idéia segundo a qual o status de bandoleiros
peruanos, civilizados, é uma mistificação tendente à eliminação
pura e simples de populações tribais de um território legitimamente seu, por mais que o reivindiquem os países da fronteira.
Cuida-se agora de convencer o SPI a empreender uma expedição
ao ltacoaí, subindo-o até o Curuçá, em cujas cabeceiras índios
\
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Marubo têm suas mal ocas. Não se sabe ao certo se alguns bandos
ou grupos locais Marubo estariam envolvidos nessas correrias. A
hipótese não é desprezível, quando se sabe que muitos desses
índio~ v~vem na maior exploração e dependência de grupos de
made1re1ros que agem nas imediações de sua malocas. Dois jovens Marubo estavam hospedados no Posto Indígena "Ticunas"
~o SPJ, depois de serem capturados por forças militares que 0 ~
libertaram de um regatão ou agente de uma das firmas exploradoras do Curuçá, entregando-os, em seguida, ao encarregado
do Posto. Contaram eles, no seu precaríssimo português, que trabalhavam com turmas de madeireiros e que deles recebiam uma
ou outra mercadoria. Não é impossível, assim, que algumas malocas Mambo tenham evitado submeter-se a um sistema de trabalho
e?1 tudo é por tudo contrário aos seus hábitos; e, em conseqüênc1a, tenham procurado derrogar esse tipo de ameaça, sós ou aliados
a outros grupos indígenas na fronteira peruana.
A submissão que as empresas exploradoras esperam dos
Marubo é a mesma que estão experimentando os Kanamarí no
alto ltacoaí. Foi como os encontrou, em 1950, o Dr. José Cândido
de ~elo ~arvalho, zoólogo do Museu Nacional, na viagem que
fez as bacias do Javari, ltacoaí e Juruá. Informa que os Kanamarí
vivem "há muitos anos no Juruá e no alto ltacoaí tendo descido
há cerca de quatro anos, para o lugar que atuai'mente ocupa~
( ... )". Diz que "a princípio não fizeram outra coisa senão queixarse das explorações de que são vítimas( ... ). Alegam que, diante
desse estado de coisas, preferem não trabalhar, passando em
conseqüência disso, por muitos apertos. Estão praticamente ~us,
quase sem roupas para vestir e sem objetos de uso diário. São
poucos aqueles que possuem redes, pentes etc ., sem falar em
o~t~os o~jetos mais caros; possuem poucas espingardas e a mun1çao va1-se tornando cada vez mais difícil. Atualmente estão
sem tuxaua, e não recebem auxílio do SPI. Seu número atual
oscila
entre 150 e 200, espalhados por 18 casas ' situadas até
, .
proxtmo ao Pontão, bastante acima, no ltacoaí". 7 Conclui o naturalista com alguns dados que dão bem a idéia da modalidade de
exploração de que os Kanamarí são vítimas: "trabalham muito
bem em canoas e remos, sendo muito explorados nas suas transações comerciais. Soube que um deles trocou uma canoa por uma
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lata de querosene. Outro disse-me que havia trocado 50 quilos
de borracha por um cachorro já velho e magro". 8
Essas informações, colhidas doze anos antes de nossa segunda viagem à região, são suficientes para caracterizar em linhas
muito gerais a situção de contato Kanamarí-sociedade brasileira.
Não diz o autor em suas "Notas de Viagem" quem são os civilizados que na época estavam tirando borracha e madeira do
ltacoaí. Mas em entrevista pessoal a nós concedida, confirmou
nossos dados, obtidos em Benjamin Constant, de que já eram
eles os mesmos que atualmente trabalham junto dos Kanamarí e
que começam a penetrar mais na região dos Marubo, no Curuçá.
São turmas organizadas para a extração do cedro, cuja exploração
oferece atualmente mais interesse do que a própria borracha, não
só devido ao menor investimento das empresas, uma vez que o
aviamento dos trabalhadores é muito mais simples como também simples é o processo de obtenção do produto, mas ainda em
razão do alto preço da madeira de lei em todo o estado. As turmas
trabalham praticamente o ano todo, na estação de chuva e na
seca, se bem que os meses mais chuvosos não permitam o cumprimento de todas as tarefas pertinentes a esta estação. Assim a
d errubada da madeira é realizada entre junho e novembro, durante o verão, época em que pouco chove naAmazônia. Durante
esse mesmo,,i)eríodo, e logo após a derrubada, é levada a efeito a
localização das novas árvores que deverão ser sacrificadas no
ano seguinte. Para essa localização a turma fica reduzida ao mínimo de membros, o suficiente para proceder à tarefa; para sua
execução é indispensável a presença de mateiros especialistas
no métier. As toras de madeira ficam no lugar onde caíram, até o
inverno, quando o enchimento dos rios permitem seu transporte
das terras altas aos grandes rios, através dos quais chegam às
serrarias. Ainda nesta estação de chuvas - e logo em seguida à
operação transporte e ao fim do período - cuidam os trabalhadores da limpeza dos lugares onde estão as árvores a serem derrubadas na próxima estação. Ora, mantendo turmas de trabalhadores
de um modo tão contínuo nas áreas exploradas, as empresas passam a exercer uma pressão sistemática junto às populações tribais
situadas nessas regiões; seja expulsando-as do território, seja
engajando-as err1 suas turmas de trabalho, as empresas estão
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permanentemente condicionando seus projetos de trabalho ao
comportamento das populações indígenas com as quais entraram
em contato. Os grupos tribais, no caso os Marubo e os Kanamarí,
não têm para onde fugir, pois os madeireiros penetram nas áreas
mais centrais de seus territórios, nos altos rios e igarapés, onde
ainda se pode achar o cedro. Para o índio não há alternativa: é
defender-se com armas na mão, ou acomodar-se ao novo estilo
de vida que a civilização lhe impõe.
Mas o problema das relações empresas-grupos tribais tem
ainda um outro aspecto. Trata-se do esforço que fazem as primeiras no sentido de convencerem os seus trabalhadores brasileiros a penetrarem nas terras ocupadas por índios. Esgotado o
cedro das áreas mais afastadas ou limítrofes dos territórios tribais,
por exemplo, as turmas de trabalho são forçadas a ir além, não
importando os sacrifícios que elas tenham de fazer ou de impor
aos aborígines com quem se irão defrontar. Ficam colocadas entre
o índio e o empreendedor capitalista. E os componentes destas
turmas, alimentados por grande número de estereótipos - muitos
deles induzidos pelos maiores interessados na exploração das
áreas tribais - passam a agir no pressuposto de que o índio é o
pior ente do mundo e que não tem direito a escolher o seu próprio
destino! Ou melhor, deixando-lhe apenas uma única opção:
trabalhar na empresa ou ser morto. Por outro lado, temem as
empresas perder o controle sobre seus aviados. Exemplo disso
podemos ter na significativa p'reocupação que demonstrou sentir
um dos líderes de Benjamin Constant (e chefe de uma das empresas), com respeito à possibilidade de as turmas se negarem a
subir aos altos rios, decidindo-se a trabalhar em áreas de atuação
mais fácil. A derrubada de outras qualidades de madeira, também
de grande valor e existentes em quantidade em locais mais
próximo~, constituiria um empreendimento altamente desejável
aos madeireiros. Mas isso encontra obstáculo na ambição dos
grandes empreendedore~, sequiosos de usufruir o maior lucro
possível: não abrir mão de uma qualidade de madeira enquanto
não esgotá-la completamente. Na entrevista que nos deu, esse
senhor dizia que ainda era cedo para começar a explorar madeiras
brancas, abundantes nas terras mais baixas, porque assim os
madeireiros não mais aceitariam tirar toras nos altos igarapés.
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[sso nos dá uma idéia do poder de decisão das empresas s,obre o
destino de grupos tribais como os Marubo e ~s Kanam~ri. Uma
simples opção por um menor lucro ~inancetro que seja, e ~m
· r "lucro social", certamente farta com que as penetraçoes
mato
. d
·
·d d
. ão devastassem os territórios tribais, dirimtn o a 1ntens1 a e
~as fricções interétnicas e, em conseqüência, salva~uar?~ndo
índios e brancos de um sacrifício inútil, pois em nada 1nev1tavel.
Essas considerações revelam que atualmente, pelo menos,
é a empresa 1nadeireira aquela que com maior agr~ssividade está
alcançando os nichos mais afastados onde se refugiaram as pop,ulações indígenas remanescentes d~ regi~o. Nas áreas q~e poderiam os classificar de ocupação mais antiga, como as situadas nas
margens do Solimões, a derrubada da madeira não tem~ e~p~ess~o
alcançada nas áreas em desbravamento. Tem menor s1gn1f~cª?ªº
econômica, porquanto já devastadas pela empresa made1re1ra.
Nessas áreas, a maior empresa ainda é o seringa}, se, bem qu.e
hoje menos produtivo q·u e os seus similares d~ Itacoa1, d? Qutito do Ituí do Curuçá e rios menores da bacia do Javart. Mas
~o q'ue con;erne ao uso da mão-de-obra indígena, na região do
Solimões, muitas das empresas seringalistas se acham assentadas
sobre o trabalho da população Tükúna, que se estend~ da
fronteira (Benjamin Constant) até a foz do lçá, tendo suas,ma1or:s
concentraçõ~s nos igarapés Mariuaçu, Tacana, Belem, Sao
Jerônimo e em Santa Rita do Weil. Embora essas empresas
seringalistas venham sendo paulatinamente descaracterizadas,
na proporção em que a extração do látex vai-se torn~ndo menos
lucrativa, o sistema do seringai ainda é pr.e dom1nante. No
Solimões, as empresas estão fixadas em terras, ~or elas arrendadas
ou compradas, sem apresentar o nomadismo das t~r1:11as
madeireiras da bacia do Javari. Estas, datas suas caracter1st1cas
essencialmente predatórias, deslocam-se de maneir.a interminente, impedindo que os madeireiros carreguem cons1~0 ~~posa
e f ilhos. Ao contrário, o seringueira conta com a possibilidade
de trazer consigo sua família (se bem que em condições miseráveis) e, assim, melhor se fixar na gleba.
. .
Entretanto, a sorte de cada uma das populações tr1ba1s do
Javari e do Solimões não é igualmente manipulada pelos detentores do poder econômico residentes em Benjamin Constant. No
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Javari, tanto os seringais como as turmas madeireiras - para só
nos referirmos às atividades econômicas mais expressivas estão diretamente vinculados às duas maiores empresas de Benjamin Constant. Uma delas, através de seu proprietário, vem
liderando a política regional e comandando todas as incursões
nos territórios tribais. Já no Solimões, a influência de Benjamin
Constant se faz sentir menos pela atuação dessas empresas extrativas do que pela situação do mercado de gêneros da cidade, nas
mãos de três outras firmas, estas comerciais, que constituem o ·
centro de decisão da política regional. Tomando-se o imposto
sobre a renda como critério de avaliação relativamente à magnitude dessas cinco empresas, pode-se estabelecer a seguinte
hierarquia: em primeiro e em quinto lugar, em ordem decrescente
no recolhimento das importâncias, temos firmas extratoras
(borracha e madeira); nos lugares intermediários - 22, 32 e 4Q as firmas comerciais varejistas. Essas firmas muitas vezes servem
de avalistas (e essa é a sua maior influência no Solimões) de
empresas menores, dependentes de empréstimos obtidos no Banco
de Crédito daAmazônia, cuja única agência na área fica em Benjamin Constant. Das oscilações de preços do comércio local,
ressentem-se mais diretamente os índios Tükúna , sobretudo
aqueles moradores dos sítios mais próximos de Benjamin Constant, quer relativamente à venda de seus produtos, dos quais
destaca-se a farinha de mandioca, quer na compra de uns poucos
produtos manufaturados na cidade. Esse mercado, todavia, não é
o único a que se submetem os índios do Solimões, como também
a ele não se prende em absoluto a população brasileira na fronteira. Os mercados de Letícia, na Colômbia, e Ramón Castillo,
'
no Peru (além de algumas casas de comércio peruanas construídas
sobre flutuantes em frente de Benjamin Constant), são freqüente
e preferentemente procurados por índios e por brancos.
A grande maioria da população fronteiriça acha-se vinculada ao que se poderia chamar de "contrabando doméstico". 9
Isto é suficiente para prover os moradores da região de produtos
manufaturados ausentes em Benjamin Constant ou extraordinariamente caros para a bolsa do consumidor. Esse contrabando
é de vital importância para a elevação do nível já bastante baixo
da população indígena e não-indígena regional. Os produtos
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industriais originários do sul do país - que têm em Manaus o
centro de sua redistribuição em todo o estado - não só chegam
em diminuta quantidade ao alto Solimões, como também
apresentam-se muito onerados para o pequeno e o médio consumidores levando-os a procurarem em outras fontes os bens de
que necessitan1. Esse "contrabando doméstico" não engloba
todas as formas de comércio clandestino que têm lugar na fronteira: há ainda o grande contrabando, sobre o qual ainda falaremos neste trabalho. O certo é que o "contrabando doméstico"
dese1npenha um importante papel na vida da população de toda
unia grande área do Solimões e do qual se beneficia uma pequena
parce1a dos Tükúna, como os que residem em Mariuaçu Gunto ao
Posto Indígena do SPI) e ao longo das margens do Solimões. A
possibilidade de comerciarem com peruanos e colo1nbianos sempre Jhes assegura um meio de não dependerem inteiramente do
1nercado nacional, numa área onde o cruzeiro era a moeda mais
fraca e os produtos industriais brasileiros ficam aquém da procura. Todo esse estado de coisas dá ao quadro indígena regional
características bem próprias. De um lado, duas áreas ficam nitidamente separadas por suas peculiaridades: a área do Solimões e
a do Javari. Atnbas, entretanto, encontram em Benjamin Constant o seu ponto de confluência, uma vez que nessa cidade são
decididos os principais problemas de suas respectivas populações. Por outro lado, enquanto a área do Javari conta com grupos
tribais ainda ausentes do sistema mercantil regional, o Solimões
está quase todo inclt1ído na circulação de mercadorias, con1 uma
progressiva penetração numa ordem monetária (salvo certas
zonas dos altos igarapés), da qual os Marubo e os Kanamarí se
achan1 excluídos e na qual dificilmente serão integrados na atual
situação de contato. O regime de troca (ou escambo ), que no
Solimões está em processo de desintegração, no Javari apresenta
gra nde solidez. A diversidade das áreas não exclt1i a contaminação de uma e de outra por acontecimentos ocorridos em lugares
mais distantes, desde que estes afetem a população urbana e
suburbana de Benjatnin Constant. Os atritos entre índios e brancos, por exemplo, concorrem para agravar as relações interétnicas
de ambas as áreas, para não dizer em toda aAmazônia, onde quer
que cheguem suas notícias: oferecem racionalizações para a
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promoção das mais variadas agressões e estimulam o preconceito
e a discriminação do "caboclo", como é chamado o índio pela
população regional. Finalmente, o comércio de fronteira, do qual
o índio é um dos participantes, se comporta de acordo com as
flutuações da moeda de três países, o peso (colombiano), o soles
(peruano) e o cruzeiro, dando a toda região fronteiriça - colombiana, peruana e brasileira - uma relativa unidade, malgrado a
precária integração de seus respectivos mercados. Este é o ambiente mais geral - do ponto de vista de uma área econômica dentro do qual iremos relatar nos próximos capítulos as formas
de interação entre osTükúna e a população brasileira do alto
Solimões. ·

NOTAS

O Município de Benjatnin Constant, segundo dados fornecidos pelo
IBGE, possuía, em 1960, uma população de 11.209 pessoas, das quais
3.224 residiam na zona urbana e 7.985 na zona rural.
2 Esses depoimentos se repetem no memorial que é assinado pelo Sr. José
Accioly de Menezes Veiga, Útn dos últimos fidalgos da borracha no Solimões
e, atualmente, deputado estadual. O Sr. José Veiga- como é mais conhecido
- sofreu grande prejuízo com as correrias do rio Quixito, tendo de acabar
com seus seringais naque le rio e com sua firma comercial de madeira em
Atalaia do Norte. Sendo um dos investidores mais prejudicados, o deputado
surge como um dos líderes de movimento tendente a envolver o próprio
exército pai:a pôr cobro às pilhagens, mistificando os acontecimentos a
fin1 de excluir qualquer ação persuasó ria que o Serviço de .Proteção aos
Índios pudesse efetivar. Agora, entretanto, demonstrada- como veremos
a seguir - a ineficiência das forças militares, começa a surgir o SPI como
a derradeira esperança dos empreendedores das áreas atingidas.
3
É voz corrente na fronteira dizer-se que no Peru são usados aviões para
bombardear aldeias indígenas, de grupos hostis. Dizem, também, que a
aplicação da receita peruana chegou a ser considerada nos meios militares
brasileiros. Caso isso realmente fo sse concretizado seria fato único (e insólito) na história das relações entre índios e brancos no Brasil.
4
Entrevista com o Sr. Antônio Braga, ex-prefeito de Benjamin C~nstant
e um dos maiores empreendedores do alto Solimões, realizada em 19 de
agosto de 1962 .
.
5
Dados fornecidos pela firma I. B. Sabbâ S.A., financiadora do então
único seringali sta do rio Quixito, Deputado José Veiga, e transcritos no
referido Memorial. [As cifras estão em cruzeiros velhos .]
6
Dados fornecidos pelo Banco de Crédito da Amozônia e divulgados no
Memorial do Deputado José Veiga .
7
J. C. M. Carvalho, 1955: 46-48 .
1
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!denz , p. 51.
9 Na época da pesquisa ( 1959·62) ainda não existia a Z ona Franca de
Manaus, o que tornava o contrabando nas fronteiras com a Colômbia e o
Peru algo bastante significativo. [Nota da 3;i edição.]
K

III
O TERRITÓRIO OCUPADO

A história da integração dos Tükúna no sistema econômico
regional não será contada de modo sistemático, mas de forma um
tanto impressionista. Pois nosso principal objetivo é surpreender
a população Tükúna no modus vivendi que criou junto à sociedade brasileira do alto Solimões a fim de sobreviver às dramáticas
condições do contato. Entretanto, não nos furtaremos aqui de
traçar esquematicamente as linhas de conjunção interétnica,
iniciada por volta do século XVII, e incrementada ao longo dos
séculos XVIIJ e XIX.
Dos princípios do século XVII a meados do século passado,
a'área do alto Solimões foi percorrida e descrita por alguns dos
principais cronistas que a historiografia brasileira registra: Acufía,
Padres José de Moraes e Monteiro Noronha, Ribeiro de Sampaio,
Aires de Casal, Lister Maw, Castelnau, Walter Bates, viajantes
respectivamente dos anos 1639, 1748, 68, 74/5, 1817, 28, 46 e
50. Em fins do século XIX e começos deste, um outro cronista,
von Hassel, surpreendido com o ônus que custava às pop\llações
indígenas o seu contato com a civilização, fornece uma interpretação bastante realista das causas daquele estado de coisas:
Muchas tribus ya han desaparecido y otras más están próximas
á desaparecer; por lo general todas están sujetas á una reducción rápida. Los motivos que conducen á estefatalfin son: 1ºLas enfermedades contagiosas, especialmente la viruela; 2"Las gu erras con las tribus vecinas y los biancas; 3º - El

\
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aguardiente; 4º- La industria gomera que obliga muchas veces
á trabajar en regiones inundables expuestas áfiebres; 5º- Las
correrías de los caucheros para conseguir esclavos; 6º- Gran
mortandad entre los nifios; ( .. ). 1 No quarto motivo, referente à
indústriagomeira, o cronista simplifica a interpretação quando
menciona apenas as más condições de salubridade como a causa
da ação negativa do seringai junto aos índios. Não considera o que afinal de contas seria pedirmuito ao cronista-as causas
de ordem sociológica inerentes ao regime servil, no tocante à
destribalização, por exemplo, própria ao sistema de seringai. Num
sétimo motivo, o cronista menciona ainda a existência da
poligamia como causa da mortalidade (sic), o que, evidentemente,
não é outra coisa senão a expressão de um insuperável
etnocentrismo.
Continua o mesmo Hassel analisando a influência dos portugueses, espanhóis e caucheiros sobre as tribos das bacias
Putomayo-Içá e Marafión-Solimões, mencionando entre elas os
Tükúna: La influencia portuguesa se extiende sobre las tribus
moradoras dei curso inferior de los rios Putomayd, A.mazonas,
Yuruá y Madeira, porque la entrada de los portugueses se efectuó
á orillas de/A tlántico, rio arriba. - La internación espafiola
se efectuó por las cabeceras de los rios Madre de Dios, Urubamba, Apurimac, Pangoa, Huallaga, Marafión, Napo, & C. La tercera invasiónfué la de los caucheros que ha hecho más
efecto sobre las tribus sa/vajes y sigue haciendo. La invasión de
los caucheros ha producido un completo cambio en las
posiciones, costumbres y vida de las tribus salvajes, que en sus
más impenetrables bosques no ham podido escapar dei contacto
de los caucheros. 2 Essas três invasões não se sucederam necessariamente numa ordem cronológica. Antes, achamos nós, foram ciclos
muitas vezes simultâneos, expressivos de três diferentes motivos
das ações de desbravamento:A portuguesa e a espanhola estão
bem caracterizadas por seu aspecto político, sobretudo; e podem
ser ilustradas pelo seguinte episódio, referente à disputa territorial entre lusos e castelhanos, consubstanciada na ação missionária dos jesuítas e carmelitas - 9s primeiros em nome do rei da
Espanha e os segundos em defesa do domínio português.
Em princípio do século XVIII, em 1708, os jesuítas fo.r am

obrigados a se retirar para o território da província de Quito,
Peru, a oeste da foz do Javari, por decisão do soberano português
D. João V. Reagiram os <?Spanhóis e no ano seguinte perpetraram
um ataque a três aldeias Omágua (também conhecidas por
Cambeba ou Cambeva), destruindo-as e fazendo prisioneiros
índios e portugueses, padres carmelitas. A parte final da questão
constituiu-se, meses depois, na formação de uma expedição
guerreira com mais de uma centena de brancos e seiscentos índios
aliciados, a fim de "tomar justa satisfação aos castelhanos do
seu insuportável atentado". 3 Ora, os índios reduzidos sucessivamente por jesuítas e carmelitas, os Omágua, ocupavam as inúmeras ilhas do alto Solimões, bastante expostos às incursões de
tantos quantos disputavam aquela região. No que concerne aos
Tükúna, a _tradicional beligerância entre eles e os Omágua (com
vantagem· sempre destes últimos) impediu por muito tempo a
as.margens do grande rio, fato que os
descida dos primeiros para
t
livrou de receberem o impacto com a civilização, ao menos com
a mesma intensidade com que foram atingidos os Omágua.
A terceira invasão, a dos caucheiros, é que deve ter desalojado o grosso da população Tükúna das terras altas, engajandoª num sistema de trabalho que marcaria o seu destino. A violência
da frentelie expansão extrativa só era compensada pela ação
missionária,' ciosa de catequizar os índios como meio de
desobriga e como técnica de transformá-los em mão-de-obra
voluntária e pacífica na conquista daAmazônia.4 Isso não impediu - como não impediu em todo território _b rasileiro __:_ que as
descidas de índios para as reduções religiosas custasse um
número enorme de vidas, ceifadas pelàs epidemias de varíola,
ou simplesmente de gripe, que assolavam as florestas. Mas os
processos de persuasão dos religiosos jamais chegaram a ·
· dispensar o uso da força, sem a qual não conseguiriam suprir
com a intensidade desejada o interminável despovoamento de
suas reduções. Conta um jesuíta que "os Missionários da
Companhia que entrarão neste rio (Solimões) a catechisar Indios
. depois do Padre Acunã, forãó os Padres João Maria Gorçoni e
Manoel Pires, pelos anos de 1670, com a occasião de humatropa
de resgates, de que foi cabo Manoel Coelho, morador da cidade
do Maranhão, à qual cidade pertencia a dita tropa". 5 Mas por
\
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7. Mariuaçu, "Reserva Indígena" (RCO/ 1962).

8 . Convidados da Festa da "moça nova" (RC0/ 1959) .

outro lado, não se pode menosprezar a atitude dos religiosos
diante dos bugreiros: ela teve o mérito de impedir que tivessem
plena liberdade e ampla ação as tropas de captura de escravos.
Essas tropas tinham sua origem tanto no Peru como no Brasil, e
as frentes pioneiras de ambas as sociedades encontraram-se
naquela região dos Omágua, dos Tükúna e tantos outros,
deixando-os à mercê do aparato destrutivo dos dois lados em
disputa.
O maior desgaste sofrido pelos Omágua tornou-os impotentes para impedir a crescente vinda de contigentes Tükúna
atraídos para o comércio com os brancos. Curt Nimuendaju dá
uma idéia desse processo de reprovação do vale do Solimões
pelos Tükúna, em face do desaparecimento gradativo dos Omágua
e dos Mayoruna, estes também seus tradicionais inimigos. 6 A
análise da crônica setecentista e oitocentista nos fornece um bom
quadro qa instalação dosTükúna nas margens do Solimões. Enquanto Acufía7 os registra no Putomayo, isso nos primórdios do
'século XVII, os cronistas do século seguinte iriam encontrá-los
entre a foz do Javari à embocadura do lçá, e, às vezes, até Fonte
Boa, poucas léguas a oeste do Juruá. Os principais sítios por eles
ocupados no século XVIII - para nos referirmos aqui apenas
àquela parte da população Tükúna em contato sistemático com o
branco e a leste do Javari - eram São José do Javari (próximo de
onde é hoje Benjamin Constant}, lago do Cajari (próximo de
onde é hoje Santa Rita do Weil), Olivença (fusão das vilas São
Pedro e São Paulo - posteriormente São Paulo de Olivença) e
Fonte Boa.8 No século XIX são encontrados emTabatinga (fortaleza fundada em 1747) índiosTükúna, provavelmente acampados
próximos ao Forte, e ainda nas vilas de São José Olivença, Maturá
(antiga Castro deAvelães), Fonte Boa e nos lugares Caldeirão,
Jandiatuba
e Cajari. 9
,
E lícito supor que as relações entre Tükúna e civilizados
não tenham sido uniformes, no sentido de que a população
indígena tenha sido alcançada toda por igual. OsTükúna das
terras mais altas, muitas vezes distantes dias das margens do
Solimões, conservaram-se relativamente arredios, apesar de
receberem indiretamente os benefícios e os malefícios (mais estes do que aqueles!) da civilização. Essa situação, em certo

sentido, até hoje persiste, permitindo-nos classificar os Tükúna,
inicialmente, em duas categorias: o índio do igarapé e o índio
do rio. A exemplo do que fez Robert Murphy'º a respeito dos
Munduruku - quando os classifica em índios dos campos e
índios das matas - , tais categorias têm conotação sociológica.
Revelam ordens de interação interétnica diversa, que em tempo
oportuno examinaremos. Por outro lado, diferentes conjunções
interculturais têm lugar na situação total dos Tükúna, que as
categorias acima por si só são insuficientes para explicitar. Num
trabalho anterior por exemplo, 11 a análise que fizemos das
relações dos Tükúna com a sociedade nacional ficou circunscrita a essas categorias mais amplas, suficientes para o nosso
objetivo de então, mas inadequadas para os propósitos do
presente estudo. Agora torna-se necessário focalizar e diferenciar
as várias situações em que se encontram os índios do rio: a) a de
índio do Posto Indígepa (portanto assistido pelo Serviço de
Proteção aos Índios) e b) de grupos familiais indígenas agregados
a comunidades brasileiras (situação em que estãoosTükúna de
Santa Rita do Weil). Constituem essas duas subcategorias as mais
expressivas situações de contato compreendidas pela categoria
inclusiva de índios do rio.
Examinemos, em primeiro lugar, os índios de igarapé.·
Acham-se eles congregados, em sua maioria, nos igarpés Belém,
Tacana e São Jerônimo, que deságuam na margem esquerda do
Solimões, entre Benjamin Constante São Paulo de Olivença.
Nesses rios todos os Tükúna estão engajados no trabalho de
extração do látex para três grandes proprietários da região. Dois ·
deles (o do Belém e o do São Jerônimo) residem na sede de suas
respectivas empresas, na boca dos igarapés; o terceiro, residente
na cidade de Manaus, conta com um empregado para administrar
seus interesses no Tacana. Os três igarapés têm suas cabeceiras
em território colombiano, o que dá para os Tükúna neles
residentes uma oportunidade de escaparem do controle das empresas, quando isso se faz necessário, seja para vender melhor os
seus produtos, seja para fugirem aos maltratos recebidos dos
empregados do seringai. Toda produção indígena, por sua vez, é
canalizada quase compulsoriamente para o barracão, e as
relações de trabalho engendradas por esse sistema assumem as
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mais variadas formas, todas, entretanto, marcadas por um conflito
potencial. A falta de autonomia dos Tükúna dos seringais dálhes um status de "nação ocupada" - se nos é lícito usar o
paradigma.
A luta para a "domesticação" dosTükúna pelos seringalistas
não deve ter sido muito diferente das ações do mesmo tipo levadas a efeito noutras áreas daAmazônia. Desde a persuasão pelas
mercadorias oferecidas (sempre em troca de trabalho ou de bens)
até os castigos fisicos, destacando-se a palmatória,
como um ins,
trumento que sobrevive até os nossos dias. E certo que a domesticação não foi tão eficaz como desejariam seus executores. Não
foi completa. Os Tükúna, embora relativamente acomodados à
nova situação, nem por isso se tomaram verdadeiros seringueiros.
Os hábitos tribais faziam uma espécie de triagem sobre os modos
de vida alienígenas que lhes desejavam impor: o trabalho sistemático no seringai, o espírito mercantil (indispensável à manutenção do regime do barracão) e a cega obediência aos acordos
ou contratos entre "patrão'' e "empregado". Em termos dos interesses e objetivos da empresa seringa lista - tomada aqui como
um sistema de produção - o trabalho indígena oferece uma rentabilidade mínima. Som~nte talvez os Omágua,como descobridores
da hévea e culturalmente condicionados para sua exploração,
em escala doméstica naturalmente, poderiam ter maior rentabilidade em s~u trabalhq quando aplicado na indústria extrativa.
Os Tükúna não. Foram induzidos~ trabalhar em algo que lhes
era duplam~nte estranho : o látex e as técnicas produtivas que
lhes eràm inerentes, mais a condição de mercadoria impregnada
no produto. Esta condição, evidentemente, seria encontrada não
só na borracha mas em toda atividade produtiva Tükúna, e cujo
processo assim desencadeado abordaremos no próximo capítulo.
Por ora, resta.:nos ainda caracterizar a forma de acomodação
da população dos igarapés para, em seguida, darmos uma idéia
sobre a situação dos índios do rio. O igarapé Belém congrega
uma população de 43 8 Tükúna, sendo 205 homens e 233 mulheres. Residem esses Tükúna em 60 casas, distribuídas em ambas
as margens do igarapé, da foz às suas nascentes. Em sua grande
maioria, essas casas são de duas águas (às vezes de quatro) que
geralmente descem ao rés do chão, como paredes. Nessas casas

residem, em regra, famílias extensas e constituem uma adaptação
à s novas condições de vida de seus moradores. Segundo Curt
Nimuendaju, 12 a atual habitação Tükúna foi transformada graças
à introdução do mosquiteiro: a maloca tradicional seria toda
fechada, com uma pequena porta por onde transitavam os componentes do grupo doméstco; tal casa teria sido construída de modo
a impedir a entrada de mosquitos que, em certas estações do ano,
infestam a regão. Por outro lado, essa casa tradicional teria constituído a moradia do grupo ciânico, 13 cuj~ desagregação ulterior
- como grupo residencial e corporativo - teria contribuído
também para tornar pouco prática a ampla ma loca Tükúna, dada
a maior complexidade de sua construção, que exige numerosa
mão-de-obra. Todavia, encontram-se ainda umas poucas malocas
do tipo tradicional no igarapé Belém, como sobrevivência de
um padrão outrora plenamente atualizado pelos Tükúna; essas
malocas, contudo, não são uniformes quando comparadas entre
s i: embora sejam todas concebidas como estruturas arquitetônicas fechadas, as técnicas de acabamento e os recursos
mate.r iais empregados apresentam grande variação - o que
prenuncia o total desaparecimento da maloca tradicional.
Acusados de pouco produzirem para as empresas que exploram o seu trabalho, osTükúna lutam por manter intensa sua vida
social, baseada, sobretudo, nas festas que executam por ocas1ao
dos ritos de iniciação das jovens Tükúna e da nominação das
crianças. Esses cerimoniais - que contêm elementos profanos e
religiosos- chamaram a atenção de todos quanto visitaram os
Tükúna, dada a sua grandiosidade e, de certo modo, sua popularidade dentre a população brasileira regional. Dessas "festas de
moça nova" - como regionalmente são conhecidas - temos
algumas boas descrições, 14 e podemos dizer que constituem um
dos traços culturaisTükúna que com maior vitalidade permanecem ativos no atual sistema de vida desses índios. E essa
afirmação é verdadeira para o conjunto da população Tükúna e
não apenas para os índios do Belém ou demais igarapés. A par
dessas "festas", intensificadas nos períodos de fartura de peixe
(o principal alimento consumido nas reuniões ao lado da bebida
"Pajauru"), os Tükúna organizam festivas "caisumadas" toda vez
(e em certas épocas do ano são constantes) que promovem um

76

77

\

·-

"ajuri" ou mutirão; tais beberagens servem de pretexto para a
reunião de parentes e amigos do "dono d.o ajuri" e propiciam ao
pesquisador a oportunidade para avaliar a composição dos "grupos de orientação pessoal" ou "grupos de mobilização potencial".15 No Belém, como em outras áreas, o grupo de convidados
não se reduz a indivíduos pertencentes a um único clã, nem
mesmo a clãs associados pelo matrimônio: a organização clânica
não preside a convocação do "''ajuri", que é orientada segundo os
elos de amizade e de interesse de quem o promove. Além dessas
reuniões, feitas sobretudo para a derrubada e destocagem de áreas
na floresta para a preparação de roçados, os Tükúna visitam-se
continuamente, podendo-se observar os sinuosos caminhos, perceptí veis na estação da seca, que ligam as casas entre si - como
observou Curt Nimuendaju. 16
Todavia, a presença da empresa no igarapé concorre para
alterar qualquer estilo de vida fundado no "trabalho social", se
o entendermos como atividade coletiva e diretamente vinculada
ao bem-estar do grupo. O labor extrativo caracteriza-se pelo individualismo da produção, em que o índio, seringueira, cuida isoladamente das árvores selecionadas para o corte, e cumpre também individualmente - todas as etapas da manufaturação
das peles de borracha. O controle, ainda que à distância, de seu
trabalho é suficiente para prendê-lo às tarefas extrativas com
grande prejuízo de suas atividades tradicionais da pesca e da
lavoura. Isso, na verdade, não acontece com regularidade, pois
depende do preço da borracha no mercado nacional (conseqüência do mercado internacional) e da situação momentânea da
empresa seringalista. A Empresa A.A., proprietária do Belém,
atualmente está desinteressada da exploração da borracha, não
por motivos de mercado - uma vez que o preço da mesma é
considerado bom na região - mas devido a fatores internos da
própria firma (decorrentes de um esvaziamento do grupo familial administrador) e em razão (também alegada pelo seringalista)
do "empobrecimento"do seringai cujas árvores não mais oferecem um rendimento comercial. Numa situação desse tipo, o controle do trabalho indígena sofre um afrouxamento, permitindo à
população tribal retornar a um ritmo de vida mais compatível
com o ethos tribal.
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As atividades agrícolas da tribo, que durante os anos de
maior intensidade de exploração extrativa quase desaparecem
- forçadas pela ação da empresa que impede seus seringueiros
de se dedicarem aos roçados-, ganham atualmente novo impulso
em face da progressiva descaracterização da empresa como "indústria extrativa". Os Tükúna do igarapé Belém começam a
retornar às práticas produtoras tradicionais, se bem que bastante
modificadas como resultado da aculturação. Acomodam-se os
Tükúna a uma condição de "trabalhadores em perspectiva", isto
é, à espera de um novo engajamento (sempre compulsório) a
quaisquer outras atividades produtoras que lhes sejam destinadas. Enquanto isso não ocorre, continuam a produzir farinha
de mandioca que constitui, nesses períodos, a principal mercadoria do igarapé. Em menor escala, o peixe e as peles de caça (de
cateto e de veado). Toda a produção do igarapé é adquirida pelo
barracão em troca de mercadorias, tais como retalho de fazenda,
sal, gordura, açúcar, ipstrumentos de trabalho, como facões e
1nachetes, e, sobretudo, a cachaça. É o regime do "troco" como
chamam os próprios índios, prática espalhada em toda a
Amazônia e característica de certas fases de "colonização", como
bem documentouAlexandre Marchant. 17
As relações desses índios do Belém com moradores de outros
igarapéspróximos, como o Tacana ou o São Jerônimo, não puderam ser avaliadas com a precisão desejada. Ao menos no que se
refere a relações fundadas na visitação recíproca para fins econômicos ou sociais, no sentido escrito do termo. Para a vida
cerimonial, no entanto, como a "festa da moça nova", as reuniões
não são promovidas na base do recrutamento do "grupo de orientação pessoal", se bem que ele tenha a sua importância. Os convites são feitos, em grande parte, a pessoas relacionadas com Ego
(o dono da festa) através de elos clânicos, isto é, inspirados por
uma conduta estruturalizada e, portanto, até certo ponto predeterminada. Nessas ocasiões festivas, o grupo doméstico patrocinador envia emissários a todos os lugares onde existam parentes
cuja presença assegurará a realização dos rituais. Por esses
mecanismos de recrutamento, encontram-se indivíduos moradores
dos lugares mais distantes, o que concorre para manterosTükúna
- considerados como grupo - bastante bem informados sobre
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o que acontece com seus patrícios noutras áreas ao mesmo tempo que
cria a coesão social necessária para compreendê-los como componentes de uma sociedade tribal. Pudemos verificar, in loco, o grau de
informação que o Tükúna tem sobre os grupos familiais e clânicos
que se distribuem pelo Solimões, pelas lagoas e pelos igarapés. Tal
conhecimento estimula de certa maneira os movimentos migratórios,
pois indica os lugres mais favoráveis à futura moradia.
Embora não nos tenha sido dada a oportunidade de recensear
a população do Tacana, pudemos, não obstante, constatar que de
1959 para 1962 ocorreram certas alterações na paisagem demográfica do igarapé. Houve um sensível au1nento de seringueiros
"civilizados", atraídos pela nova administração do Seringai,
agora nas mãos de um antigo aviador da Empresa A.A., então
arrendatária deste igarapé. Por outro lado, houve um certo esvaziamento do contigente Tükúna do mesmo igarapé, tendo dele
saído mais de uma dezena de famílias, todas com destino ao
igarapé Belém, juntamente com quatro famílias de "arigó" (como
é conhecido regionalmente o imigrante nordestino), fiéis à administração anterior. O igarapéTacana, entretanto, passou a se constituir numa área de tensão interétnica mais devido ao empenho
do grupo familial administrador em aumentar a produção (por
técnicas opressivas) do que em razão do choque de lealdade em
relação ao antigo patrão, entre seringueiros índios e civilizados.
Agrava-se ainda mais a questão devido ao fato de a E1npresa A.
A. possuir uma gleba de matajundo à margem esquerda do alto
igarapé, inteiramente dependente da embocadura do Tacana para
ser atingida. E exatamente nessa gleba mora um dos líderes
Tükúna de tnaior prestígi~ na área, podendo atrair para perto de
si - e assim fora do sítio explorado pela nova administração famílias Tükúna que entrem em atrito com o barracão da foz do
igarapé. Para qualquer seringalista, a existência de uma gleba
dentro de um igarapé de sua propriedade ou por ele arrendado é
considerada um quisto, uma coisa indesejável, "como se tivesse
alguém no nosso quintal". Esse estado de coisas serve para explicar, em parte, os constantes conflitos entre os índios e a administração, tendo, inclusive, deles participado ·forças policiais de
Benjamin Constant, chamadas pelo novo seringalista para prenderem índios, seus desafetos.
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O Tacana, considerado como um seringai de ocupação
"multirracial", apresenta-se ao pesquisador como uma área de
es pecial interesse para a observação de tensões interétnicas,
freqüentemente degeneradas em conflitos. O papel aqui da nova
administração foi decisivo, no sentido de ampliar a área de tensão,
un1a vez que sua presença cindiu o igarapé praticamente em duas
partes: uma dotninante, pois fundada na 1nanutenção da foz do
igarapé e de 3/4 da gleba; e, outra, enquistada na gleba, até
recentemente explorada por uma só empresa. A conseqüência
1nais imediata dessa situação - do ponto de vista do pesquisador
- foi a quase impossibilidade de conduzir a investigação, livren1ente, no Tacana, furtando-nos a oportunidade de obter dados
ein quantidade passíveis de avaliar com exatidão a intensidade
da fricção interétnica neste igarapé. Mas isso em si mesmo pode
ser considerado um dado relevante, indicativo da influência que
a luta entre as cúpulas administrativas exerce sobre a base formada por seringueiros índios e "brancos", que vê pesar sobre si
o ônus de uma luta que não é sua.
O quanto nos foi permitido perscrutar o passado do Tacana
e do Belém, parece que a situação dos índios nesses rios sempre
esteve condicionada às vicissitudes da empresa seringalista,
passada_sucessivamente de mãos em mãos, mas sem afetar a
natureza das relações de trabalho engendradas pelo regime do
barracão. Aparentemente alguns aspectos dessas relações
sofreram modificações, ditadas muito mais por mudança de ordem
estrutural nas formas de ocupações da sociedade nacional, do
que devido às orientações de orde1n pessoal episodicamente
impri1nidas pelos seringalistas. Parece que osTükúna desses
igarapés iniciaram sua condição de seringueiros em fins do
século passado e começos desse, "amansados" e adestrados na
extração do látex pelos primeiros exploradores da região, brasileiros e peruanos. Naquela época, as técnicas de persuasão e de
controle do trabalho indígena eram muito mais violentas do que
posteriormente seriam postas em prática. Os castigos corporais
foram sendo substituídos gradativamente por processos mais
indiretos, coercitivos, apoiados, sobretudo, numa tradição de
violência que por si só constituía um notável instrumento de
convicção. Havia-se criado o mito do poder do seringalista. Com
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a criação do Posto do Serviço de Proteção aos Índios (desde
1942), o uso indiscriminado da força tornou-se impossível ou,
pelo menos, de aplicabilidade mais difícil, pois, denunciados ao
SPI, poderiam os responsáveis ser punidos pela lei. Mas a emergência da proteção federal ao índio não bastou para derrogar
modalidades de exploração da mão-de-obra indígena sedimentadas pela tradição.
No São Jerônimo a situação não é muito diferente daquela
que encontramos no Belém. Explorado por uma outra empresa
- que indicaremos pela sigla E. V. - , de propriedade de um ramo
da mesma família que explora o Belém e que arrenda o Tacana, o
São Jerônimo possui uma populaçãoTükúna de 399 indivíduos,
213 homens e 186 mulheres. Essa população está distribuída em
62 casas, dispostas pelas margens do São Jerônimo, obedecendo
a disposição semelhante às do Belém e do Tacana. O tipo de
residência, entretanto, embora tenha o mesmo estilo arquitetônico
que o dos demais igarapés, é sensivelmente mais pobre: as casas
são menores e pouquíssimas ainda obedecem ao padrão da maloca
tradicional; a tralha doméstica também é muito menos variada e
bastante mais rústica, notando-se, por outro lado, poucos utensílios alienígenas, provindos das indústrias brasileira, peruana
ou colombiana. Comentamos noutro lugar 18 que "viajando-se de
Mariuaçu a São Jerônimo, passando por Belém, nota-se uma crescente pauperização dos grupos domésticos Tükúna, expressa de
vários modos;.desde a pobreza da casa, a rusticidade dos utensílios, até a sujeira das roupas e a magreza dos corpos. À medida
que se caminha de um lugar a outro, se desloca de um ponto a
outro de uma escala de empobrecimento, rumo à miséria maior!"
Comparamos então duas listas de preços, cada uma referente aos
principais produtos comprados dos índios de Belém e de São
Jerônimo.- e que aqui transcrevemos, advertindo ao leitor tratarse de preços de 1959 e escritos em "cruzeiros velhos":

Empresa E .V

Medidas

Cr$ 21,00
Cr$ 45,00
Cr$ 120,00

Cr$ 10,00
Cr$ 20,00
Cr$ 20,00

p/quilo
p/quilo
p/quilo

Cr$ 25,00

Cr$ 20,00

p/unidade

farinha
Cr$ 250,00
de mandioca

Cr$ 200,00

p/cesto de
30kg

Empresa A.A.
sorva
borracha
fibra de
tucum
pele de
veado

A disparidade entre ambas as listas 19 sugere maior espoliação
da população indígena, que pode ser explicada, em parte, pela
maior distância em que se encontra o São Jerônimo dos centros
comerciais mais importantes da região, como Benjamin Constant
e Letícia, lugares em que esses produtos auferem melhor preço.
A fuga para vender, oú "passar" o barracão, encontra maior sucesso - e por isso ocorre com maior freqüência - no Belém e
no Tacana, para não falar em Mariuaçu, que congrega uma população liberta do regime do barracão, como veremos adiante.
Entretanto, se continuarmos a comparação, veremos que a
diferença entre as populações do Belém, do São Jerônimo, e
podemos inc1uir aqui a de Mariuaçu, não é tão gr:ande no que se
refere à sua configuração demográfica. Elas apresentam perfis
semelhantes, como nos indicam as três pirâmides abaixo apresentadas:

PIRÂMIDE J

PIRÂMIDE II

(Mariuaçuj

(Btlim)
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PIRÂMIDE III

(S. j,,-ônirM)

As pirâmides 1 e II são praticamente iguais, denotando
anJbas u1na ligeira queda de natalidade na primeira classe etária,
que constitui a base da pirâmide, e um notável incremento populacional na segunda classe etária, que abrange crianças de cinco
a nove anos. O uso dessas pirâmides para uma análise retrospectiva, tendente a localizar as causas dos incrementas ou diminuições demográficas, torna-se, entretanto, impossível em virtude
da carência de informações fidedignas, quer obtidas no can1po,
quer na bibliograf1a existente. Por esse motivo os estrangulamentos nelas encontrados podem no máximo lançar uma
suspeita de que algo pode ter acontecido, como alta mortalidade
(ainda que as causas não sejam identificáveis) ou movi1nentos
migratórios para outras áreas. Mas, mesmo assim, elas.são de
grande utilida.d e porquanto fornecem indicações - e bastante
seguras - sobre o caráter anômalo do quadro demográfico
Tükúna, considerado em seus aspectos mais gerais.
A pirâmide 1, referente à comunidade de Mariuaçu, o único
contigenteTükúna localizado em "reserva indígena", traduz uma
população20 de 51 O indivíd.u os, sendo 258 homens e 252 mulheres. Vivem em 60 casas que, confrontadas com as moradias do
Belém e do São Jerônimo, dão ao pesquisador a impressão de
que seus habitantes desfrutam um nível de vida mais alto. Em
Mariuaçu não se encontram casas do tipo tradicional, o que, entre
outros traços culturais, permite.- nos classificá-la como o núcleo
Tükúna mais aculturado. Mais da metade das residências estão
dispostas na margem do Solimões, sendo que duas dezenas delas
acham-se "alinhadas", obedecendo à mesma posição do Posto
Indígena "Ticunas" do.SPJ.e lembrando comunidades brasileiras.
A maior riqueza material que se nota no interior das casas ao
lado da m~ior desenvoltura de seus moradores (todos bilíngües e
desembaraçados no trato com o branco) refletem a posição pecu1iar de Mariuaçu no contexto Tükúna como o grupo local que
melhor situação atingiu em sua acomodação na ordem nacional.
Os dados demográficos obtidos em Mariuaçu e no Belém, e
expressos nos perfis das pirâmides 1 e II são congruentes com o
caráter das populações, ambas beneficiadas - se assim podemos
dizer - por um menor grau de espoliação relativamente aos
moradores do São Jerônimo. Mas nem por isso podemos dizer

que a maior penúria dos Tükúna do São Jerônimo tenha
acarretado maior mortalidade infantil ou uma diminuição e1n
sua longevidade, fenômenos que a pirâmide III não permite
deduzir. A mera visualização do afinamento das pirâmides, a partir
da classe dos 20, mostra estruturas demográficas caracterizadas
por uma curta longevidade. Há quedas brutais em certas classes
etárias da população Tükúna·, como podemos ilustrar com a
pirâmide III, classe 30-34, relativa ao feminino, formado, em
números absolutos, por duas pessoas apenas, enquanto o
contingente masculino é constituído por dez indivíduos.
Todavia, os estran~ulamentos notados nas três pirâmides e acima
do segmento etário 40-44 não podem ser considerados com o
mesmo rigor, uma vez que as pessoas acima dos 40 entre os índios
são de difícil classificação em grupos de idades de cinco em
cinco anos; como todas as idades são calculadas, começam a
surgir aí as maiores dificu.ldades na coleta de dados. Evidentemente isso afeta a rentabilidade da análise demográfica entre
grupos tribais. Mas não é suficiente para invalidar de todo o
caráter heurístico dos perfis demográficos obtidos.
A.s três pirâmides são, assim, de um único tipo, "caracterizado" - segundo Darcy Ribeiro 21 - "pela baixa longevidade
que se ex:prime na reduzida porcentagem de maiores de 40 anos
e pelo predomínio de jovens na população total''. O mesmo autor
compara esse tipo com dois outros: um, caracterizado por "classes
etárias proporcionalmente equilibradas_e com altas porcentagens
de menores de nove anos, indicativas de grupos em condições de
crescimento; o terc.e iro, finalmente, pelo predomínio de. indivíduos maduros, o que revela uma população estabilizada". 22 As
conclusões que se podem tirar da análise das três pirâmides consideradas podem ser assim resumidas: l)Alta natalidade, indicada pela ampla base da pirâmide e confirmada pelos seguintes
índices de natalidade e de fertilidade: Mariuaçu - natalidade
(57 ,72), fertilidade ( 1.448); Belém - natalidade (64,36), fertilidade (792) e São Jerônimo - natalidade (50, 15), fertilidade
(940). 2) Mortalidade relativamente equilibrada, alcançando com
a mesma intensidade an1bos os sexos e em grau progressivo os
segmentos etários, da base à cúpula. 3) Curta longevidade. Dessas
conclusões, entretanto, somos tentados a excluir a popu.lação de
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Santa Rita do Weil, cujo perfil demográfico analisaremos agora
separadamente.
A primeira impressão que nos fica é da sensível assimetria
entre esta pirâmide e as três primeiras apresentadas. Em primeiro
lugar, verifica-se a existência de um maior contingente masculino
sobre o feminino, fato esse expressivo de uma população imigrante, o que é congruente com a história da comunidade. Em
números absolutos, Santa Rita de Weil tem 80 homens contra 57
mulheres, num total de 137Tükúna. Vivem esses índios em três
aglomerados inseridos numa povoação de beira de rio, no
Solimões, e constituída por indivíduos brasileiros, alguns deles
descendentes de alemães. Vivem em contato com uma missão
protestante e parece que desfrutam de melhores condições de
vida do que seus patrícios dos igarapés, notadamente do São
Jerônimo. Desses três aglomerados, dois (o do norte e o do sul)
estão vinculados a um regime não muito diferente do de barracão,
servos que são das glebas de dois alemães. O terceiro aglomerado,
localizado próximo à missão e bem no centro da povoação, de
Santa Rita, não só é de formação mais recente - constituído que
foi por movimentos migratórios a partir de 1957 e originários do
lugar Jacurapá, depois de São Paulo de Olivença, descendo o
Solimões - , como ainda não sofre o mesmo tipo de opressão
que os demais; por outro lado, a convivência de seus membros
com os moradores brancos da povoação é muito mais intensa,
principalmente devido à facilidade de acesso a suas casas, não
havendo igarapés ou riachos que as separem da comunidade,
como tal é o caso dos dois primeiros aglomerados; esses habitantes mais novos de Santa Rita trabalham·em sua maioria em
comércio e em produção do tipo doméstico, semelhante à dos
Tükúna d<? Mariuaçu.

PIRÂMIDE IV

(Sa"'4 Rita do Weil)

Em segundo _lugar, o que chama a atenção do pesquisador
são os vazios que se notam na classe etária 10-14, no lado masculino, e na classe etária 5-9, no lado feminino. Esses dois vazios,
aos quais podemos somar o do segmento etário 30-34, masculino,
desequilibram sensivelmente a pirâmide IV, destacando-a das três
outras que guardam entre si notável simetria. Talvez a melhor
explicação que poderíamos encontrar seja a de que numa só pirâmide se acham configurados três diferentes aglomerados
humanos, com histórias diversas e estruturas ocupacionais específicas, formando ao menos duas categorias socioeconômicas
divergentes - como acima assinalamos. Todavia, a consideração
desses aspectos não exige uma análise microscópica da comunidade global de Santa Rita do Weil. Para efeito descritivo pode-
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se acrescentar, ainda, alguns índices passíveis de confrontação
com os encontrados nos núcleos Tükúna. A natalidade na
população indígena total de Santa Rita é de 86,95, como se vê, a
tnais elevada entre todas as comunidades Tükúna consideradas.
A fertilidade também alcança em Santa Rita um dos índices mais
altos, com mil mulheres para 1.117 crianças, só abaixo de Mariuaçu, que é de mil mulheres para 1.448 crianças. Naturalmente
que as pequenas quantidades incluídas no cálculo não conferem
a todos esses índices considerados, o alto valor operatório que'
eles teriam, caso se referissem a populações mais amplas, constituídas por milhares de indivíduos. Mesmo assiin, ao encerrarmos
essas considerações demográficas, não podemos nos furtar de
somar esses núcleosTükúna a fim de, ampliando o contingente
populacional, podermos caracterizar melhor, demograficamente,
a população Tükúna. Serão tomados aqui os mesmos índices,
não tanto por sua expressividade demográfica (pois seriam de
grande significação índices como o de mortalidade entre outros)
' nlais do que'
mas pelo fato de os dados obtidos não permitirem
cálculos relacionados com a natalidade e a fertilidade. Também
seria de gran<:fe interesse uma comparação com a população brasileira, conforme índices apresentados pelo IBGE. Contudo, eles
perderiam sua significação, u1na vez que tais índices foran1 extraídos de totais nos quais está incluída uma grande parte da
população Tükúna, cujos indivíduos são classificados juntamente com os brasileiros, sob a categoriapardos. Feita essa ressalva, eis os índices: para mil mulheres nascem 896 crianças,
sendo que a taxa de natalidade é de 60,92.
Os dois últimos núcleos populacionais considerados na aná1ise acima realizada, o de Mariuaçu e o de Santa Rita do Weil,
têm seus habitantes classificados dentro da categoria de índios
'do rio. Diferenciam-se dos índios dos igarapés por força de sua
condição de índios "livres", entendendo como tal índios que se
libertaram do seringal. Estão associados à população brasileira
através de relações de trabalho voluntárias, diferentes das encontradas nos igarapés, onde a 1não-de-obra indígena é engajada de
forma compulsória. Com exceção dos dois aglomerdos Tükúna
de Santa Rita, localizados nas glebas dos alemães e onde sobrevivem modalidades servis de trabalho, o núcleo maior de Santa
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Rita e a comunidade de Mariuaçu apresentam condições de trabalho bem mais favoráveis aos Tükúna, pois lhes é permitido
produzir o que quiserem (guardadas, naturalmente, as condições
ecológicas do lugar), vender seus produtos a quem pagar melhor
e tormar o serviço que mais lhes convier. Mesmo os moradores
das duas glebas mencionadas ("dos alemães"), comparados com
os dos igarapés, representam um passo adiante no processo de
sua libertação do regi1ne s'yrvil, .por contarem com maiores
oportunidades de contornar ou superar as modalidades de
espoliação a que lhes submete o "patrão". A situação desses
índios, de moradores de beira de rio - do grande rio - , torna de
difícil atualização os padrões coercitivos vigorantes nos igarapés.
A passagem constante de regatões, missionários e autoridades
pela grande estrada fluvial que é o Solimões resulta num semnúmero de interferências, diretas e indiretas, no regime de
trabalho dos ribeirinhos, índios ou não, constituindo - no caso
específico dos Tükúna, moradores das "gle~as dos alemães" um fator de perturbação do regime servil.
Ainda como índios de rio, não poderíamos deixar de mencionar os Tükúna residentes em toda (ou quase toda) a extensão
do Solimões, de Benjamin Constant à foz do Içá, e, em menor
número, _de SantoAntônio do Içá até Fonte Boa. Da forma que
imaginamos~ presente pesquisa e os recursos com que contamos,
materiais e humanos, mesmo o mero recenseamento dessa população seria uma tarefa impossível de ser executada. Por essa razão,
contentamo-nos em obs~rvar alguns trechos do Solimões, habitados por índios Tükúna,. e os tomamos como expressivos de
situações tais, passíveis, de serem circunscritas numa categoria
geral de índios de rio. E de se crer que a maioria da população
Tükúna esteja hoje ( 1962) dist.r ibuída, esparsamente, nas margens
do Solimões, ficando nos igarapés as maiores concentrações
desses índios. Em toda essa extensão, índios e brancos. - mais
aqueles do que estes - cuidaram de se acomodar às novas
condições de existência itnpostas pelo contato. A instalação da
sociedade nacional na área teria de afetar mais profundamente
as sociedades tribais, como a dos Tükúna, perturbando sua
organização , social e alterando substancialmente seu sistema
econômico. E o que veremos no próximo capítulo ..
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vazias, uma vez que seus moradores estavam residindo temporariamente
no utros s ítios fora de Mariuaçu ; contudo, 17 moradias podem ser
co nsideradas n'ovas, quer devido à imigração para a "reserva indígena" ,
quer pela constituição de novas famílias elementares (do tipo neolocal)
como frutos do intercasamento na própria comunidade.
2 1 D. Ribeiro, 1956:20.
22
lbidem .

NOTAS
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J. M . von Hassel, 1905:64.
Idem, pp. 71-72.
3 Padre José de Morais, 1860: 539-540.
4
Cf. C. Furtado, 1961 :84.
5 Padre J. de Morais, 1860:534. (O grifo é nosso).
'Cf. C. Nimuendaju, 1952: 8-9.
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Cf. Acuiia, 1891:125.
K Cf. Morais, 1860:538; Noronha, 1825:36, 57, 64, 71-77, 88 .
"Cf. Cazal, 1833 :231 , 233; Maw, 1831 : 154-58; Castelnau, 1851 : 4143, 50, 59-61; Bates, 1944: 184; Marcoy, 1869:304, 312-17,332, 338-50;
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17 Alexandre Marchant, l943,p4ssim. Nota-se uma tendência na Empresa
A.A. para pássara pagar em dinheir-0, quando assim é exigido pelo freguês,
índio ou.civilizado. Essa tendência vem sendo estimulada por fatores que
serão examinados no Capitulo V deste ensaio.
tK R. Cardoso de Oliveira, 1961 (c): 474-75.
1
' Ibidem.
20
A população· recenseada em 1959 somou apenas .2 68 individuos: 132
homens e 136 mulheres, conforme dados por nós publicados anteriormente
(R. Cardoso de Oliveira, 1961 (b): 19). A comparação dos dados daquele
ano ~ os obtidos em 1962 revelou que das sessenta malocas Tükúna registradas na segunda viagem, dez delas já existiam em 1959, se bem que
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u.

1O. Tükúna vestido de "liber" (RC0/1959).
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IV
DA ORDEMTRIBAL À ORDEM NACIONAL

Para se entender a situação de conjunção intercultural
engendrada pelo contato dos Tükúna com membros da sociedade
brasileira, instalada naquela área de fronteira, é indispensável
que se caracterize a sociedade indígena selecionando os seus
aspectos mais significativos, peculiares à ordem tribal. O aspecto
que de uma forma mais incisiva chama a atenção do pesquisador
é o da formal divisão dosTükúna em metades (moitiés), exogãmicas e anônimas, combinada com a sua real unificação, alcan.çada pelas alianças interclânicas (e, portanto, entre as metades)
e expressa numa endogamia tribal. Essa divisão, que se acha
consubstanciada na instituição do parentesco e é por ela regulamentada, apresenta-se como aquela dimensão-chave do sistema
social Tükúna para avaliarmos, no correr deste e dos próximos
capítulos, as dificuldades das relações interétnicas no Solimões.
Os Tükúna estão organizados em grupos clânicos, patrili.:.
neares, identificados uns com aves, outros com plantas. O conjunto de clãs identificados por nomes de aves forma uma metade,
enquanto os demais formam a outra. Os clãs são reconhecidos
por um nome técnico, geral a todos eles, que é kf'a, no idioma
Tükúna. 1 Em português, os índios traduzem-no por nação, o que
demonstra a consciência que eles têm do clã como unidade significativa no sistema social tribal. Assim, referem-se eles a seus
patrícios dizendo que fulano é da naçãoAuaí(arü-hf'a) ou que
beltrano é da nação Galinha (ota-ki"'a), podendo haver casamento
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entre os membros de uma com os de outra, uma vez que pertencem
a metades diferentes. A condição de membro de um clã confere a
um indivíduo o status sem o qual e]e não teria lugar na comunidade indígena, pois não seria reconhecido como Tükúna. Em
outras palavras, não pertencer a nenhum clã é não serTükúna.
Os mecanismos com que conta a sociedade Tükúna para
atribuir aos seus membros ostatusclãnico- e, em conseqüência,
o de membro da comunidade Tükúna - fundam-se na descendência unilinear, agnática, isto é, no reconhecimento da linha
paterna como técnica de "recrutamento por descendência". Num
trabalho anterior, 2 de tipo analítico, estudamos em profundidade
a descendência, o matrimônio e o parentesco Tükúna, mostrando
a importância dessas instituições no sistema de alianças entre os
clãs. Neste trabalho - em que não visamos efetuar análises
microscópicas - as referidas instituições serão menos descritas
e conceituadas do que tomadas em operação, preocupados que
estamos em dar ao leitor uma idéia das matrizes estruturais do
comportamento Tükúna, vistas em termos de situações concretas.
Nesse sentido, dois casos ilustram os mecanismos de descendência e sua relevância na ordem tribal. O primeiro deles foi por
nós observado em 1959, quando viajamos pelos igarapés Belém
e São Jerônimo, tendo por cozinheiro um cafuzo, filho de pai
Tükúna e de mãe brasileira, negra. O rapaz, fenotipicamente,
tinha muito pouco de índio, salvo os olhos, de tipo mongolóide;
no mais, dificil seria distingui-lo de um negro. Isso, naturalmente,
constituiu-se num fator decisivo para a manutenção de barreiras
entre ele e a população Tükúna, barreiras essas fortalecidas pelo
processo de sua socialização, junto à mãe, e, portanto, afastado
da comunidade tribal. Todavia, pudemos observar que durante a
"festa de moça nova", o rapaz pouco a pouco se foi integrando
na situação ritual, terminando por participar ativa e entusiasticamente de toda a cerimônia, e - o que é mais significativo em nenhum momento deixou de ser aceito pela co1nunidade
indígena,.membro que era do clã Manguari, herdado de seu pai.
O segundo caso, observado no mesmo ano, no igarapé Preto,
afluente do São Jerônimo, envolve uma das personalidades mais
fascinantes no mundo tribal, dos modernos Tükúna. Trata-se do
célebre Calixto, um dos principais informantes de Curt Nimuen-
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daju, citado freqüentemente pelo etnólogo com carinho e admiração. Filho de pai alemão e mãe Tükúna, Calixto sempre viveu
junto dos parentes maternos e em sítios ocupados por índios
Tükúna. É talvez uma das pessoas que melhor conhece (por
participação) a cultura tribal, no que ela repr~senta com.o instrumento de sobrevivência na floresta amazôn1ca e naquilo que a
caracteriza como técnica de convívio social no meio aborígine.
Calixto é um dos poucos que conhecem os procedimentos da
produção do curare, veneno que tem por base a plantaStricnos e
que serve para envenenar os dardos da sarabatana, arma tradicional de caça. 3 A manufaturação do curare dá ao seu produtor
um grande prestígio no ambiente tribal, mesmo agora com a progressiva desmoralização da sarabatana em face da adoção, se
bem que em escala pequena, das armas de fogo. É ainda Calixto
conhecido como Pajé, e, portanto, simultaneamente temido e
respeitado pelo grupo. Entretanto, ele não é reconhecido pelos
seus vizinhos e parentes indios como Tükúna, e nem ele mesmo
se reconhece como tal. Aliás, na conversa que tivemos, ele fez
questão de deixar bem clara sua condição de "civilizado", isto
é, de branco.
Os dois casos, anteriormente mencionados, bem revelam a
importância dos clãs em seu papel de atribuir aos seus componentes a identi,f icação étnica indispensável à sua perfeita integração na ordem tribal. Mas a isso não se restringe sua função. O
sistema de clãs fornece ao Tükúna um método de identificação
não apenas interétnica ou intertribal, mas intra tribal. Isto é, fornece aos membros da comunidadeTükúna uma espécie decódigo
por meio do qual podem os índios reconhecer um parente ou um
simples patrício pela simples enunciação do nome próprio do
indivíduo. Assim, o indivíduo do clã Arara Vermelha (fio 'i) chamado Batendo Asas (levai 'ta's 'ini(n )ki) significa arara-batendoasas-sentada, nome cuja simples enunciação permite classificar
seu possuidor como membro do clã Arara e da metade Ave.
Ni,
.
muendaju dá muitos exemplos das relações entre nomes propr1os
e clãs, mostrando co1no aqueles expressam qualidades dos
epônimos destes. 4
Mas nos clãs podem-se distinguir duas classes, não consideradas por Ni111uendaju: a de clã e a de subclã. No exe1nplo
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anterior, enquanto o nome próprio simbolizava uma qualidade do
epónimo, como "bater as asas", o termo arara vermelha (fio 'i)
representa um subclã do clã inclusivo Arara. Este inclui, além do
grupo de descendência fio 'f, os seguintes grupos ou subclãs 's 'a 'ra
(arara canindé), vo 'o (maracanã grande), 'a?ta (maracanã pequeno), moru: (maracanã), todos identificados com o termo genérico Arara. A congruência no encadeamento das classes (nomequalidade-do-epônimo®subclã®clã®metade) é tal que, se
quiséssemos traduzir o processo numa linguagem formal, poderíamos lançar mão da teoria de emboftement des classes (classes
ajustadas, encaixadas, ou, ainda, complementares), tal como é
conhecida na lógica das classes. E a importância disso torna-se
mais visível quando consideramos que esse encadeamento é o
substratum de toda
uma sistemática Tükúna, no sentido bioló,
gico do termo. E a noção altamente operacional de grupo ordenado e hierarquizado que vem servir, em última análise, ao
pensamento indígena. No exemplo do clã Arara - e poderíamos
citar outros - pode-se perceber perfeitamente as noções de
gênero (Arara) e de espécie (Arara Vermelha) manipuladas de
modo bastante seguro pelos Tükúna. Damos a seguir um quadro
muito sugestivo a esse respeito, embora não pretendamos nem
esgotar o assunto (ao qual voltaremos noutra publicação), nen1
apresentar uma relação definitiva dos clãs e dos sub~lãsTükúna:

METADE AVES

METADEPLANTAS
ClÃS SUBCLÃS
Auaí

Buriti

'a-ru: (auaí grande)
1
' s'everu: (auaí pequeno)
e (jeni -papo)
'ai1s'anari (jenipapo do
igapó)

'tema (buriti)

ClÃS

SUBClÃS

Arara

1

Mutum

õu?ne (n) (mutu1n
cavalo)
ai 'veru :
(urumutum)

Japu

ba 'r'i (japu)

Tucano

kau :re (japiim)

Manguari

'tau : (tucano)
'õau: (n) a (rnanguari)

Galinha

dyav1'ru: (jaburu)

Urubu-Rei

tuyu: y'u: (tuiuiú)

ny 'eni (n)'si (buriti
fino)
)

Saúva

'vaira (açaí)
' nai (n) yee (saúva)
têku : (saúva)

Onça

's' i 'va tseringarana)
' na?n'i (n) (pau
mulato)
1
s'e'e (acapu)
1
' s'u: (n) a (caranã)
'keture (maracajá)

s'a'ra (canindé)
fío "i (verme lha)
moru : (maracanã)
vo'o (maracanã
grande)
'a? ta (maracanã
pequeno)

Gavião-Real o 'ta (galinha)
'e?'s 'a (urubu-rei)
'da-v'i (gavião-real)

Se o quadro funciona como um sistema simbólico, codificando as relações entre os grupos de descendência Tükúna, para
sua plena compreensão faltam alguns esclarecimentos. 5 Em
primeiro lugar, o leitor irá surpreender-se com a classificação
dos clãs Saúva (um inseto) e Onça (um mamífero) numa única
metade caracterizada como Planta. Os Tükúna explicam isso por
argumentos sobrenaturais, ao menos no caso de identificação
entre a onça e a árvore. Nimuendaju dá a seguinte explicação:
"A identificação de árvores com mamíferos é devida à concepção
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mística dos Tükúna da queda da alma( ... ) que certas árvores
possuem. A alma da árvore deixa-a durante a noite sob forma do
animal com o qual a árvore é identificada, voltan~o ao nascer do
dia". 6 Afirmam, assim osTükúna- segundo Curt Nimuendaju
-que "o clã (onça) é aseringarana" ou "seringarana tem a alma
da.onça pintada". Quanto à correlação entre o inseto (formiga) e
a árvore, nem nós, nem o etnólogo mencionado, conseguimos
encontrar uma explicação sobrenatural; apenas ouvimos dizer
que as formigas (a saúva) gostam de subir em árvores. Esse mesmo
esclarecimento foi prestado a Nimuendaju, conforme se pode ler
em sua monografia sobre osTükúna. 7
Em segundo lugar, devemos assinalar que a sistemática
contida nessa classificação de clãs e subclãs expressa um conhecimento empírico e analítico que difere, evidentemente, do
conhecimento dos especialistas em Zoologia e Botânica. Mas
mantém - e isso é que é importante -grande coerência nas
formas de agrupar e separar entidades zoológicas e botânicas,
usando congruentemente categorias equivalentes às de gênero e
de espécie . Até mesmo a sistemática científica não é um todo
acabado, definitivamente ordenado, mas algo que se vem refazendo à medida que novas informações
e novos métodos vão
,
sendo nela incorporados. E perfeitamente plausível, pois,
encontrar-se entre grupos indígenas um tipo peculiar de ciência
- ou la science du concret, como diria Lévi-Strauss. 8 Dizer, nesta
altura, que se trata de uma projeção da ordem natural, ou vicevera, é tomarmos como problema significativo uma questão que
tem recebido as mais variadas soluções, sem no entanto satisfazer de modo pleno nenh~ma das posições em controvérsia. E
este não é apenas um tema tratado por etnólogos: ele tem chamado
a atenção de historiadores de filosofia, especialistas no pensamento grego, preocupados em compreender as relações entre os
mundos humano e cósmico na filosofia pré-socrática e nas cosmogonias gregas.9 Seria ocioso voltar a ele aqui, quando o que
nos interessa é unicamente a forma de expressão do índio num
quadro definido de entendimento. Quadro esse que lhe permite
situar-se numa ordem tribal que o sustenta como pessoa e que,
paradoxalmente, o inibe de penetrar na ordem nacional. Careceria
o índio nesta situação, notável por sua ambigüidade, de quadros

de referência que lhe permitisse apreender a nova situação, inexplicável nos esquemas tradicionais. A falência dapraxis tribal,
imposta pela conjunção interétnica, levou o índio a uma atitude
de perplexidade diante do mundo absurdo em que o colocavam.
Inquirido um velho índio sobredyo 'i (o herói civilizador), respondeu ele, entusiasmado, em princípio, pelo interesse demonstrado pelo pesquisador que dyo 'i "o nosso Governo (como assim
é referido o herói) fez tudo e ensinou tudo! E ele é muito forte ...".
E continuando, depois de breve meditação, falou com voz interrogativa: "Mas Tupã é mais forte, não é?" O estranho Tupã,
recurso dos missionários de fazerem-se enterder por quantos
índios encontrassem, fossem Tupi ou não, tentava integrar-se no
sistema religioso e mitológico Tükúna, à custa de descaracterizálo, a ponto de fazer surgir uma misteriosa trindade indígena:
dyo 'i, seu irmão gêmeo 'e:pi e o abstrato Tupã.
Outro exemplo, este no plano da conduta matrimonial, pode
ser bem esclarecedor s0bre os resultados da interferência entre
duas ordens distintas, a tribal e a nacional. Um homem do clã Onça
apaixonou-se por sua enteada, filha de um homem do clãAuaí, portanto ambos membros da mesma metade. A união que desejavam
contrair ficava, assim, proscrita pela comunidade Tükúna, qtie
via nisso µm caso de incesto, totalmente imoral aos seus olhos.
Não obstante" o casal forçou a situação, encontrando apoio no
encarregado do Posto Indígena "Ticunas" (isso aconteceu anos
atrás em Mariuaçu), que dizia "nada ter demais o matrimônio de
um homem com sua enteada, uma vez que não eram parentes".
Ora, as duas concepções de parentesco, a Tükúna e a ocidental,
entravam em flagrante choque, posto que engendradas por campos semânticos diversos. A conseqüência disso foi o "casamento
por fuga", tornando impossível o retorno do casal "incestuoso"
para a comunidade ou para qualquer outro lugar povoado por
Tükúna. Vivem hoje como lumpens nas imediações de Benjamin
Constant. Outros exemplos mais poderiam ser acrescentados,
ilustrativos do processo de mudança social que se opera entre os
Tükúna, pondo em constantes provas a ordem jurídica tradicional. Mas acreditamos haver dado uma idéia das peculiaridades
do contato interétnico, expresso no plano do entendimento e da
conduta indígena.
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Finalmente, ainda com referência ao sistema de clãs e de
subclãs, impõe-se um comentário marginal. Trata-se do papel de
dyo 'i, o herói cultural como criador da organização clânica com
o intuito - explicitado pelo mito- de classificar os Tükúna em
categorias sociais modeladoras da ordem tribal. Um dos mitos
colecionados por N imuendaju relata que dyo 'ie 'e: pi, depois de
apanharem grande número de pessoas (osTükúna recém-criados),
confundiram-nas sem distinção. "Mas dyo ' i separou-as, colocando as suas a leste e as de 'e:pi a oeste. Então ele ordenou que
cozinhassem um jacuraru e obrigou todo mundo a provar o caldo.
E assim cada uma ficou sabendo a que clã pertencia, e dyo 'i
ordenou aos membros dos dois grupos que se casassem entre
si,,. 1°Fecha-se assim o círculo do mundo Tükúna - de um mundo
em que se fundem numa mesma ordem mística o natural com o
social, propiciando ao homem Tükúna um corpo de crenças,
graças ao qual pode explicar a sua existência e orientar o seu
comportamento. Entretanto, o que convencionamos denominar
a "codificação da conduta Tükúna" não se esgota no sistema de
clãs e de metades. A instituição do parentesco vem completar a
codificação, fornecendo -através da terminologia de parentesco
- os signos tradutores de sua estrutura social.
Se a principal função dos epônimos clânicos é a de identificar os Tükúna como tais, a função dos termos de parentesco é
a de lhes fornecer meios para calcularem sua posição no contexto
intratribal, classificando-os num sistema de status. Aliás, esse é
um traço característico daquelas sociedades fundadas em sistema
de parentesco, e tem sido objeto de particular interesse pelos
que, etnólogos ou lingüistas, cuidam de investigar as terminologias de parentesco do ponto de vista semânico. 11 Esses estudos
semânticos, em sua maior parte efetivados pela técnica da an4lise componencial, têm desnudado aos nossos olhos as dimensões
mais profundas da cultura tribal. Nas palavras de um especialista, 12 trata-se de apreender a estrutura lógica do comportamento
culturalmente organizado.
No caso específico dosTükúna, quatro são os componentes
do sistema de parent~sco que dimensionam o comportamento
intra tribal: constituem eles os critérios classificatórios de Sexo,
de Geração, deLinealidadee de Metade. Esses componentes ou
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dimensões podem ser reduzidos - para melhor emprego analítico
- a um tipo de notação simbólica, 13 extremamente útil para se
penetrar no quadro semântico Tükúna. No esquema abaixo damos
as dimensões e suas respectivas transfigurações em linguagem
algébrica:

Masc.
Sexo
Fem.

Geração

segunda ascendente
primeira ascendente
de Ego
primeira descendente
segunda descendente

B1

8i

B3
B4
B5

1

Lineal

C1

Linealidade
Colineais C2
Agnática

q

(a metade de Ego)

Metade
Não-agnática 0 2 (a metade oposta)
Nossa incursão - - se bem que superficial - na área da
análise componencial irá ajudar-nos a compreender o ,setor provavelmente mais importante do sistema socialTükúna. E nesse setor
que se estrutura a solidariedade tribal por meio da operação
simultânea, das instituições do parentesco e do matrimônio. O
parentesco, além de regulamentar o matrimônio, codifica-o pela
terminologia que damos a seguir, transcrevendo-a nos sinais fonéticos adotados, traduzindo-a na notação algébrica e indicando
as categorias por suas iniciais (maiúsculas para homens, minúsculas para mulheres), a fim de facilitar a leitura e a identificação.
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dz 'au:wa

A 1 B4 C2 D2 /~B4 C2 D2 /A1 B4 C2 D2
FFiP
fFiP
Ffim

dz 'au:na.p1'0ma.? .ABC
• "2 2 2D 2
.

AI B4C2D2/~B4C2D2/A,B5CJDJ
FFim
fFim
FF

lill

A 1 B5 C 1 D2 /~B5 C1 D2
í

o.?ºl

A1 B1C1 D1 /A1B1 C1 D2
PP

no?a:

Ais, e, D2 /~B 1 c1 01

mm
A 1 B4 C2 D1 /~B4 C2 D1 /~B4 C2 B 1
FFim
fFim
ffiP

dz 'au:wa:na:?a: A, B3 C2 D 1 /A1 B3 C2 D 1 /A1B3 C2 D 1
I
FIP
Fim
~ B3 c2 Dl /,~ B~ c2 Dl / ~ 83 c2 DI

i
dz'au:ta?a·

ff

A, B4c 20 11~B4 c 20 1 /A1B4c 20 1
FI
fl
FFIP

Pm

mP

dz 'au:wa:"z 'a?

ff

fIP

fim

~B4 C2 D2 /A1 B4 C2 D2 /A1 B3 C2 D2

fi

Fi

A 1 B4 C2 D 1 /~B4 C2 D1

Fim

Fflm

fflm

dz 'au:na:?
~ B3 c2 D2/~B3 C2D2/A, B4 c2 D2
f~

flm
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A notação algébrica em que são traduzidos os termos de
parentesco auxilia-nos a identificar diferentes categorias catalogadas sob um único termo. É o caso de dz 'au:ta?a, que possui
para os Tükúna diferentes significados, de acordo com o lugar
ocupado pelos indivíduos no sistema de parentesco. A importância da escolha deste termo para u ma análise - se bem que
sumária - deve-se ao fato de ele se referir às únicas categorias
de parantesco com as quais o matrimônio consangüíneo é permitido. 14 Trata-se do matrimônio com primos cruzados matri e
patrilaterais, perfeitamente coerente com o tipo (Dakota) de organ ização social Tükúna, e do m atrim ónio com a fi lha da irmã,
também permitido, e que talvez no p assado tenha sido preferencial. Desse termo de re ferência dz'au:ta?a deriva o vocativo
too 'ta? a, aplicável somente àque las categorias dentro das quais
o matrimónio é possível (do ponto de vista formal, naturalmente).
A análise componencial indica-nos a existência de oito categorias diferentes contidas n o termo dz 'au: ta? a, segundo os
cr itérios semânticos de sexo, geração, linealidade e metade. Se
e liminarmos o primeiro componente (sexo), dar-e-á uma redução
das categorias para quatro. Isto é, quatro categorias onde a condição de homem (A 1) ou de mulher (A2) não é levada em conta na
análise. Dessas quatro categorias (reduzidas, assim, em seus
componentes B, C, D) três delas (caracterizadas pelo componente
D 2, que indica o membro da m etade oposta) estão incluídas no
vocaivo too 'ta?a, exprimindo, portanto, a possibilidade matrimonial; uma delas (caracterizada pelo componente D,, que compreende membros da metade de Ego) é distinguida pelos Tükúna,
que negam aos indivíduos o apelativo too 'ta?a, embora continuem a se referir aos mesmos pelo termo dz 'au:ta?a. As categorias
de parentt:sco dentro das qu ais o matr imónio de Ego é possível
estão, assim, indicadas pelos algarismos romanos: I,II e IV.
ftP
Fim

I

II
-

H

H

fF

IV

-

jf

-

ff

ff
A mesma análise poderia ser amp liada para toda a terminologia de parentesco, desde que fosse a nossa intenção proceder
a um estudo semântico total destinado a "apreender a estrutura
lógica do comportam ento cu lturalmente organizado". Tal não é,
no entanto, o presente objetivo deste ensaio, cujo escopo se restringe a revelar a existência de um código, nascido das relações
intratribais, e passível de p erm itir um determinado tipo de cálculo social. Conquanto esse cálculo determine outros status, é o
status de cônjuge potencial o que apresenta maior valor estratégico e que, por essa razão, fo i alvo de um exame mais aprofundado, sem esgotá..:lo todavia. Restaria ainda indicar que o
vocativo too 'ta? a u ltrapassa as limitações da consangüinidade,
vindo a registrar todos os cônj uges possíveis e não relacionáveis
num diagrama de parentesco, do tipo exemplificado abaixo: 15

-

l

' o, i

' l'tw:ae tl•

•..... :.• :•• :'•:

.......•

• li

.

•l'tn1:••'- -
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ó ••' •:
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l'eu : I• ' •

• (e u: te'•
• a"eu :te ' •

." ..
•
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........
.

11 : t1l 1

••
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.

•

411
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FiP
flm

FflP H FFiP H Ffrm
ftIP H fFiP Hffim
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m

H
H

FFlm
fFim

H

Fi

H

fi

Aos in divíduos não contidos nas categorias inscritas no
diagrama e dentro das quais o m atrimónio é permitido (isto é, os
dz 'au:ta?a da metade oposta e do sexo feminino, desde q ue estamos exemplificando com Ego masculino), a eles fica estendido
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o termo too-ta ?a. O requisito é ser sempre da outra metade, e
não ser de geração diferente da de Ego. No caso de os indivíduos
pertencerem a gerações diversas, a mulher chamará o homem da
geração superior pelo vocativo tuuti, enquanto ele a chamará
mesmo de too 'ta?a . 16 Contudo, quando a diferença de gerações
situar a mulher na geração superior e o homem na inferior, o
vocativo too 'ta?a continuará a servir reciprocamente a ambos.
Por esse código, todos os Tükúna não aparentados consangüineamente e pertencentes à metade oposta são catalogados numa
única classe, sob o termo too 'ta?a,uma vez que desfrutam de um
status de cônjuge potencial. Vê-se, assim, que pela aplicação
dos vocativos classificatórios tuuti e too 'ta? a todos os Tükúna
guardam entre si relações de parentesco. Vale dizer que o
comportamento intratribal Tükúna está estruturado por seu·
sistema de parentesco.
Finalmente impõe-se esclarecer- ainda com relação ao
matrimônio e sua simbolização no diagrama anterior - que a
união mais desejada entre os Tükúna é aquela em que um
indivíduo A casa com a irmã de B e este casa com a irmã de A .
Nimuendaju observou isso 17 e nós o verificamos no campo. O
princípio de troca de mulheres entre os grupos clânicos encontra
entre o s Tükúna a sua própria conscientização, isto é , o intercâmbio de esposas aflora à consciência dos membros da tribo de
maneira que não deixa dúvidas. Ouvimos de vários Tükúna o
seguinte relato sobre a forma de conseguir a esposa: "Quando a
gente tem uma irmã solteira e a gente quer casar, então procura
uma mulher que tenha um irmão também solteiro. E diz: - Eu
quero casar com sua irmã; eu tenho uma irmã, você não tem
mulher. Fica com minha irmã no lugar da sua. Está certo?" A preocupação dos Tükúna em não dar mulheres (irmãs) sem garantir
sua substituição (esposas) no grupo, e isso de maneira imediata,
pode ser tomada como um indício do enfraquecimento dos clãs,
extremamente descaracterizados como unidades corporativas,
residenciais ou " de compromisso", como demonstramos noutro
lugar. 18 O contato com os brancos, levando os índios a se espalharem pelo Solimões e pelos igarapés, e perturbando sua vida
econômica e cerimonial, resultou num número imponderável de
cisões clânicas - que continuam a suceder-se, agora no plano

dos grupos familiais e domésticos . O sistema de troca de
mulheres, que no passado se fazia entre grupos residenciais, clânicos, de metades opostas, era controlado por mecanismos indiretos, consubstanciados no matrimônio entre primos cruzados e
com a filha da irmã. O esvaziamento do clã e sua sobrevivência
simbólica - como unidade cerimonial e como elemento de
codificação da conduta tribal - trouxeram o fortalecimento
compensatório da família extensa, com indícios da emergência
de grupos uni lineares de descendência "demonstrável" (GUDD)
ou, mesmo, de linhagens, como tivemos a oportunidade de estudar
em nosso artigo "Aliança lnterclânica na SociedadeTükúna",
algumas vezes citado neste ensaio.
Expostas aqui as linhas básicas da estrutura social Tükúna,
fica patente a imensa distância cultural entre a sociedade indígena e a sociedade brasileira regional. A ininteligibilidade dos
costumes matrimoniais Tükúna para o branco - civilizador, a
seu modo - pode ser ilustrada com o seguinte episódio. O índio
Ponciano, "Capitão" da comunidade de Mariuaçu, teve de intervir no casamento de seu dz 'amagio Felipe (F/) com sua "z 'au:ta?a
Mônica
(fi), de vez que o funcionário do Serviço de Proteção aos
,
Indios, encarregado do Posto, alegava que ambos eram primosirmãos e, assim, impossibilitados pela "lei" (sic ) de contrair
matrimônio~ Ponciano teve de convencer o cioso funcionário de
qe "todos os Tükúna casam assim, pois Felipe e Mônica não são
parentes, pois um é Manguari e a outra é Saúva". Graças ao prestígio do "Capitão" e o temor de uma reação da comunidade, o
encarregado parou aí sua missão educativa de transformar índios
em "gente"... Esse episódio, como também aquele a que nos referimos páginas atrás, ao assinalarmos a união incestuosa entre
homem e sua enteada, ambos da mesma metade, constituem uma
advertência à intervenção irracional na vida indígena, tanto mais
grave quanto se trata de um órgão oficial, criado para proteger e
assistir as populações aborígines do território nacional. São
sintomáticos, igualmente, do enorme abismo existente entre duas
sociedades, postas em situação de conjunção, e forjadoras de
sensibilidades diversas e, por isso, diferentemente atingidas por
um mesmo problema. Outros casos poderíamos procurar - e os
acharíamos por certo - relacionados com o s demais setores da
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vida tribal, todos reveladores de campos de significação distintos, e muitas vezes opostos, nos quais se acham inseridos os
Tükúna num, os brancos noutros.
N'ão ficaria co1npleta essa nossa tentativa de apresentar u1n
quadro dos valores mais significativos da sociedade Tükúna se
não mencionássemos a sua atividade produtiva, agora dentro de
um novo campo semântico. No capítulo anterior, fizemos ligeiras
referências à integração dos Tükúna num sistema mercantil, e
apontamos como foi afetado, por inteiro, o seu estilo de vida.
Neste capítulo queremos destacar o processo de impregnação de
um novo valor em determinados bens produzidos pelos Tükúna.
Esse valor, não contido na cultura tradicional, representa, talvez,
o instrumento mais poderoso na modificação da sociedade
indígena, incutindo- lhe o "vírus" da sociedade nacional, envolvente. Possui, por outro lado, um sentido heurístico insofismável,
pois nos permite discernir no processo de transformação da noção
de produto, de bem, o processo mesmo da transfiguração da ordem
tribal na ordem nacional. Trata-se do valor de troca que, como
resultado do engajamento indígena no sistema mercantil, foi
somado ao valor de uso- até então a única dimensão da cultura
tribal suscetível de fornecer aos seus portadores um critério de
avaliação dos bens por eles produzidos. Nas sociedades tribais
"a própria produção está toda ela organizada em função do valor
de uso e não no valor de troca: unicamente quando os valores de
uso ultrapassam a medida em que são necessários para o consutno,
cessam de ser valores de uso e se convertem em meios de troca:
em mercadorias( ... ) o processo de troca das mercadorias não
aparece originariamente no seio das comunidades primitivas,
senão onde estas terminam: em suas fronteiras, nos raros pontos
de contato com outras comunidades". 19 Esse texto de Marx é bem
sugestivo, na medida em que oferece ao pesquisador meios para
desvendar nos bens produzidos os seus componentes (no sentido
semântico do termo) mais significativos. Enquanto para o sistema
de parentesco pudemos distinguir quatro componentes ou dimensões (o sexo, a geração, a linealidade e a metade), no sistema de
produção - tomando por base o produto - os componentes
serão a troca e o uso. E embora a análise componencial não caiba
aqui como recurso, dada a menor complexidade do tema abor-
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dado, impõe-se efetuar algumas considerações a respeito do valor
(nas duas dimensões mencionadas, de troca e de uso) e sua associação a determinados bens correntes na produção indígena.
Produtos tradicionais da economia Tükúna, como a farinha
de mandioca e o pescado, caracterizavam-se por seu valor de
uso, circunscritos que estavam à produção doméstica. Se ocorria
troca, ela era circunstancial, o que vale dizer que não abrangia o
conjunto da sociedade e não se institucionalizava como meio de
circulação de bens. Essa "troca circunstancial", quando muito,
obedecia a normas de etiqueta e de prestação de serviços entre
diferentes grupos residenciais. Mesmo seu sentido econômico
- q11e não queremos negar - não era suficiente para impregnar
o produto de um valor de troca, na acepção que lhe é dada no
texto de Marx. A própria importância da mandioca e do peixe
nos cerimoniais, como na "festa da moça·nova" a que já nos
referimos, não implica senão o valor de uso dos alimentos rituais.
Com a integração 'dos Tükúna na economia regional, fruto
da expansão da ou das sociedads nacionais (brasilera, peruana e,
mais recentemente, colombiana), a produção indígena começou
a ser comercializada, adquirindo com isso uma nova dimensão.
A mandioca e o peixe deixaram de ser produzidos na quantidade
suficiente-para o consumo doméstico (ou mesmo tribal), passando
essa produçã0 a ser incrementada, estimulada pela perspectiva
de troca pelas mercadorias do homem branco. Transformava-se,
assim, em mercadorias. Entretanto, o processo de produção envolvido nesses produtos jamais chegou a modificar substancial1nente a organização tradicional do trabalho indígena. Deu-se
não uma modificação na natureza do trabalho, mas somente um
aumento da quantidade desse mesmo trabalho.
Em contraposição, o oposto iria ocorrer com a produção da
borracha, estranha aos Tükúna e totalmente divorciada da cultura
tribal, considerando-se aí a peculiaridade das relações de trabalho
a ela subjacentes. O valor de uso da borracha, praticamente nulo
na sociedade Tükúna (pois nem ao menos ela é empregada na
1nanufaturção de artefatos de uso no grupo), dava lugar a um alto
valor de troca - tornando esse produto a primeira mercadoria
por excelência na ordem tribal, pois manufaturada única e exclusivamente para venda. As conseqüências disso na modificação
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do estiJo de vida tribal já foram por nós mencionadas no capítulo
anterior, não cabendo aqui a elas voltar. Cabe apenas fixar o
surgimento da mercadoria como um novo fenômeno na realidade
indígena, suficientemente poderoso para vir a se constituir na
"ponte cultural"entre dois mundos estruturalmente diversos e
historicamente antagônicos. Por mais que o sistema mercantil
haja penetrado na economia Tükúna deve-se acentuar, não
obstante, que a sociedade indígena longe de se "mercantilizar'',
reteve, ao contrário, seu caráter tribal. Para que ocorresse sua
total transfiguração, "a forma mercantil deveria( ... ) penetrar no
conjunto das manifestações vitais da sociedade e transformá-las
à sua imagem, em vez de ligar, do exterior apenas, processos por
si mesmos independentes dela
e que estão orientados para a
,
proução de valores de uso". 2º E mister considerar que osTükúna
estão sendo surpreendidos num momento do processo de sua
transformação, isto é, de uma transformação que os afeta de modo
total mas cujo processo ainda está muito no começo: o que explica a permanência de uma estrutura social segmentada em grupos
uni lineares de descendência, associados em metades exogâmicas,
sustentados por um sistema de parentesco extremamente operativo, formando, a bem dizer, o núcleo da ordem tribal Tükúna.
Esse núcleo, como área estratégica do sistema social indígena,
ainda não foi tocado em suas estruturas cruciais, a despeito da
situação de conjunção intercultural existente. Na ambigüidade
da situação Tükúna, tomada como uma totalidade sincrética (para
usar uma expressão sartreana), é que iremos focalizar, no próximo
capítulo, a figura do caboclo, isto é, do índio Tükúna visto pelo
branco e yisto por si mesmo através da consciência do branco. O
caboclo é bem o resultado, ao mesmo tempo, de um contato entre
uma ordem tribal, e uma outra nacional, e da fricção interétnica
subjacente.
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NOTAS

1

Num trabalho anterior [R. Cardoso de Oliveira, 1961 (b)] falamos em
kie. A confusão deve-se a um erro puramente gráfico, de nossa responsabilidade, uma vez que omitimos os sinais diacríticos do manuscrito original,
isto é, Kf' a. O som simbolizado por este último termo foi ouvido e grafado
por Nimuendaju, e por nós
adotado por considerarmos ser notável a
1
capacidade daquele etnólogo em efetivar de maneira adequada o registro
fonético. Essa qualidade de Nimuendaju foi realçada pela lingüista Yonne
Leite, numa comunicação apresentada à V Reunião Brasileira de
Antropologia, realizada em Belo Horizonte, em 1961.
2
R. Cardoso de Oliveira, 1961 (b).
3
Referimo-nos mais extensamente a respeito da personalidade de Calixto
e sobre a têcnica de manufaturação do veneno em "Consideração sobre um
Curare Tükúnà de Fabricação Recente", e scrito em colaboração com Luiz
Emigdio de Mello Filho e João de Souza Campos, a ser publicado em
Boletim do Museu Nacional, Série Botânica. O nome Calixto, como os
demais nomes cristãos que serão mencionados neste livro, são comuns a
quase todos os Tükúna, que os recebem por ocasião do batismo, quando
frades anualmente sobem os igarapés para distribuir o sacratnento.
4 C. Nimuendaju, 1952:58-60. Cada clã possui um certo número de nomes
próprios que constituem seu patrimônio nominal.
5
A idéia sobre as relações entre os epônimos clânicos (tomados como um
sistema) e o sistema social, que aqui de senvolvemos com a análise dos
Tükúna, foi formulada por Lévi-Strauss em duas obras notávei s: Le
Totémisme Aujourd 'hui e La Pensée Sauvage.
<.Idem, p. 57.
7
Ibidem. Em sua tentativa de estabelecer uma lógica das classificações
totêmicas, Lévi-Strauss [1962 (b):84] mostrava que a associação entre
plantas e animais deve-se a várias razões "como sua alimentação, ou por
contato, ou pela comunidade de habitat".
x Cf. Lévi-Strauss , 1962,passim.

113

9

Dentro desta problemática, será sugestiva - para o leito r n ão
familiarizado com a literatura etn fi losofia g rega - a consulta ao texto de
Rodolfo Mondo lfo ( 1942), especialmente o capítulo "Naturaleza y cultura
e n1 los orígenes de la filosofia".
10
e. Ni1nuendaju, 1952: 129- 130.
11
Cf. F. G. Lo unsbury, 1956; W. 1-l. Goodenough , 1956; A. F. C. Wallacc
1962; Wa llace & Atkins, 1960. Esses auto res, entre outros, exprin1em u1na
nova tendência dos trabalhos sobre parentesco na América do Norte, con10
se pod e avaliar p elo s imples co1npulsamento de revistas científicas no r teamericanas que com grande regularidade vên1 publicando artigos nessa
orientação.
12
A. F. C. Wallace, 1962,passim.
13
O n1odelo de notação simbólica empregado encontra-se an1pla1nente
explica.do em Wallace & Atkins , 1960:61 e segs .
14
Cf. R. Cardoso de Oliveira , 196 1 (b):23. Na transcrição fonética dos
termos de parentesco, climin an1os a notação d o acento tonal, realizada
pelo lingüista Ivan Lowc , por não possuir re levância para a análi s e sociológica.
15
O presente diagra1na corrige un1 outro por nós publicado anteriormente
[1961 (b)], na parte referente à identificação da i/l con1a1nP Agora se
pode ver que a n1P está incluída sob o mes1n o termo que a nun, o que é
correto . No dia g rama os triângu los e os círcu los vazios si111boliza111,
respectiva1nente, os ho 1nens e as 1nulbercs da 111e tade oposta à de Ego .
16
O s tern1os too 'ta?a e tuuti , como derivativos de d Z'au:ta?a e
dz 'ari:tui/io.> sugerem que o 1natrin1ônio " tio" con1 "sob rinha'', isto é, do
/1n con1 a/i, tenha sido no passado a união preferencial , e q ue sobrevive
nos doi s vocativos.
17
C. Nimuendaju, 1952-97.
IM Cf. R. Cardoso de Oliveira, 1961 (b) ,passi111 .
19
Karl Marx , 1946:60-61.
2
º G.Lukács, 1960: 1 12.
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12 . Ritual de iniciação da "moça nova'' (RCO/ 1959).
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O contato entre índios e brancos no alto Solimões teve como
sua conseqüência mais imediata o surgimento de uma nova categoria social: o caboclo. O caboclo, na área tomada para investigação, é o Tükúna transfigurado pelo contato com o branco. Ele
se diferencia dos grupos tribais do Javari, porquanto se constitui
para o branco numa população indígena pacífica, "desmoralizasa", atada às formas de trabalho impostas pela civilização, e extremamento dependente do comércio regional. Em suma, é o índio
integrado (a seu modo) na periferia da sociedade nacional, oposto
ao "índio selvagem", nu ou semivestido, hostil ou arredio, exemplificado na paisagem do alto Solimões pelas tribos do Quixito
e do Curuçá. Em certo sentido, o caboclo pode ser visto ainda
como o resultado da interiorização do mundo branco pelo Tükúna, dividida que está sua consciência em duas: uma, voltada
para os seus ancestrais, outra, para os poderosos homens que o
circundam. O caboclo é, assim, o Tükúna vendo-se a si mesmo
com os olhos do branco, isto é, como intruso, indolente, traiçoeiro, enfim, como alguém cujo único destino é trabalhar para o
branco. Parafraseando Hegel, poder-se-ia dizer que o caboclo é a
própria "consciência infeliz". Fracionada sua personalidade em
duas, ela bem retrata a ambigüidade de sua situação total, que
pretendemos descrever, tomando flashes de suas configurações
mais significativas.
Se nós refletirmos sobre os recursos formais empregados
pelos Tükúna 1 para absorverem no grupo tribal os descendentes
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de uniões interétnicas, chegaremos à conclusão de que a identificação étnica passou a se constituir, após
o contato, em algo
,
fundamental na nova situação Tükúna. E certo que as relações
intertribais ocorridas no passado também chegaram a estimular
mecanismos de identificação tribal , como sugerimos no capítulo anterior, ao tratarmos do sistema de clãs como método de
atribuição de s tatus ciânico e, conseqüenteme nte, de " nacionalidade" Tükúna. Mas é certo também que esse mesmo sistema de
clãs - mantido e respeitado pela cultura indígena em mudança
- gerou um tipo de comportamento que dificilmente teria
surgido antes do contato dos Tükúna com a sociedade nacional.
De um lado a estrutura social indígena e, de outro, a sua especificidade histórica, isto é, a sua nova situação, concorreram para que
o Tükúna recorresse a um processo singular de escamoteamento.
Trata-se da incorporação à comunidadeTükúna de filhos de uniões
interétnicas, nas quais os pais eram brasileiros e as mãesTükúna.
A situação que passaremos a descrever é bem ilustrativa disso.
O velho Araújo, do clã Manguari, e um dos homens mais
tradicionalistas de Mariuaçu, viu-se diante de um grande problema com o nascimento de seus netos, filho s de sua filha
Raquel, amasiada com um mestiço de nome Chagas, que era filho
de um branco com uma Tükúna, pertencente ao clã Auaí . O
diagrama seguinte esquematiza melhor essas relações.

Civilizado"~

-

o

~

(Auaí)

••

o

Chàgas
(Auaí)

o
(Auaí)
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Araújo
(Manguari)

Raquel
(Manguari)

Pa ra todos os efeitos, o Chagas não era um índio Tükúna,
pois, d esprovido de status ciânico, não poderia pretender ser
reconhecido no grupo tribal como um dos seus componentes.
Parece que nem mesmo chegou a desfrutar de um s tatus Tükúna,
por mai s que seu sogro assim o desejasse, como meio de integrar
seus netos na sociedade indígena. Faltou-lhe submeter-se ao ritual
de nominação, realizado simultaneamente com a "festa da moça
nova", e à qual se submeteram finalmente seus três filhos : duas
meninas e um menino. Valeu-se o índio Araújo de seu prestígio
na comunidade para fazer com que seus netos herdassem o status
c iânico da mãe do Chagas, portanto da avó paterna, num claro
escamoteamento das regras de descendência agnática.
Quando chegamos a Mariuaçu, em nossa primeira viagem,
já encontramos essa situação. O Chagas não mais vivia junto de
sua mulher e nem mesmo na comunidade. Poucos meses antes
havia ocorrido a "festa da moça nova" na casa do Araújo, e tivemos que nos satisfazer com a reconstrução dessa cerimônia, mediante depoimentos de informantes. Por isso não ficou muito
certo o grau de participação do Chagas, pai das c rianças, no
ritual. Mas qualquer que fosse essa participação, o que é significativo e paradoxal é a alteração das "regras do jogo social" para,
no fim de-contas, obedecer-lhes numa etapa seguinte, quando
situação se impõe como uma totalidade concreta: o sistema de
c lãs é tão importante para a tribo que a destruição de uma de
suas principais funções - abordada no capítulo anterior poderia acarretar a sua completa desagregação, o que seria intolerável para o Tükúna, pois nessa cadeia de destruição sucumbiria
sua própria história - ainda que mítica, não importa. 2 A transferência direta do clã (Manguari) do avô materno (o Araújo) para
três crianças constituiria numa infração demasiadamente chocante para o grupo tribal; já o recurso de integrar os filhos através
da absorção (se bem que parcial) do pai (o Chagas), permitindolhe receber ostatusmatemo (Auaí), e transmiti-lo, ritualmente,
tornou a situação muito mais ac~itável , embora não se possa
dizer que não tenha havido resistência e que todos os Tükúna
tivessem deixado de discriminar as crianças como membros
espúrios da comunidade tribal.

a

119

O s casos j á mencionados do Calixto e do nosso coz inheiro
cafuzo podem ser comparados com o que acabamos de expor, a
fim de tirarmos algumas conclusões a respeito do contato interétnico. Cada um deles - implicados todos na questão da autoidentificação tribal - exprime uma situação diferente da dos
personagens envolvidos. Há que se destacar, preliminarmente, a
situação peculiar de Mariuaçu, como comunidade dependente
'
do Posto Indígena do Serviço de Proteção aos Indios,
da situação
das áreàs fora da "reserva indígena" onde residem Calixto e o
cafuzo . Enquanto o grupo familial do Araújo envidou todos os
esforços no sentido de integrar seus descendentes espúrios na
comunidade tribal, atribuindo-lhes por um recurso artificial o
status ciânico, os outros dois cuidaram de se integrar à sociedade
regional, branca, chegando a mistificar, em grau variável, a sua
situação concreta. Ca:lixto, virtualmente Tükúna por seu conhecimento da cultura tribal, seu prestígio e seu relativo poder dentro
da comunidade indígena, mantém-se apegado à condição de
branco, para ele fonte de maior prestígio do que a de um líder
Tükúna; opta, assim, entre ser "o maior dosTükúna" para ser "o
menos expressivo dos brasileiros". Dentro de nossas preocupações, pode-se dizer que o Calixto é um caso extremo de "caboclismo".
Quanto ao cafuzo, a situação é bem outra: sendo de direito
Tükúna, graças ao status ciânico herdado de seu pai, não o é na
prática, pois identifica-se normalmente com a população
brasileira circundante, vive apartado da sociedade indígena e
pouco participa da cultura tribal. A condição de "civilizado" o
favorece em suas relações com a EmpresaA.A., à qual está vinculado. E sua pele escura o defende do chamamento, sempre pejorativo, de caboclo. Para o etnólogo, entretanto, este é também
um caso de caboclismo. E, comparados os casos do cafuzo e de
Calixto com o acontecido em Mariuaçu, envolvendo a família
do Araújo, chegamos à conclusão de que os Tükúna quando residentes na "reserva indígena" defendem a todo custo sua condição de índio (por meio da qual garantem "asilo" em terras
federais), ao preço de escamotearem as regras do jogo social como
tivemos a oportunidade de verificar. Esta conclusão é tanto 1nais
relevante quando se ampara noutra ordem de análise comparativa,
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por nós realizaàa en1 outro lugar,3 ao estudarmos este fenômeno
entre os Tükúna e os Terêna, da região sul de Mato Grosso. As
opções dos Terêna, quando inseridos em situações equivalentes
às dos Tükúna, tendem a ser da mesma natureza das desses últimos. Razão pela qual pudemos formular a hipótese (bàseados
que estávamos no e studo dos Tükúna e dos Terêna) de que o
Serviço de Proteção aos Índios, mediante a ação de seus Postos
Indígenas, tende a dificultar (senão a impedir) o processo de
assimilação dos índios à sociedade brasileira na medida em que
fortalece, estimulando, a identificação tribal dos componentes
de populações aborígines, alvos de assistência direta. Constatase assim a contradição entre a política indigenista, voltada para
a integração e a assimilação dos grupos tribais, e a prática dessa
política. Quanto ao mérito dessa política não é aqui que iremos
examiná-lo.
Outras modalidades há ainda de "caboclismo", isto é, formas
de ser do caboclo. As que tratamos páginas atrás podem ser consideradas formas atípicas, conquanto reveladoras dos processos
de marginalização individual ou de reintegração coletiva e1n
comunidades de origem, como meio de indivíduos ou grupos se
beneficiarem da proteção federal. As que passaremos a tratar em
seguida podem ser tidas como típicas, forjadas que foram pela
necessidade·das relações interétnicas e não mais por sua contingência. Referimo-nos expressamente às figuras do Tuxaua , ou
"Capitão", do Tükúna seringueiro e servo da gleba, e também
indicaremos o surgimento (que agora se começa a notar) do Tükúna "crente", do reservista e do eleitor.
A afirmação de Curt Nimuendaju de que "não há absolutamente nenhuma organização política" entre osTükúna4 não nos
impede de reconhecer que ao longo da história da tribo o
problema do ' poder e da responsabilidade" (para usar um conceito a gosto de um certo estruturalismo funcionalista) 5 não tenha
tido lugar. É certo que a solução não foi encontrada na institucionalização de um sistema de poder, mediante um modelo consciente e normativo de conduta política. A estrutura de poder, no
passado, estava inserida no sistema clânico (como, aliás, em qualquer sociedade possuidora de clãs), onde o comportamento político, ainda que cerceado pelo sistema de parentesco e pelos
4
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mecanisn1os de descendência, não desaparece totalmente. As
cisões entre grandes parentelas, ou mesmo entre clãs, estão aí
para comprovar que a luta pelo poder-por mais minimizada
que seja - se verifica em sociedades onde a conduta mais parece
ser predeterminada. Os próprios clãs nem sempre estiveram
ligados por elos de solidariedade, forjados estes por relações de
afinidade (ou matrimoniais); e mesmo a orientação da sociedade
Tükúna para o equilíbrio das relações interclânicas 6 é uma
demonstração da necessidade de se controlar, indiretamente que
seja, o comportamento político. Um só episódio da história
Tükúna revela a magnitude que a luta pelo poder (pessoal ou de
grupo) chegou a alcançar no interior da tribo. Referi1no-nos ao
conflito que os clãs fiu?ne (n) (mutum cavalo) e' e ?ne (periquito),
resultando na assimilação do segundo pelo primeiro. Contam os
velhosTükúna que os 'e?netiveram de trocar seus nomes pelos
de seus vencedores, o que é perfeitamente congruente com o que
vimos no capítulo anterior, quando indicamos que o nome próprio não é senão a qualidade do epônimo ciânico; desaparecido
determinado clã, como grupo social institucionalizado, é indispensável que se.u s membros remanescentes recebam novos nomes
relacionados com o epônimo do clã compulsoriamente adotado.
Se a estrutura da dimensão política não foi institucionalizada no passado, isto é, no período anteror ao contato interétnico, ela passou a ser no período posterior, exprimindo assim
o caráter das relações e11tre índios e brancos que se seguiram. O
novo sistema de conjunção intercultural gerou uma organização
política, por todos os motivos estranha à sociedade Tükúna. Mais
do que vinda de fora e i:n:posta pelos brancos, essa organização
política era um resultado da submissão do mais fraco pelo n1ais
forte, da população indígena pela sociedade nacional. Nessa
nova conjuntura, os líderesTükúna (clânicos ou farniliais) foram
aproveitados como agentes de contato (ou de comunicação intercultural)7 entre os primeiros exploradores "civilizados" da área
e a população aborígine. O próprio Nimuendaju comenta que
"aparentemente (os Tükúna) tiveram até tempos não muitos
remotos( ... ) chefes de grupos locais ..." que eram cabeças de
grandes famílias e "possuíam poderes mágicos, inteligência e
habilidade para tratar com estrangeiros, especialmente com os

"civilizados". 8 Esses homens, chamados 'te?ti, possuíam um status peculiar na tribo, e eram tratados pelos demais índios com a
deferência que exigem um conselheiro ou uma pessoa de quem
se recebe auxílio. Nimuendaju assinala que esses 'te?tr, em dias
de festa , eram distinguidos pelos gorros de penas que usavam. 9
Um tal "emblema" bem sugere a institucionalização do
"conselheiro" pelo grupo indígena, como um elemento que viria
a ser manipulado pelo branco com o objetivo de conquista, e
sobre o qual, transfigurado mais tarde em tuxaua, viria se fundar
um novo sistema de poder.
As considerações de Nimuendaju nesse sentido são muito
oportunas, e, por isso vale a pena transcrevê-las. "Em lugar dos
'te ?ti~ que exerciam sua maior influência dentro dos tradicionais
limites tribais, aparecem os tuxauas (no Brasil) e curacas (no
Peru), a quem os senhores designaram e converteram em meros
instrumentos. Esses pobres diabos eram condenados a mentir a
seus subordinados para agradar a seus senhores, e a mentir a
estes últimos para não serem completamente desprezados pelos
companheiros". "Até 1929" - continua Nimuendaju- "eu soube de alguns deles: todos terminaram por ser amedrontados por
outros índios de seu próprio grupo, que, no íntimo, jamais reconheceram sua autoridade".'º O mesmo etnólogo, em sua segunda
permanência, entre os Tükúna, nos anos de 1941 e 1942, conta
que existiam ainda "alguns índios de superioridade reconhecida,
como o Calixto dau:e 'ru: kf do igarapezinho de São Jerônimo e
Nino evenf(n)ki"do igarapé da Rita, a quem os outros recorrem
como faziam anteriormente com os 'te? ti, mas estes devem aos
brasileiros a honra duvidosa da nominação". 11
Nós mesmos soubemos, em 1959, que no lago Cajari ainda
existia um tuxaua, nomeado há muitos anos por Maneco Mafra,
um dos importantes seringalistas da região. Contam que esse
Tükúna era um homem forte e brigão, sendo de grande utilidade
ao seringalista para pôr ordem no trabalho de seus seringueirosíndios. A importância do tuxaua para a manipulação da situação
interétnica era tal que desse·tipo de líder não dispensou o Serviço
de Proteção aos Índios, ao se instalar em Tabatinga. Já contava,
aliás, com exemplos similares em outras latitudes do território
nacional, onde a figura do tuxaua ou "Capitão" sempre teve um
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papel relevante na prática da política indigenista brasileira. Se
em alguns casos o status atribuído de "Capitão" coincide com o
status tribal de "Cacique" ou chefe, noutros, entretanto, o
verdadeiro chefe tr,~bal é substituído por alguém que seja de real
confiança do SPI, s~m o menor respeito pelos mecanismos tradicionais, indígenas, de ascensão ao poder. Os Tükúna constituem
aqui um caso peculiar: sem possuírem uma organização política
tribal, contam, não obstante, com líderes capazes de ser
"empossados" em funções de chefia relativa; e o foram mesmo
em determinados momentos da história das relações entre índios
e brancos, particularmente
entre "patrões" e caboclos. Já o Ser,
viço de Proteção aos Indios, instalado no Solimões em tempos
mais recentes e quando os 'te?tf estavam quase desaparecidos,
passou a credenciar, com maior freqüência ainda, líderes
ocasionais, sem maior preocupação com os reflexos dessa atitude
na comunidade
indígena como um todo.
,
E sintomática a história do "Capitão" Ponciano, de Mariuaçu. Nasceu na região de Letícia, Colômbia, quando a área
ainda pertencia ao Peru. No conflito entre os dois países, quase
foi engajado nas forças peruanas, não fora sua fuga para território
brasileiro. Casado com duas irmãs, 12 viveu alguns anos em terras
da Empresa A.A., para a qual trabalhou na pesca dopirarucu. De
lá teve de sair fugido, por haver, juntamente com seus filhos,
morto umpajé, ao desconfiar que este havia causado a morte de
uma de suas esposas usando a "xunta", ou seja, feitiço. Recolheuse, assim, ao Posto Indígena "Ticunas'', onde logo soube ganhar
a confiança do encarregado. Mas o mesmo não se pode dizer
sobre a confiança que deveria conquistar junto a seus patrícios
de Mariuaçu. Pelo menos a uma parte da comunidade, Ponciano
jamais conseguiu se impor como "Capitão": o fato de ser um
caboclo típico - hábil na conversa com o branco, habituado às
reivindicações mais comuns diante dos "patrões"e capaz de be-m
orientar seus patrícios no "exercício" da condição de caboclo não foi suficiente para credenciá-lo no interior do grupo mais
antigo de Mariuaçu, formado por umas poucas parentelas nascidas e criadas no lugar e que, por isso, se achavam com maiores
direitos do que os demaisTükúna, imigrantes. Essa separação da
comunidade pode ser verificada pela simples observação da
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disposição das casas em Mariuaçu. À direita do igarapé do mesmo .
nome, residem os antigos, ossoi-disantverdadeiros donos de
Mariuaçu; à esquerda, os novos moradores, hoje em maioria na
comunidade, e de onde ,foi recrutado o "Capitão" Ponciano. A
comunidade indígena de Mariuaçu passou a ter assim uma
organização política, se bem que fluida. A posição do "Capitão"
não seria diferente da de um mero intermediário entre o
encarregado do PI "Ticunas" e os membros da comunidade indígena. Sua autoridade só prevelecia mesmo quando se fundava
no seu prestígio de chefe de uma das mais extensas parentelas de
Mariuaçu, na história violenta de sua imigração para a "reserva"
ou em sua tranqüila maturidade, de um homem septuagenário,
rico em experiências junto aos brancos.
Tomemos, à guisa de esclarecimento, a distribuição de poder
em Mariuaçu.Como autoridade máxima há o encarregado do
Posto, geralmente o funcionário mais graduado do Serviço de
Proteção aos Índios na região. Sua autoridade é transferida,
quando de sua ausência, aos seus auxiliares, "civilizados", de
acordo com os respectivos postos na hierarquia funcional. Dentre
esses auxiliares, destaca-se a figura da professora da Escola do
Posto, em regra uma das pessoas de maior influência no lugar,
sobretudo quando soma ao seu papel de funcionária o de esposa
do encarrega~o. Em 1959, a professora de Mariuaçu era a esposa
do então encarregado do Posto "Ticunas". Em 1962, com a
substituição do encarregado por outro, e com a instalação no
Município da Campanha de Erradicação do Analfabetismo,
encontramos um professor, pago pela Campanha, ensinando às
crianças de Mariuaçu. A penetração da Campanha na "reserva"
foi propiciada dada a inexistência de pessoa habilitada para o
mister, notadamente pelo fato de a esposa do atual encarregado
ser uma índia Mawé, analfabeta. É, assim, o grupo de "civilizados" do Posto todo-poderoso em suas relações com os Tükúna.
O "Capitão" restringe sua ação a receber estranhos e com eles
discutir seus propósitos, geralmente comerciais. Mesmo essas
transações comerciais são indiretamente controladas pelo
encarregado do Posto.
O seguinte caso retrata uma situação bem típica. Certo dia,
chegou um peruano a Mariuaçu desejoso de contratar os serviços
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de cinco índiosTükúna para construir sua casa que havia sido
tragada pelo Solimões, num dos muitos desbarrancamentos em
Ran1ón Castillo. Procurou para isso o Posto Indígena, sendo de
Já encaminhado à casa do "Capitão", com o qual deveria tratar
do negócio. Ponciano tratou de falar com seus filhos, propondolhes o serviço. O peruano desejava pagar Cr$ 150,00 por dia,
com direito à comida. Os Tükúna acharam muito pouco e propuseram serem pagos em moeda colombiana, a cinco pesos e meio
por dia. Alegavam que isso facilitaria suas compras em Letícia, e
que esses pesos, no câmbio do dia, dariam mais de duzentos
cruzeiros! O peruano relutou, mas aceitou. Entretanto, vendo
que não seria fácil um "bom negócio" com o "Capitão", tentou
comprar u1na canoa de u1n índio, por um preço irrisório e
diretamente com seu proprietário. Descobrindo isso, o "Capitão"
apressou-se em intervir, sem no entanto impor o preço que realmente valia a canoa. O encarregado do Posto, que conosco
presenciava o negócio, deu o preço e ainda exigiu que ele fosse
pago no Posto - e não como propunha o peruano que o pagamento fo s se efetuado em Ramón Castillo, onde, com toda a
probabilidade, o Tükúna acabaria sendo estulhado, como é
comum acontecer. Assim, em todas as ocasiões, o funcionário do
SPI é sempre ouvido e .é sua a última palavra. Inclusive nas
transações em que não está presente, é posto a par logo que isso
seja possível. A tutela do índio é completa. Situação, aliás,
equacionada na própria lei que criou o SPI e em seu próprio
Regimento, que dá status jurídico a essa tutela.
A natureza da organização política imposta guarda estreita
conexão com o "caboclismo" e com as potencialidades da consciência por ele gerada. Tanto o "Capitão" como os demais
Tükúna refletem em seu comportamento a sujeição ao branco,
habitual e sem perspectiva. Dentro do "cabocJismo" é impensável
qualquer movimento coletivo de rebeldia à ocupação da sociedade nacional, quer através de seus prepostos, legalizados, do
SPI, quer pelas empresas, amparadas em lei ou não. E quando
esses movimentos ocorrem, eles transcendem a "ordem terrena",
racionalizando ,os motivos da ação ao circunscrevê-los num plano·
sobrenatural. E o que se conclui quando se analisam os movimentos messiânicos Tükúna e os líderes carismáticos que os
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dirige1n. Num trabalho ainda não publicado, Maurício Vinhas de
Queiroz- nosso companheiro de viagem em 1959- escreve
que o messianismo Tükúna "não pode ser entendido senão em
termos de contato com a civilização, mas não é o contato propriamente dito que determina o movimento: são condições socioeconô1n icas que dele decorrem, em particular o domínio e a espo1iação dos índios por parte dos seringalistas que se apossaram
das terras tribais e procuram impor-lhes um comércio altamente
lesivo". 13 E, depois de descrever cerca de seis surtos messiânicos
ocorridos entre osTükúna a partir do começo do século, o mesmo
pesquisador chega à conclusão de que "o· messianismo Tükúna
constitui umapraxis através da qual buscam os índios, consciente
ou inconscientemente, livrar-se da dependência, domínio ou sujeição por parte dos ' civilizados' . Este objetivo é compreendido
claramente pelos seringa listas, os quais nunca deixaram de
intervir( ... ) através da violência fisica, das ameaças e do apelo
às autoridades".
,
Os grandes êxodos dos igarapés (particularmente dos
seringais) foram devidos a tais movimentos messiânicos. E a
princial onda migratória que a " reserva indígena" de Mariuaçu
recebeu foi também devida a estas compulsões, atraindo os
Tükúna ao abrigo dos "patrões" e liderados pelo encarregado do
Posto, o c élebre Manelão, transformado em líder carismático. A
própria ida d~ família Ponciano para Mariuaçu foi efetivada num
desses surtos, pois logo após o assassinato do pajé (a que nos
referi1nos linhas atrás), Ponciano e seus filhos permaneceram alguns meses na região do Tacana, antes de decidirem refugiar-se
na "reserva". Em sua Comunicação, Vinhas de Queiroz descreve
essa migração e analisa o papel desempenhado no movimento
por um de seus membros, filho do "Capitão". Isto teve lugar em
1946, no último surto messiânico ocorrido. As eclosões desses
movimentos são bastante semelhantes. Assim as caracteriza
Nimuendaju: "U1n rapaz ou uma moça em reclusão começa a ter
visões repetidas durante as quais ele, ou ela, conversa com os
'ma-gfta, 14 que algumas vezes conduzem.a alma. do jovem
. . ,por
.
algum tempo para a morada deles. Destes 1morta1s, o v1s1onar10
toma conhecimento da iminência de um cataclismo que destruirá
os 'civilizados' e dos meios por que os índios sobreviverão ao
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desastre". 15 Parece inegável que esses surtos contêm elementos
políticos bastante significativos, quando exprimem o anseio de
libertação de uma população oprimida que se acredita, ao que
tudo indica, predestinada a receber um "Messias" que lhe mostrará finalmente o caminho de sua salvação. E é óbvio que essa
salvação nada tem a ver com a "salvação cristã", de caráter transcendental.Trata-se, ao contrário, da salvação física de uma população na mais extrema penúria alimentar·e no mais negativo
estado psicológico; tanto assim que o alvo dos movimentos é
sempre a destruição dos brancos e a sobrevivência dos Tükúna,
numa vida de fartura e de paz.
As considerações que fizemos no Capítulo III sobre os índios
dos igarapés e os índios do rio devem ser retomadas aqui, aprofundando-as no intuito de melhor compreendermos a situação
do Tükúna, seringueiro ou servo da gleba. Vimos que, em maior
ou menor grau, ambas as categorias estão sujeitas ao branco,
mão-de-obra que são das pequenas ou grandes empresas do
Solimões, os índios nelas incluídos. Tal é o poder coercitivo
dessas empresas, tal é seu sentido de propriedade que elas incutem no índio, caboclo, a idéia e o sentimento de que os sítios
que secularmente habitam não lhes pertencem, mas a seus patrões,
seus reais proprietários. Em diversas ocasiões pudemos ouvir de
índios referências ao "patrão" como o dono das terras em que
eles, Tükúna, residem. Dá bem idéia disso uma entrevista
realizada casualmente com um Tükúna: argüido sobre seus
sentimentos relativos ao branco, respondeu que o "civilizado"
chama Tükúna de caboclo e que ele bem sabe o que isso quer
dizer! "Mas não digo nada pro civilizado, porque civilizado tá
na terra dele ... Se estiv'e sse na minha eu brigaria com ele". 16 O
branco, com sua presença na área e com o poder que conseguiu
concentrar em si, alcançou resultados espetaculares como o de
desfigurar a consciência do índio, fazendo-o sentir-se um intruso
em sua própria terra. Nesse sentido, a existência da "reserva indígena" surge co1no um argumento poderoso para os seringalistas
jogarem diante do índio a alegação de que "lá, em Mariuaçu, é
que é a terra de vocês; se não estão satisfeitos em minha propriedade, vão para lá". Em contraposição, o índio morador na " reserva" é extraordinariamente reivindicativo de seus direitos a

128

•

respeito de Mariuaçu, sobretudo quando ameaçado pela presença
de antigos posseiros nas terras federais. Essa presença e as características dessa ocupação serão examinadas no capítulo seguinte.
Vejamos preliminarmente o grau de dependência dos índios às
empresas, começando pelo Tükúna seringueiro.
Os Tükúna seringueiros são os índios moradores dos igarapés. Entretanto, ocorre (como já foi referido no Capítulo III)
uma descaracterização gradativa do trabalho no seringai . A
tendência das empresas seringalistas de afrouxarem o controle
da produção indígena da borracha (com a conseqüente diminuição dessa produção) deixou aos índios uma relativa liberdade
na produção de bens, a ponto de levá-los a se concentrarem
naquelas atividades que mais se ajustassem ao âmbito da cultura
tribal. A farinha de mandioca e o pescado (de peixes de pequeno
porte) passaram a representar a atividade econômica básica da
população Tükúna dos igarapés. Essa relativa a_u tonomia na
produção - se bem que condicionada aos fatores ecológicos
preexistentes - não teve paralelo no consumo ou no comércio
dos bens produzidos. Na manipulação desses bens cuidou o
seringalista de interferir, e o fez muitas vezes da maneira mais
absoluta. Pudemos observar, nas vezes em que acompanhamos o
empregaQ.o do "barracão" em suas subidas ao igarapé, :1
modalidade qo "comércio" interétnico desenvolvido na área. A
medida que o "civilizado" vai se aproximando da maloca, vai
escolhendo tudo que tenha algum valor comercial, limitando-se
a determinar aos índios, donos dos produtos, que os transportem
para o batelão encostado à margem. Não passa pela cabeça do
empregado do seringai perguntar, ao menos, o preço de cada
produto, ou, ainda, se é ou não desejo do índio vender sua
produção. Numa dos ocasiões em que subimos o igarapê Belém,
o empregado passou por um braseiro, onde eram moqueados oito
peixes "matrichões", arpoados pelos Tükúna moradores da
maloca; olhou-os e ordenou aos índios que levassem os peixes
para o batelão, enquanto procurava saber o que havia mais a
"comprar" na maloca. Não cogitou de perguntar sequer se os
peixes não fariam falta à dieta daquela família Tükúna, numa
época de penúria alimentar por que toda a tribo estava passando.
E acrescente-se que os peixes foram creditados na conta dessa
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13. "Moça nova" paramentada (RC0/1959).
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14. Ini ciação da "moça nova" ( RC0/ 1959).
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família à razão de Cr$ 5,00 cada, quantia irrisória, considerandose que por menos de Cr$ 30,00 nunca esses mesmos peixes seriam
vendidos nas margens do Solimões. Note-se, ainda, que mesmo
esse dinheiro jamais é visto pelos Tükúna, pois eles passam a
dispor somente de um crédito em mercadorias no "barracão" do
seringai.
Já os Tükúna da beira do grande rio contam com.maior número de possibilidades de comercialização de seus produtos, se
bem que sintam mais do que os seus patrícios dos igarapés os
aspectos negativos do regime a que estão engajados. Referimonos aqui, especialmente, ao regime de troca. A conscientização
pelos Tükúna em geral da instituição da troca e de suas limitações começa com o surgimento, na área, da moeda como meio
de troca. Ora, isso tem lugar no comércio do grande rio, com os
regatões, e se vai impondo como técnica de relações comerciais
à medida que se aproxima dos grandes centros consumidores
como Letícia e Benjamin Constant. Do ponto de vista do índio,
deve ser fascinante a nova experiência de comprar coisas
diferentes com um único "meio de troca": a moeda. E mais: poder
avaliar, com a precisão que só ela permite, os utensílios e os
alimentos postos diante de si. É claro que a apropriação indébita
do trabalho e da produção indígena nem por isso deixa de existir;
a espoliação continua. Apenas, com a emergência nas áreas tribais
de um sistema monetário, a apropriação do trabalho e de bens
passa para um outro plano, talvez de espoliação um pouco mais
refinada. Mas no processo histórico de sua luta para sobreviver
à pressão da sociedade nacional, os Tükúna encontram nessa
penetração gradual no sist~ma mercantil e, sobretudo, monetário,
um progresso realmente notável em suas relações com o branco.
Comparada com a fase das relações interétnicas caracterizada
pelo escainbo, a etapa presente constitui algo bem mais avançado
no tocante à integração econômico-social do caboclo na ordem
nacional.
Nessa altura, antes de prosseguirmos nossas considerações,
convém esclarecer que o índio isolado torna-se cada vez mais
uma categoria abstrata, isto é, irreal; e que a única realidade,
atualmente, é o caboclo. Este, penetrado pela história da sociedade envolvente e dominante, é, ao mesmo tempo, o seu mais autên-
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tico resultado, pois foi gerado pela história da fricção interétnica
no Solimões. Portan_to, não cabe aqui perguntar sobre a
legitimídade de uma formulação do problema das relações entre
índios e brancos, que traga implícita uma política de integração
socioeconômica. Queira-se ou não, esta parece ser uma questão
de fato. A outra alternativa é a do encaminhamento das
populações tribais para uma "situação de estufa", o que resultaria
numa política segregacionista. Esta jamais foi posta em prática
no Brasil, ao menos num nível de responsabilidade governamental (estadual ou federal). O sistema de relações interétnicas no
Solimões tem engendrado formas discriminatórias e com
tendência segregacionista (como veremos no próximo capítulo);
mas isso não quer dizer que a segregação venha - ou mesmo
tenda - a se institucionalizar. Fatores estruturais, relacionados
com a instalação da sociedade nacional nas regiões por ela
desbravadas, conduzem-na, ao contrário, a tentar absorver os
remanescentes das populações indígenas "domesticadas". O fato
de incorporá-los (ou ao menos a isso tender) na classe mais baixa
da estrutura social, regional, a saber, na de seringueiro, já
constitui por si só um mecanismo de defesa da classe dominante
e dos grupos com ela identificados. O seringalista, como a
antítese do seringueiro, não necessita de outros instrumentos
além daqueles de que já dispõe para manter privilégios em seus
domínios. E é de todo conveniente mostrar-se "compreensivo"
diante da situação de seus seringueiros, sobretudo quando estes
são caboclos, isto é, quando ainda não estão em condições de se
beneficiarem dos privilégios do branco. A mistificação aqui é
completa, e ficará mais clara quando retomarmos estas reflexões
no capítulo seguinte. O leitor deve reter a idéia (ainda não de
todo demonstrada) de que a situação concreta do Tükúna só pode
evoluir para uma integração do grupo na sociedade envolvente,
e naquelas camadas menos favorecidas, que constituem a base
da pirâmide social identificável no alto Solimões.
O fascínio que a moeda exerce sobre os Tükúna dos igarapés
pode ser avaliado pelo alto significado do dinheiro entre os seus
patrícios do grande rio, que sempre trazem consigo alguma
quantia, por mais reduzida que seja, e mostram-na aos primeiros.
Com isso, involuntariamente ou não, os seduzem a tentar descer
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o igarapé e a frustrar as tentativas do "barracão" em impedi-los
de atingir seus fins: vender suas mercadorias por dinheiro. Esse
estado de coisas tem contribuído para a saída de muitas famílias
Tükúna dos sítios onde a oportunidade de "ver dinheiro" é muito
reduzida. A Empresa A.A., por exemplo, está perdendo muitos
dos seus caboclos que buscam outras áreas, de vez que ela ainda
persiste no costume "do troco". Inúmeros entrevistados, egressos
das glehas da empresa, disseram-nos que de lá saíram por não
receberem dinheiro, só mercadorias. Em sua maioria, esses entrevistados eram moradores de beira do grande rio, cuja maior experiência no trato com os brancos ,lhes proporcionava uma melhor
. .
consciência de sua espoliação. E verdade que sempre ex1st1uno
Solimões um alto índice de mobilidade geográfica das
populações indígenas "acabocladas". Mas o que importa aqui
não é o índice de emigração das glebas referidas, mas os motivos.
E é tão patente o papel do dinheiro como estímulo às migrações
atuais, que a própria direção da Empresa A.A. está iniciando (ou
pensa iniciar), em seus domínios, um novo regime de relações
comerciais e de trabalho. A adoção do dinheiro como meio de
troca parece vir se impondo progressivamente, mesmo nas áreas
mais tradicionalistas. Nestas, como no caso da empresa a que
estamos nos referindo, ainda persistem, combinadas, as duas
modalidades de comércio: o escambo nos igarapés, a moeda na
beira do grande rio.
Esquematizando, teríamos os Tükúna dos igarapés sendo
atraídos, preliminarmente, para as margens do Solimões, quer
per1nanecendo na gleba da mesma empresa (como os Tükúna do
igarapé Belém, transferi~do-se para Palmares), quer mudando-se
para outra área, ainda sob "tutela" de um patrão. Outros Tükúna,
já antigos moradores da beira do rio, procuram cortar radicalmente suas relações com a empresa, isto é, com o antigo patrão
que lhes pagava em espécie, e buscam outra empresa ou tentam
instalar-se junto a aglomerados brasileiros (como Santa Rita do
Weil, Benjamin Constant) ou colombianos (como Letícia), ou
ainda na "reserva indígena", em Mariuaçu. Essas migrações,
embora por si mesmas não pondo em cheque o regime servil no
Solimões, valeram para chamar a atenção dos seringalistas sobre
a inadequação das modalidades tradicionais de apropriação do
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trabalho indígena. Poder-se-ia dizer, sem que estivéssemos
simplificando demais a questão, que essas migrações serviram
para elevar ao plano da consciência empresarial a falência do
sistema de escambo, e com ela a ameaça de desintegração da
própria empresa. Daí ter o proprietário da Empresa A.A. iniciado
uma reformulação na modalidade de retribuição, tendendo agora
a adotar o dinheiro como pagamento "sempre possível" e a usar
as mercadorias somente nos casos em que a troca não venha a
criar dificuldades nas relações interétnicas, no tocante ao aproveitamento do trabalho indígena.
Novos papéis estão destinados a serem desempenhados pelos
remanescentes Tükúna no processo de sua integração na sociedade nacional. 17 Entre aqueles de maior significação para a coletividade Tükúna, temos o de "crente" (ou recém-convertido ao
credo protestante), o de reservista e o de eleitor. Poder-se-ia perguntar por que não mencionar também o papel de "católico"
que, em última instâncía, exprimiria a outra dimensão do cristão
naquelas áreas. Ocorre, entretanto, que a categoria de "católico"
não possui nenhum dinamismo dentro do contexto indígena-regional, desde que - atualmente - é ponto pacífico índios e
brancos definirem-se normalmente como católicos, sem que tal
definição envolva a atualização de um comportamento coerente
com a ética católica. Tal não acontece, porém, com o "crente",
categoria plena de dinamismo, pois constantemente estimuladora
de choques entre os componentes daquelas comunidades,
indígenas ou não, alcançadas pelo proselitismo evangélico.
Como categoria histórica, o "católico" já teve um peso determinado no processo de contato interétnico e - quem sabe em maior
grau - inter e intratribal. Hoje o pesquisador já não surpreende
qualquer reação anticatólica, pois a categoria tornou-se demasiadamente abstrata, incluindo todos aqueles não-crentes, que se
valem da identificação de católico como equivalente à de civilizado. O "anticatolicismo" manipulado pelo "crente" significa
apenas uma atitude de defesa diante do não-crente que, em regra,
é também anticrente. No estudo das áreas de fricção interétnica
caberia bem uma sociologia da galvanização evangélica, desde
que o proselitismo protestante é um fenômeno corrente nas zonas
de expansão da sociedade nacional e sua maior significação re-

135

side no seu caráter polarizador. Porém, o "crente'', como um agente polarizador e dinamizador das situações em que se acha
envolvido, não atua no alto Solimões com a mesma intensidade
com que o faz noutras áreas de contato interétnico no Brasil. 18
No Solimões, especificamente em Santa Rita do Weil, a condição
de "crente" ainda não chegou a perturbar a comunidade Tükúna,
tomada como um todo. Não somente pelo pequeno número de
"convertidos", 19 como ainda - e principalmente - pelo fato de
o proselitismo não os estar alcançando nos altos igarapés, em
seus núcleos mais tradicionalistas.
O caso de Santa Rita do Weil exemplifica os primeiros
momentos da penetração evangélica na área Tükúna. Esta
penetração se fez, preliminarmente,junto da população brasileira
e só agora começa a impor-se aosTükúna localizados nas proximidades da povoação ou em sua periferia. Os Tükúna, que já se
encontravam na povoação, e aqueles que foram atraídos para ela
pela ação galvanizadorà protestante aceitaram aparentemente a
conversão como um meio de integração social na comunidade
brasileira. A possibilidade de relações simétricas com membros
da sociedade regional, que o ato de conversão prometia, pode
ser considerada como um poderoso estímulo senão para a adoção
do credo protestante, ao menos para a do status de "crente". Os
depoimentos colhidos e que vêm corroborar essa tese são
unânimes em exprimir esse desejo de equiparação com os brancos
ou de diluição da superioridade do homem "civilizado". O tratamento de "senhor", dado pelos missionários evangélicos ao
índio, leva o Tükúna a se sentir prestigiado, como podemos ver
nesse comentário, obtido de um Tükúna morador de Santa Rita
do Weil : "Civilizados são ruins porque tratam mal a gente, mas
não são todos ... O americano (o pastor) trata bem e chama todos
de senhor". E continua em seu depoimento: "Americano diz que
tem gente que não compreende (que todos são iguais perante
Deus) e que essa gente é mais besta que Tükúna". E conclui:
"Tükúna é besta porque não sabe falar (português)".
A interiorização dos padrões de comportamento do branco
pelo índio, já mencionada noutro lugar deste ensaio, o leva a
fixar algumas "qualidades" do branco como requisito a sua "desticunização" - se assim podemos nos exprimir. O falar bem

português (ao lado de se vestir e de se paramentar com utensílios
"civilizados") simboliza a passagem da condição de "selvagem"
- condição esta da qual estão bem conscientes, graças à presença
no Javari de grupos arredios, "ainda de arco e flecha'', como
dizem - para a de "civilizado". Mas esse comportamento recémadotado pelos Tükúna de Santa Rita do Weil não revela em
absoluto qualquer estabilidade; é inconstante; e só pode ser
compreendido se entendermos a ambigüidade da situação total.
O comportamento verbal logo desmascara a inautenticidade da
"desticunização"ao revelar-nos que por trás dos anseios do caboc lo se encontra um vigoroso etnocentrismo, posto em evidência
em todas as ocasiões. O idioma Tükúna serve, assim, para credenciar o "americano" como alguém que dedica àquele povo o
maior respeito. Comentando um pastor protestante norte-americano, residente no Peru, o mesmo informante diz admirado e
satisfeito que "o americano fala na gíria direitinho"! O mesmo é
dito com relação ao etnólogo quando este conversa sobre as tradições Tükúna, guardando o maior respeito ao seu informante; esta
atitude os encanta sobremaneira. Como os desencanta, em
contrapartida, a atitude do missionário ao repreendê-los sobre
sua vida cerimonial (tribal), acusando-os de "terem parte com o
diabo" =-o . Em suma, o que fica claro é o valor que o status de
"crente" tem para o Tükúna, significando para ele, primordialmente, o status de branco, ou, pelo menos, igual ao de branco.
Esta situação do Tükúna "crente", que aqui tentamos descrever,
ainda é uma das modalidades do "caboclismo" - que começa a
emergir numa nova etapa de sua história.
As condições de reservista e de eleitor para o Tükúna não
reúnem as mesmas potencialidades - no sentido dinâmico referido acima-que as desfrutadas pelos status até agora analisados.
Ao invés, mais do que os outros status, este, parecem destinados
a conferir maior grau de prestígio social. E oportuno observar
que há aqui uma quebra dos princípios tribais que norteiam a
estratificação Tükúna. O parentesco, a descendência e a geração,
que constituem os mecanismos tradicionais de atribuição destatus dentro da sociedade Tükúna, passam a ser substituídos (especificamente no caso dos novos status) por mecanismos relacionados com a esfera da educação (extratribal) e submetidos a fatores
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organizatórios, isto é, contingentes e não prescritivos. Também
no sistema social Tükúna existem status que são alcançados
graças a fatores contingentes. Ostatusde xamã ou pajé (dy'uvfta)
é assim uma das categorias tribais adquiridas por qualquer indivíduo que para esse fim seja adestrado por um outro dy 'uvita,
mediante uma determinada remuneração. 20 Mas estes status não
estão equilibrados no sistema de estratificação: ora podem estar
no "alto", isto é, conferindo um prestígio positivo na sociedade
tribal, ora podem estar em "baixo", revestindo seu possuidor de
uma auréola negativa e constituindo antes de tudo num desprestígio. O papel de xamã nem sempre confere o mesmo status a
quem o desempenha; depende de. como o desempenha e quais os
fins que atinge. Assim um dy 'uvita pode ter grande poder ou não
possuir poder algum. 21 Evidentemente, tal não se dá com um
"chefe de família extensa"Tükúna em relação aos membros de
sua parentela, ou com um "tio"(tuuti) em relação ao seu "sobrinho" (too 'ta?a) etc. Estes status são prescritos dentro da
estrutura de parentesco, que representa na sociedade indígena o
núcleo de sua estrutura social.
O reservista e o eleitor, como categorias sociais alienígenas,
representam o que se poderia chamar status intergrupais, uma
vez que propiciam aos seus possuidores meios de penetração na
sociedade nacional. Todavia, não podemos dizer que os Tükúna
estejam conscientes de todas as oportunidades de integração na
sociedade dominante que as condições de reservista e de eleitor
estão a prometer. Os comentários que pudemos colher entre jovens
Tükúna, moradores em Mariuaçu, não revelavam um interesse
decidido por parte deles em se tornarem reservistas. Alegam que
se trabalha muito no quartel, inclusive durante a noite - o que
parece ab~urdo para um Tükúna. Por outro lado, não olham com
a admiração que se poderia esperar (comparando com situações
semelhantes em outros grupos tribais do Brasil) seus patrícios
reservistas; estes parecem constituir um pequeno grupo de pioneiros que nada ainda alcançaram com seu exemplo junto aos
jovens de sua geração. Mas, não obstante, parecem sentir-se "superiores", estando em todas as oportunidades demonstrando sua
experiência de vida militar (melhor diríamos: de convívio com a
sociedade dos brancos) e usando, sempre que podem, os velhos
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fardamentos. Se um dia o seu serviço militar foi imposto - como
nos é lícito acreditar, em face de recrutamentos
feitos por funcio,
nários do Serviço de Proteção aos Indios - hoje, tornados
reservistas, esses Tükúna passaram a explorar sua nova condição
como um instrumento tão útil para o seu convívio com os patrões,
brancos, quanto para a sua vida na própria comunidade indígena.
Inúmeros Tükúna reservistas acabaram casando com moças
brasileiras que os têm como "civilizados", graças ao grande
,
22
desembaraço por eles adquirido na vida de caserna. E de se
esperar que na proporção em que se intensifiquem as relações
Tükúna-brasileiros, a condição de reservista se tome mais atrativa
aos jovens aborígines.
Quanto à condição de eleitor, poucos elementos temos para
a reflexão sociológica. Cabe apenas registrar a existência de um
pequeno número de eleitores na comunidade de Mariuaçu,
completamente marginalizados do processo político regional e
somente procurados às' vésperas das eleições. Foram recrutados
por funcionários do SPI e, provavelmente, com eles sempre
votaram, sem revelar qualquer solidariedade política com
partidos ou candidatos. É a realizaqção mais bem acabada do
"voto de cabresto" tão comum no Brasil arcaico. Porém, no âmbito
da sociedade indígena, esses eleitores desfrutam de algum prestígio, mais devido à sua condição de alfabetizados do que de
pessoas que votam. O título de eleitor é uma espécie de diploma
de curso de primeiras letras. E isso só pode ser devidamente
entendido se considerarmos a total precariedade do sistema escolar em Mariuaçu, até hoje incapaz de alfabetizar realmente as
crianças indígenas da comunidade. Como os quatro anos primários jamais foram cumpridos por um Tükúna, não houve, até agora,
um diplomado pela Escola do Posto. E os Tükúna eleitores assim
se tomaram em razão de uma grande liberalidade das autoridades
competentes e do desejo de terceiros de ampliar o mais possível
o colégio eleitoral na região, com "votos garantidos". São, assim,
eleitores semi-alfabetizados. Não é improvável que o status de
eleitor venha a adquirir, no futuro,
um conteúdo político
,
partidário até agora inexistente. E certo, porém, que presentemente os Tükúna não chegam a se interessar pela política regional nem mesmo durante as eleições. Não deixam de revelar
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aqui uma certa coerência com suas reais possibilidades de dirimirem, através de seu voto, o processo de sua alienação.
Todas essas modalidades de ser do Tükúna moderno são,
em maior ou em menor grau, impostas pelo mundo novo criado
pelos brancos no seu primitivo habitat. Como tentamos descrever, esse mundo lhes inculca um sentido ambivalente diante de
si mesmos e da sociedade regional, legando-lhes uma situação
marcada pela ambigüidade. A admiração devotada ao tecnicismo
da sociedade envolvente, a par do desejo de por ela serem tratados
como gente, leva os Tükúna a se valerem de todos os expedientes
que possam anular ou diminuir a distância entre os seus respectivos mundos. As adoções de status intergrupais - como vimos
nos casos do "crente", do reservista e do eleitor-bem representam mecanismos de simetrização entre índios e brancos. As
figuras de "Capitão"ou de 'te?tfmarcam o oportunismo com que
alguns membros da sociedade dominada buscam partilhar do
poder·e do prestígio junto à sociedade dominante, nacional. Estas
figuras, que constituem, em última análise, elementos-chaves
na preservação do domínio do branco são em regra, paradoxalmente, pessoas capazes de desenvolver uma consciência crítica
da situação de contato, sem, no entanto, serem capazes de liderar
movimentos de libçrtação - presas que estão, graças a uns poucos
privilégios, nas malhas da sociedade regional, envolvente. Os
movimento de libertação tendem, então, a serem transpostos para
um plano mítico-religioso, engendrado por uma consciência ingên ua da situação de contato, como se pôde ver pela análise dos
surtos messiânicos. 23
Mas os recursos de que lançam mão osTükúna nos seus
esforços para sobreviverem na ordem nacional apresentam
aspectos que se caracterizam por revelar uma grande habilidade
no "jogo social". Foram eles apontados no início deste capítulo,
ao tratarmos do problema da identificação étnica. Vimos, então,
nos casos do cafuzo e do Calixto, que com a mistificação de suas
respectivas situações conseguiram alcançar um artificial e
efêmero status de "branco"; enquanto o caso da família do
Araújo, de Mariuaçu, nos mostra que o escamoteamento das regras
do "jogo social" reveste-se, às vezes, de um refinamento espetacular, expressivo de um comportamento extremamente inteligente, que bem marca as potencialidades da razão indígena.
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Porém, essas modalidades de serTükúna numa conjunção
intercultural e numa área de fricção interétnica não resultam
senão em formas de "caboclismo", porque se entendem aquelas
modalidades penetradas de umpathos que em grau variável as
caracteriza. O caboclo é, num certo sentido, a própria negação
do Tükúna; noutro, a sua própria afirmação em oposição ao
branco. E para uma compreensão cabal da história do caboclo e
de seu destino, toma-se indispensável uma referência à sociedade
dos brancos e do mundo que esta promete aos Tükúna.
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NOTAS

1

Num outro lugar - R . Cardoso de Oliveira, 1960 (b) - realizamos
uma análise comparativa desses mecanismos de integração dos m embros
espúrio s à ordem tribal, nas sociedades Tükúna e Terêna. Naquela
oportunidade, limitamo-nos a apontar um mecanismo já institucionalizado
(no caso Terêna), e outro (no caso Tükúna) que emergia, podendo-se dizer
que esse último foi surpreendid<? no momento mesmo em que i~iciava seu
processo de institucionalização. Neste capítulo, procuraremos aprofundar
nossas reflexões sobre o sentido dessa "instituição emergente" na sociedade
Tükúna.
2
Um dos problemas mais fascinantes da moderna reflexão antropológica
é o da historicidade das populações ágrafas. Claude Lefort, dentre outros,
propõe esta questão em seu artigo "Société sans tlistoire et Historicité", in
Cahiers lnternationaux de Sociologie, XII, 1952.
3
R . Cardoso de Oliveira, 1960 (b).
4
C. Nimuendaju, 1952: 64.
5
Cf., por exemplo , Marion J. Levy Jr., 1952, Capítulo X, passitn.
6
Cf. R. Cardoso de Oliveira, 1961 (b),passim.
7
Cf. Siegel, Capítulo "Comunicação Intercultural", 1954.
i1 C. Nimuendaju, 1952:64-5. " Devido a essas qualidades , eles ganharam
uma ascendência limitada sobre os companheiros do grupo que se
aproxilnavam deles com seus problemas à procura de auxílio e conselho.
Apesar disso não tinham nenhum direito de punir ou coagir aquele que
não aceitasse suas advertências".
9
Idem. p . 65 .
10
Ibidem.
11
lbide1n. Os sinais diacríticos não são os originais do texto. (Cf. chave
para os símbolos fonéticos.)
12
São freqüentes os casos de poliginia sororal entre os Tükúna.
13
Essa citação foi extraída d o manuscrito "Contribuição ao Estudo do
Messianismo Tükúna'', comunicação apresentada na V Reunião Brasileira
de Antropologia, Belo Horizonte, 1961; posteriormente, co1n modificações,
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...
foi publicado em A1nérica Latina cotn o título '"Cargo Cult' naA1nazônia:
Observações sobre o Milenarismo Tükúna".
14 Nimuendaju dá a seguinte explicação a essa entidade sobrenatural : "A
primeira raça de homens que dyo 'i e e:pi pescaram se cha111a '1na-gi'ta
(de' 1na-gi "atirar alguma coisa com a ponta d e u1na vara fl exível" e ta
"s ufixo de plural" ou f 'fne, "os imortais'')". 1952: 135 .
is Nimuendaju, 1952: 138.
16 O conteúdo pejorativo de caboclo não passa despercebido ao índio,
como o de negro não passa despercebido aos indivíduos negróides. Aqui o
conceito de caboclisn10 opõe-se ao de negritude, como o desenvolve Sartre
em seu ensaio "Orfeu negro", in Reflexões sobre o racisn10, Difu são
Européia do Livro, São Paulo, 1960. Enquanto a negritude corresponde a
uma tomada de consciência do negro como tal (de seus direitos, de sua
luta) o caboclismo expre ssa o escamoteamento dessa cons ciência, isto é,
da luta, da busca de sua autodeterminação.
17 Fique claro que não estamos falando em assimilação segundo a qual o
grupo perde ria sua "identificação étnica" sin1ultaneamente com a perda de
sua "peculiaridade cultural". Cf. R . Cardoso de Oliveira, 1960 (a): 111. A
integração deve ser entendida no plano socioeconônlico especifica1nente
como integração econômica, na forma em que a discutimos na introdução
do ensaio.
u Veja-se , por exe1nplo, o caso Terêna em R. Cardoso de Oliveira 1960,
(a), Capítulos V, VI, Vll e VIII, em que o proseliti smo protes tante chego u
a cindir em dois band os políticos antagônicos a lguns grupos locais.
19 As aspas conferem ao conceito um caráter impreciso, como impreciso
é o nosso conhecimento sobre a natureza da conversão Tükúna. A se dar
crédito aos deJ?oimentos dos próprios pastores de Santa Rita, ve1nos que
nem 1nesmo eles acredita1n na autenticidade dessas primeiras conversões.
Cf. R. Cardoso de Olive ira, 1960 (a), quanto aos Terêna; Darcy Ribeiro ,
Diário Xokleng. Mn. , relativo a grupos Kaingang .
2 º Escreve Nimuendaju que "qualquer pessoa que deseje se tornar um
xamã preci sa se pôr em contato com os espíritos das árvores por meio de
outra pessoa já iniciada. Alguns xamãs começam a educar seus filhos quando
os meninos têm seis anos de idade. Usualmente, porém , o aspirante recorre
a um mestre de fama reconhecida ao qual ele paga a instrução" ( 1952:
1o1 ).
2 1 Em regra o dy 'uvi'ta. quando no papel de curandeiro (medicine-1nan),
é provedor de cura mediante atividade mági ca (witchcrajt); quando n o
papel de feiticeiro ou bruxo, é provedor de 1nagia negra (sorcery). Os
Tükúna possuem no1nes distintos para expressar diferentes papéis, geradores
de diferentes status. Para o homem-tnedicina, possue1n o termo dy 'o:lvu:e.;
para feiticeiro, termo no:ke:tvu:e. Quanto ao problema da estratificação
em sociedades tribai s, c lânicas , remetemos o leitor ao clássico trabalho de
Paul Kirchhoff, "The Principies of Clanship in Hun1an Society". Indicamos
ainda, subsidiariamente, o livro de Marshall D. Sahlins,Social StraNf'ication
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in Polynesia, se bem que discordemos em muitos aspectos das teses centrais
desta interessante obra.
22
Falam o português com pouco sotaque e fluentemente e já adotam uma
série de hábitos "ocidentais". É onde a aculturação individual se apresenta
no mais alto grau . Mas nem por isso esses índios (com apenas uma exceção)
deixam de adotar sua identificação tribal, isto é, permanecem Tükúna.
23
O surgimento de líderes Tükúna que não sejam levados a mascarar,
con sciente ou inconscientemente, os reais objetivos dos movimentos de
libertação, parece que só terá lugar no caso de um acirramento da luta
entre índios e posseiro s brasileiros - evento este que examinaremos no
próximo capitulo. Nas condições atuai s, em que as formas de apropriação
do trabalho indígena caminham para uma transformação na medida em
que entra em cri se o "regime servil" no Solimões, tudo parece indicar que
a única bandeira de arregimentação d os Tükúna para a sua organização na
defesa de seus dire itos será a luta pela terra, isto é, por Mariuaçu.

VI
O MUNDO DOS BRANCOS

Por mais que a sociedade regional se constitua num todo
heterogêneo, fundada que está numa estrutura de classes e na
peculiaridade de sua ,situação de fronteira, para o índio (ou
melhor diríamos: contra o índio) ela tende a atuar de modo uniforme. A oposição entre as classes - da qual a melhor ilustração .
seria a contradição seringalista-seringueiro - chega a desaparecer momentaneamente ou fica extremamente reduzida na situação interétnica. Em outras palavras, as diferenças sociais (de
classe) são neutralizadas
diante das diferenças étnicas, expressas
"\
na distância cultural existente entre as populações indígenas e a
sociedade nacional. A sociedade dos brancos chega, então, a eliminar suas divergências, a fim de se antepor ao índio, que surge
para ela como um símbolo do atraso e do baixo padrão de vida
regional. Sob uma estrutura de classe temos, assim, uma estrutura
étnica. Atualmente, ambas as estruturas se acham justapostas,
mas tudo indica que a segunda se irá "esvaziando" na proporção
em que as linhas da primeira se forem tomando mais nítidas
expressando o fortalecimento da classe trabalhadora e o desmascaramento dos grandes proprietários e atuais líderes políticos
do alto Solimões. 1 Isto não quer dizer, entretanto, que a linha
étnica desaparecerá. A literatura especializada a esse respeito,
quer relativa a negros, quer a índios, não nos permite inferir que
a "situação de classe" venha substituir uma situação étnica, eliminando-a dos quadros sociais. A modalidade das relações entre
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ambas as situações parece ser dialética. E é isto que tentaremos
demonstrar, preliminarmente, no presente capítulo.
O índio numa estrutura de classes, situado , portanto, na
Ordem Nacional, ganha uma nova dimensão: a de membro
espúrio da sociedade regional. Reduzido pela classe dominante
- dos patrões - a uma categoria como a do seringueiro, por
exemplo, nela é diferenciado pelo seringueiro brasileiro, cioso
este último de suas prerrogativas de "civilizado". Para o seringueiro não-índio a linha étnica persiste determinando a dinâmica
de suas relações com o índio. Para o seringalista a diferenciação
entre o seu seringueiro "civilizado" e o seu seringueiro caboclo
reveste-se de maior objetividade, uma vez que a produtividade
de um em relação à de outro, como vimos, é de ordem distinta. A
menor produção do índio é talvez o fator primordial que marca
sua situação de caboclo, caracterizando-o, assim, como mão-deobra menos qualificada na área do Solimões. As demais qualidades depreciativas atribuídas ao índio são, no caso, secundárias,
servindo mais de explosões emocionais por parte do branco,
qualquer que seja sua classe. O branco "classe alta" fundamenta
sua objetivação do caboclo no prejuízo que este lhe acarreta no
cumprimento das atividades de produção; o branco "classe
baixa", baseado nas mesmas evidências de baixa produtividade,
estigmatiza o caboclo com termos similares, todos expressando
a diferença essencial existente entre seringueiros de etnia diversa:
"O caboclo trabalha mal porque ele é mais pra bicho do que pra
gente". E muitos alardeiam que seu trabalho vale o de dez
caboclos.
Esse estado de coisas poderia ter outras conseqüências se a
população Tükúna dos seringais tivesse algum privilégio (em
detrimento do seringueiro "civilizado"), como o de receber qualquer tipo de cuidado assistencial, de parte do SPI, pelo fato de
serem índios. Os seringueiros "civilizados" achariam absurda
semelhante medida, da mesma forma que estranham a existência
de um Posto Indígena como o de Mariuaçu. Por que eles, brancos,
"civilizados", teriam menos direitos do que os caboclos? Isto
dizem os seringueiros não-índios, numa tentativa de marcar a
linha étnica entre eles e seus "companheiros" de trabalho, índios.
Mas, surpreendentemente não pensam assim (ou pelo menos assim

não se expressam) os lavradores posseiros, brancos, residentes
em terras da "reserva indígena" em Mariuaçu. Num memorial
endereçado ao Presidente da República, os posseiros de Mariuaçu,
visando a qualificar os Tükúna moradores da "reserva", manifestaram-se pela inexistência "neste recanto de índios e, sim,
civilizados caboclos". Com um argumento desse teor, o problema
do índio foi transferido para um plano puramente semântico ...
Ora, os posseiros, tentando desfigurar as funções do Serviço de
Proteção aos Índios, cuidaram de não associar o Tükúna à idéia
de índio, o que levaria o SPI a se tornar uma repartição totalmente
inadequada para atuar .n o alto Solimões; sua área de ação se
restringiria, assim, unicamente aos grupos arredios "selvagens'',
"índios mesmos", do Curuçá e do Quixito. Com isso estariam
"liberados" de uma assistência, ainda que precária, e entregues à
sua própria sorte, isto é, seu destino passaria - sem mais subterfúgios2 - diretamente às mãos dos maiores interessados em sua
destruição como grupo' tribal. Voltemos a isso adiante. Por ora,
gostaríamos de levar o leitor a traçar um paralelo entre os fenômenos sociais aqui expostos, com os apresentados e analisados
no capítulo anterior, quando tratamos do problema da auto-identi ficação étnica e de sua variação em sintonia com o contexto
em que os Tükúna estariam inseridos, o que vale dizer de conformidade com sua situação concreta.
Vimos que o Tükúna filho de união interétnica se identifica
como índio, na medida em que isso o beneficiaria , credenciandose assim a tutelado do SPI (quando morador da "reserva indígena"); noutra situação procura-se identificar como "civilizado",
insinuando-se junto aos patrões como um indivíduo merecedor
de tratamento equânime pelo seringaJista (no caso de seringueiro
ou morador de beira do rio, fora da "reserva"). Esses mecanismos
de identificação de si próprios, inerentes à consciência indígena,
são como que refletidos na consciêcia do branco, qual imagem
projetada num espelho, transfigurando-se em mecanismos de
identificação do outro, a saber - agora - do próprio índio,
pelo branco. Segundo o seu interesse, o branco identifica o
Tükúna com a categoria social ou étnica que melhor escamoteie
a situação que ele, branco, visa a manipular: quando interessado
nas terras tribais, como no caso dos posseiros de Mariuaçu,

146

147

elimina a linha étnica que os separa, trazendo o índio para o seu
próprio "campo" - o da sociedade nacional - onde sabe poder
neutralizar o já desgastado sistema jurídico protecionista e
vencer os índios como seus iguais -todos "civilizados"; quando certo de sua relativa força e sem temer interferências protecionistas, como no caso dos seringueiros brasileiros, o branco
marca mais a linha étnica, exprimindo assim a contradição entre
a situação de branco e a situação de índio, entre a ordem nacional
e a ordem tribal. E é nesta altura que podemos perceber bem a
dialética existente entre as situações "de classe" e étnica, e podemos perguntar qual contradição é mais poderosa: aquela entre o
índio e o branco, ou a encontrada entre a classe dos patrões e
grandes proprietários e a dos seringueiros e pequenos lavradores
sem terra? O círculo da análise se fecha e voltamos ao problema
da superposição da linha de classe e da linJ:iaétnica, marcando a
oposição intransponível entre índios e patrões e a outra oposição - esta às vezes e por momentos neutralizada - entre índios
e seringueiros brasileiros. Evidentemente, é a especificidade
histórica da situação encontrada que irá determinar qual das
contradições é a fundamental. A experiência etno-sociológica
indica que se nas etapas iniciais do contato interétnico a oposição
índio/ branco é a mais irredutível, nas etapas seguintes é a
oposição "classe alta"/"classe baixa" que começa a ganhar consistência. Essa série de fenômenos sociais, cujo marco divisório
(entre a primeira e a classe seguinte de relações de oposição) é
de caráter meramente analítico, constitui-se para o pesquisador
em alvo estratégico, suscetível de contribuir para uma maior
inteligibilidade do processo de contato entre uma ordem tribal e
outra nacional. No alto Solimões, esse processo de contato começa, atu~lmente, a penetrar em sua segunda fase, se bem que
ainda se caracterize pela autonomia índio/ branco. Assim, o
branco possui, simultaneamente e de conformidade com a dinâmica do contato interétnico, tanto a consciência étnica como a
consciência de classe; ao passo que o índio- ao menos no caso
dos Tükúna - possui apenas sua consciência étnica, se bem que
já possamos distinguir indícios demonstrativos da emergência
- remota, é certa - da consciência de classe.3 E isto na proporção
em que essa consciência de classe for sendo engendrada por uma
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situação de classe a se configurar nas etapas seguintes e finais
do processo de contato.
A dualidade consciência e situação, aplicada como o fez
Lukács4 para o fenômeno classe, mostra-se extremamente fecunda
na consideração do fenômeno etnia. Vimos; no caso Tükúna, que
para a sua situação étnica corresponde uma consciência étnica.
Todas as análises realizadas nos capítulos anteriores demonstram
sobejamente esta correspondência, haja vista a análise dos mecanismos de auto-identificação tribal. Por outro lado, todo o universo mitológico Tükúna - consubstanciando a ordem socialampara uma consciência tribal efetiva, a transformar-se em consciência étnica proporcionalmente à intensificação do contato
com o branco. Quando o índio se dizTükúna ouºMarubo, por
exemplo, ele o diz reconhecendo-se membro de um grupo determinado; quando esse mesmo índio se diz índio ou caboclo, ele o
diz classificando-se numa categoria que só toma s.entido quando
oposta à de branco ou "civilizado". Ao identificar-se como membro de uma determinada tribo ("consciência tribal"), sua ação se
reveste da maior autenticidade e não imp1ica a afirmação da
existência do outro. Ao identificar-se como índio, sua ação decorre em função do outro:, a categoria índio só existe porque
existe a categoria branco. E claro que a consciência étnica também pode serautêntica, desde que se constitua numa objetivação
de uma situação concreta, a saber, a existência de índios e brancos, em oposição. Mas pode ser inautêntica, desde que se constitua por um subjetivismo ambíguo, característico do que chamamos "caboclismo"e gerador da "consciência infeliz" a que já
nos referimos, parafraseando Hegel. Neste último caso, esta consciência engendra uma prática alienadora. Cremos ,q ue uma
fenomenologia da consciência "indígena" poderia ser desenvo1vida partindo destas reflexões. Contudo o que nos interessa aqui
é uma descrição e uma análise da consciência do branco, baseadas
em evidências empíricas obtidas na pesquisa "de campo".
Retomemos o problema da terra, para cuja defesa, por parte
dos índios, o episódio de Mariuaçu parece constituir algo singular. Na área da "reserva indígena" os atritos entre osTükúna e os
posseiros fundam-se, explicitamente, na disputa da terra. Como
já nos referimos anteriormente, não conhecemos outro caso na
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história Tükúna que marque tão bem ou ao menos prenuncie a
luta pela terra. No mencionado memorial dos posseiros,
encontramos uma curiosa formulação sobre o que estes entendem
a respeito do problema. Após um breve intróito, escrevem:
"Excelentíssimo Senhor Presidente: Desde que foi instalado o
Posto Indígena de Umariassu, temos visto vários administradores
sido nomeados para o mesmo, mas jamais tivemos a sorte de ver
o Posto produzir o suficiente para vender ao menos dez alqueires
de farinha e duas mãos de milho. -Os três funcionários compram
para sua manutenção. - Umariassu situa-se na área fronteiriça
de nossa Pátria com as Repúblicas do Peru e da Colômbia, no
alto Solimões, não existindo neste recanto índios e sim civilizados caboclos. -A permanência do Posto em Umariassu é inútil
e improdutiva. Nem mesmo uma escolinha funcionando normalmente se encontra no mesmo e, agora, o seu administrador, para
fazer alguma coisa, exige a retirada dos agricultores seguintes,
que residem há muitos anos neste terreno". (E seguem várias
assinaturas de posseiros.)
Os argumentos apresentados nesse memorial merecem um
exame mais detido porquanto exprimem, em última análise, o
ponto de vista do branco. E não apenas o ponto de vista de agricultores sem terra, pobres, mas também da "classe alta" de Benjamin Constant, do poderoso grupo de empresários, cujo líderafirmam na área - teria senão escrito, pelo menos inspirado o
referido documento. Dos argumentos nele contidos, pode-se construir facilmente a concepção que do Tükúna e de sua assistência
fazem os brancos. Entendem, em primeiro lugar, que o Posto
Indígena deve funcionar como uma empresa produtiva, como
um empreendimento agrário qualquer; surpreendem-se, em conseqüência, com o fato de os funcionários do SPI, lotados no Posto,
comprarem o alimento de que necessitam. Em segundo lugar,
rejeitam - devido a razões óbvias - a condição de índio dos
Tükúna asilados no Posto (argumento esse já examinado no início
deste capítulo). Finalmente, consideram a exigência de sua
retirada da "reserva" como um ato gratuito, gerado apenas pela
incapacidade do encarregado do Posto de agir consistentemente
no plano da produção de bens e da educação dos membros da
comunidade de .M ariuaçu. 5 Não podem eles compreender que a
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conjuntura atual é outra, bem diferente daquela de vinte anos
atrás, quando ocorreu a compra pelo SPI do lugar chamado
Mariuaçu.
Naquela época, poucos índios habitavam o lugar e poucos
também foram aquelesTükúna que se transferiram deTabatinga
(antiga área do Posto) para as margens do igarapé Mariuaçu. Já
existia, entretanto, um bom número de posseiros, admitidos no
lugar pelo proprietário anterior, de quem o SPI havia comprado a
gleba. Eis como no referido documento dos seus signatários conta
a história: " ... Inicialmente pagava, a título de arrendamento do
meu local de trabalho (Mariuaçu), cinqüenta quilos de borracha
por ano ao seu proprietário, senhor José Mendes dos Santos. Com
o falecimento deste, em 1944, a ,sua herdeira ·vendeu apropriedade ao Serviço de Proteção aos lndios, que fundou um Posto de
Assistência aos índios Ticunas. - Quando isso ocorreu, os moradores dessa propriedade, com plantações de curto e longo ciclos,
criações etc., se dirigiram ao comandante do então pelotão de
nosso Exército sediado emTabatinga (atual 7ª Cia. de Fronteira),
situado a quilômetro e meio de Umariassu, tendo o comandante
nos afirmado que, por lei, tínhamos os nossos direitos assegurados e que a nossa permanência produtiva era de interesse geral.
- Chamado o funcionário do SPI, encarregado da dir~ção do
Posto,( ... ) este afirmou que poderíamos continuar ocupando os
nossos lotes e contar com o auxílio do Posto, dentro de suas
possibilidades". O documento passa, em seguida, a relatar a
chegada do novo encarregado do Posto, cuja primeira atitude
teria sido a de expulsá-los da "reserva", negando-lhes, inclusive, indenização. Pois bem. Entrevistas feit.a s por nós com representantes das várias facções envolvidas no problema da terra (os
Tükúna, os posseiros, os militares deTabatinga, o referido líder
empresarial de Benjamin Constante, finalmente, o encarregado
do Posto) confirmam, nos pontos essenciais a história narrada
naquele documento. E verdade que o Exército tem interesse na
permanência dos posseiros na área sob sua supervisão (pois
Mariuaçu faz parte da chamada área militar na fronteira), vendo
neles produtores
de cereais a serem consumidos pela própria
,
tropa. E verdade, também, que a grande maioria dos posseiros
(não podemos dizer exatamente quantos) já estava localizada na
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gleba, e alguns há muitos anos. E é verdade, ainda, que o SPI,
através do novo encarregado, forçou a saída dos mesmos, sem
considerar o pagamento de uma indenização adequada. Sobre a
justiça da ação, não nos cabe aqui opinar. Cabe-nos apenas mostrar
o jogo de interesse existente por trás desse acontecimento, capaz
de nos fazer compreender o comportamento dos brancos e as
representações ideológicas que dos índios eles possuem.
Em primeiro lugar temos de considerar que, em duas décadas
de sua existência, o Posto Indígena "Ticunas"se impôs na região
como uma delegacia dos índios. E delegacia no sentido policial
do termo. Todas as denúncias e reivindicações chegadas ao conhe- .
cimento do Posto eram encaminhadas, de uma forma ou de outra,
com sucesso ou não, sempre, no entanto, incomodando os fautores de conflitos com índios ou seus sustentáculos, os grandes
proprietários. Há, assim, em decorrência disso, uma unanimidade
de opiniões sobre a inconveniência de se ter um Posto Indígena
no lugar onde se encontra o Posto "Ticunas". Empregadores,
comerciantes e especuladores de toda sorte passaram a ver no
SPI uma ameaça à sua ação, chegando a classificá-lo como algo
reacionário, negativista, um constante empecilho ao "desenvolvimento da economia regional". A tese mais defendida na área
era a da transferência do Posto Indígena "Ticunas" para o alto
Curuçá, onde lá "cumpriria realmente suas finalidades" : pacificar
tribos hostis. Essa tese se assenta na convicção de que a ocupação
dos territórios tribais é um imperativo da economia regional,
fundada que está num sistema extrativista. Mas se assenta também numa concepção oportunista, ainda que realista, do papel
do Serviço de Proteção aos Índios, como uma agência aplainadora do caminho a ser seguido pela civilização. Por outro lado, o
desconhecimento de outras áreas tribais do território brasileiro
acarreta críticas ingênuas como a de que "o SPI não deve ter um
Posto Indígena na fronteira, porque a repartição é nacional, isto
é, deve estar voltada para o trabalho com a população brasileira
(indígena) e não com índios estrangeiros, em sua maior parte
peruanos ...". Os que assim se exprimem acreditam ainda que o
Serviço de Proteção aos Índios se reduz ao Posto Indígena
"Ticunas" nas fronteiras com o Peru e a Colômbia, portanto como
uma instituição em processo de "desnacionalização".

Em segundo lugar, há de se considerar também a característica de "reserva indígena" que possui Mariuaçu, atraindo quantos Tükúna tenham-se atritado com patrões e para lá refugiado
em busca de amparo. No capítulo anterior, tivemos a ocasião de
descrever e analisar movimentos migratórios para Mariuaçu,
como os decotrentes dos chamados surtos messiânicos. Além
desses movimentos coletivos, observa-se também grande
freqüência de deslocamentos individuais~ de famílias elementares e, mesmo, extensas, à procura de abrigo junto ao Posto Indígena. Esse estado de coisas gerou entre os brancos, identificados
com a ideologia dos patrões, um mal-estar perfeitamente
compreensível, pois surgia, assim, um grande obstáculo à
aplicação de técnicas coercitivas junto aos seringueiros
caboclos, como o conhecido procedimento patronal de estabelecerem entre si a regra de jamais admitirem, em suas turmas de
trabalho, fugitivos de outras empresas. Este acordo, somado à
constante ameaça de assassinato ou de torturas por parte dos
seringalistas, dava grande segurança ao pleno desenvolvimento
do sistema servil no alto Solimões. Por isso, a criação da "reserva
indígena" veio desmoralizar de modo bastante expressivo tais
tipos de coerção do trabalhador indígena na indústria extrativa.
Concomitantemente, a população Tükúna de Mariuaçu foi
bastante aumentada com a imigração, criando uma outra frente
de atrito com os brancos, envolvendo agora, também, componentes da "classe baixa"da sociedade regional: os mencionados
posseiros, ameaçados de serem expulsos de Mariuaçu. Isso
resultou, como vimos, num fortalecimento da "linha étnica"
nas
,
relações de fricção entre índios e brancos na região. E nesse
sentido que se deve entender a união dos brancos - ricos e
pobres- contra o índio, com a conseqüente neutralização contingencial da "linha de classe".
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15. Arrancação dos cabelos da "moça nova" (MVQ/ 1959).

16. Ritual de n ominação (RCO/ J 959 ).
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Das várias situações de fricção interétnica, registradas no
passado ou observadas no presente, derivou toda uma série de
racionalizações, fundadas algumas e1n "fatores objetivos" (em
termos dos interesses dos brancos), mas cristalizadas num semnúmero de estereótipos e em padrões de conduta discriminatória
contra o índio. Não há talvez situação interétnica mais propícia
para a plena fomentação de preconceito "racial" do que a
encontrada no alto Solimões; e os casos demonstrativos dessa
asserção poderiam ser enumerados ad nauseam. Certos casos,
porém, merecm um registro especial dada a relevância de que se
revestem para a caracterização do mundo dos brancos. Lembramos aqui uma atitude assumida pela missão evangélica de Santa
Rita do Weil em relação aosTükúna, submetidos ao proselitismo
religioso. A significação deste caso prende-se ao fato de encontrarmos uma conduta discriminatória numa situação na qual ela
assume um sentido aparentemente paradoxal: a ação evangélica,
que se·impôs no contexto indígena pelas relações simétricas que
prometia, passou, na prática, a incluir um comportamento não
apenas discriminatório mas, ainda, segregacionista.
A missão protestante, "TheAssociatio~ ofBaptist forWorld
Evangelism", instalou-se em Santa Rita do Weil em 1951, adquirindo um lote de terra de um dos proprietários alemães do lugar.
Tratou-se de construir imediatamente a residência do pastor, a
Escola Evangélica e a Igreja. Em princípio, apenas os "civilizados" compareciam à Escola e à Igreja. Posteriormente, começaram
a ser atraídos os índios da comunidade de Santa Rita, a que se
seguiram outros Tükúna da região, todos curiosos para saberem
o que estava acontecendo. "Ouvimos o sino tocar"- relata um
Tükúna - "é viemos ver que o americano estava fazendo; aí
ele pediu pra gente ficar, e chamou todo mundo de irmão".
Algumas famílias Tükúna logo passaram a residir na comunidade
indígena de Santa Rita. Antigos e novos moradores começaram a
enviar suas crianças para a Escola Evangélica e eles mesmos se
deixaram atrair para os cultos.Assim conta o missionário: "Os
Tükúna apareciam raramente, mas foram aumentando em número.
Tratei de recebê-los todos e eles participavam dos cultos junto
c~m os civilizados". Acrescenta o pastor que quando esteve nos
Estados Unidos em gozo de férias, o seu substituto separou os
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cultos, "incentivando os Tükúna a construírem seu próprio templo. E eles agora já têm sua própria casa de Deus". Procuramos
verificar as razões dessa separação, e nos deparamos com uma
forte pressão por parte da comunidade branca no sentido de segregar o índio - adultos e crianças - do convívio interétnico
religioso e escolar. Embora o pastor admitisse que "alguns
Tükúna possuem convicção espiritual. ..", isso não foi suficiente
para os "civilizados" os aceitarem como iguais. Principiaram
por tornar impossível a vida das crianças Tükúna na Escola; eram
elas constantemente provocadas, quando não eram agredidas
pelos meninos brancos. Os pais e os mestres, em lugar de darem
um paradeiro nisso, adotaram a alternativa mais "conveniente":
fizeram os índios tirarem seus filhos da escola e os induzira1n a
construir uma outra. Com escola e igreja próprias, isto é, "adequadas para índio", a situação foi contornada habilmente p e la
missão que, afinal de contas, apenas atendeu a uma reivindicação
da população "civilizaqa" ...
O comportamento discriminatório e a proliferação de estereótipos antagônicos ao índio são simplesmente o resultado do
desejo da população branca de contar com os produtos do
trabalho indígena sem que eles, os índios, "saiam de seu lugar".
Isto é, não ameacem os privilégios do "civilizado"e não
perturbem a vida em Santa Rita do Weil; sejam servis, respei'
tadores da propriedade
alheia e aceitem qualquer preço por seus
produtos; reconheçam, enfim, que participar da vida da comunidade "civilizada" é um prêmio, para cuja conquista muito
devem osTükúna fazer por merecê-lo. Assim, enquanto a maioria
dos habitantes brasileiros de Santa Rita permanece na crista da
onda de estereótipos, os mais atilados moradores e líderes da
comunidade branca guardam uma compreensão mais realística
da posição dos Tükúna na situação de contato. Eis como um
deles se expressa: "A vinda dosTükúna para cá é muito boa, pois
eles trazem galinhas, bananas, peneiras, tipitis, remos e muitos
outros artefatos, e vendem para a população. Os comerciantes
ficam também satisfeitos porque fazem bons negócios" . E a
maioria desses negócios ainda é feita à base do troco, não sendo
comum o uso do dinheiro ... Essas vantagens bastante evidentes
que desfrutam os brancos na situação de contato, se bem que não
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sejam anuladas mediante o convívio diário com os índios, muitas
vezes dificil, 6 são freqüentemente esquecidas, tendo a alimentar
sua consciência de "civilizado" apenas os aspectos negativos
da situação. E é na base desses interesses bastante objetivos como
vêem, em que o índio é reduzido a um mero produtor de bens,
portanto à força de trabalho que devemos compreender toda sorte
de representações "raciais" manifestadas na situação de fricção
interétnica. 7
Que os direitos dos Tükúna não sejam reconhecidos pelo
branco em termos da sociedade tribal é ponto pacífico, dado o
óbvio etnocentrismo dos componentes da sociedade regional
não-familiarizados com a "ordem jurídica" implícita na cultura
Tükúna. Mas que o índio tenha os seus direitos alienados, mesmo
na qualidade de pessoa reconhecida dentro das normas jurídicas
vigentes na sociedade nacional, é um fato que merece o devido
registro. O caso que aqui comentamos ocorreu em 1956, no então
município de São Paulo de Olivença, envolvendo o juiz de Direito, um poderoso seringalista e um Tükúna seringue iro, preso por
acusação de assassinato, e chegou ao nosso conhecimento pela
leitura que fizemos de uma carta do referido juiz, endereçada ao
seringalista. O documento por si só é esclarecedor e em sua transcrição procuraremos nos limitar a grifar os trechos mais significativos no tocante ao desmascaramento do poder judiciário no
alto Solimões. " ... Há dias atrás" - escreve o referido juiz "chegou a esta cidade um dos presos conduzido por seu filho,
que o entregou ao delegado. Eu não sabia que este dito havia
chegado. Passaram-se alguns dias quando o delegado veio me
comunicar que havia um preso na polícia, que estava um pouco
adoentado e que não tinha nada para comer; então, eu não sabendo que se tratava de preso que V.S. havia mandado, perguntei
ao delegado se havia processo instaurado contra este indivíduo,
e ele respondeu-me que não; então mandei que o soltassem e o
mesmo delegado agindo erradamente (sic) o soltou. Eu, quando
soube que se tratava de preso que o Sr. havia mandado, mandei
que o prendessem imediatamente, mas pelo cúmulo do azar, o
rapaz, que é índio, já havia seguido para Palmares. Fiquei um
bocado chateado porque, além de ser um assassino, o esforço
que o Sr. nos despendeu com tanta boa vontade foi-se de águas
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abaixo; e o que senti mais foi pensar o que o Sr. não iria pensar
de minha pessoa" ... Será dificil encontrar um outro documento
que assinale maior subserviência e falta de imparcialidade
jurídica de uma autoridade judicial. É revelador do poder que
ainda desfrutam os grandes seringalistas, aos quais se seguem,
desfrutando partes deste poder, os demais membros da "classe
alta" da sociedade regional.A possibilidade de que tal fato ocorra
também com seringueiros brasileiros não exclui sua relevância
para a questão indígena, como mais um obstáculo criado pelo
branco para a integração do índio na ordem nacional, especificamente na "classe baixa" a que pertencem os seringueiros.
A menção que fizemos à "classe alta"como a detentora do
poder, sublinhando assim a estrutura de classes vigentes na
sociedade regional, serve-nos para recordar a existência de
diferenças significativas encontradiças no mundo dos brancos.
Se, no caso acima relatado, a condição de índio (ou mais precisamente de seringueira) concorreu para a discriminação de um
preso nos termos mais primários - considerando-se o agente do
ato ser um juiz - , num segundo caso que passaremos a comentar,
veremos que a condição de índio, em determinada situação, passa
a ser bastante favorável para sujeitos nela envolvidos. Trata-se
da adoção, tática, do status de índio por seringueiros brasileiros
evadidos de seringais, na esperamça de se beneficiarem do estatuto protecionista e lograrem escapar à sanção patronal. Pudemos
reconstruir alguns casos desse tipo, sendo um deles corroborado
por um telegrama enviado pelo seringalista a autoridades estaduais em Manaus. O texto é o seguinte: "Solicito tomardes providências referentes junto autoridades locais motivo minha missão
5 horas onze corrente força municiada contingente fronteira composta cabo seis praças acompanhadas dois empregados delegacia
índios Tabatinga pt. Ignoro razão esta arbitrária medida daquela
autoridade pt. Desde muito tempo atual delegado índios vem
praticamente me perseguindo usurpando interesse meu labor pt.
Soldados borracha registrados dizendo-se índios procuraram
amparo citada delegacia único fim não cumprirem deveres
obrigados contrato locação minha firma pt ...".
A legislação especial relativa ao índio, ainda que nem
sempre seja plenamente obedecida em situações éoncretas, induz
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o seringueira a ela recorrer, numa conjuntura adversa e peculiar.
Por outro lado, é necessário recordar que muitos índios
verdadeiros foram "acusados" de civilizados quando procuravam
se beneficiar da legislação protecionista! Em ambas as situações
os brancos estão sempre a procurar um escamoteamento da realidade, sejam eles seringalistas ou seringueiros, estando freqüentemente o índio envolvido nesse processo. A sua importância é
tal na área que mesmo no caso examinado acima, em que o índio
não existe em termos concretos, ele passa a existir como argumento. Esses fatos são reveladores do índio como um elemento
polarizador na sociedade dos brancos. E ele, o índio, só pode
desempenhar esse papel dada a fricção interétnica preexistente.
A esta altura cabe-nos perguntar quais as chances que tem
o índio de ser admitido na sociedade nacional, ainda que o seja
na condição de caboclo - status este extensamente tratado no
capítulo anterior. O requisito para isso é a destruição da ordem
tribal, especificamente naquilo que ela possui de responsável
pela coesão do grupo étnico e gerador de uma determinada noção
de "nós" tribal, isto é, da admissão tácita e irrecorrível pelo índio,
de ser componente de um grupo indígena definido. A sociedade
regional aparece aí como o maior interessado em contribuir para
a destruição da unidade tribal, certa de que assim fazendo estará
impedindo que os índios se organizem para a defesa dos interesses. Não foram outras as manifestações dos diversos "patrões"
entrevistados na região. A aceitação no passado dos 'te?ti ou
tuxauas como instrumentos de dominação e controle da população Tükúna, e em decorrência, com a aceitação da organização
tribal como algo conveniente - desde que a persuasão de um
líder propiciava a sujeição do grupo -deixou de ter sentido
após a plena concretização do domínio branco. Desde o momento
em que os tuxauas se tornaram dispensáveis, começaram os
brancos, e dentre eles particularmente os seringalistas, a não mais
tratar osTükúna como coletividade, mas, apenas, como indivíduos ou pequenos grupos familiais. Essa técnica, se bem que na
maioria dos casos aplicada inconscientemente, visava ao desmembramento do grupo tribal e exprimia uma ideologia de
domínio perfeitamente compatível com a natureza da situação
de contato.

.M as o medo ao índio, como grupo tribal, deve ser posto em
suas verdadeiras proporções. Senão, vejamos: por mais tênue que
seja a ameaça do índio ao domínio do branco, constitui para este
um fator de medo e gera imediatamente a repressão. Os próprios
movimentos coletivos, de cunho pacifista e destituídos de qualquer aparência de reivindicação tribal, como foram caracterizados
os movimentos messiânicos, transformam-se em objeto de sanção
patronal, apoiada na falta de cumprimento pelo índio das jornadas de trabalho. Para o seringalista, o despovoamento de suas
glebas representa um duro golpe na economia da empresa, 8 razão
suficiente para lançá-lo impiedosamente contra os índios; mas
as entrevistas realizadas com alguns dos mais importantes
seringalistas indicam também o receio de verem os Tükuna se
comportarem "como uma nação", portanto como um grupo tribal,
e não como "gente cabocla", a que desejariam transformá-los os
seus "patrões". Não que o temor ao índio seja tão grande, sobretudo a um índio como o Tükúna, ao qual não se reconhece outra
condição senão a de caboclo, portanto, bastante desmoralizada.
O medo maior é diante da ação federal, através do Posto Indígena
(e o apoio que este tem do Regimento de Fronteira deTabatinga),
suficiente paracriaros maiores embaraços ao seringalista, como
vimos pelo telegrama transcrito páginas atrás. A grande reivindicação dos "-patrões", como se pode compreender, é o reconhecimento dos Tükúna como não-índios, portanto como isentos da
ação protecionista. E, atualmente, como ficou demonstrado, também os lavradores sem terra - os posseiros de Mariuaçu- defendem idêntica reivindicação. Por isso é impossível entender a real
situação dos Tükuna, sem referência expressa e direta ao Serviço
de Proteção aos Índios que atua, em última análise, como um
fator catalítico.
Antes de darmos por encerradas nossas reflexões sobre os
Tükúna e o mundo dos brancos, temos de mostrar como se processa a mudança no sistema empresarial no alto Solimões e como
ela pode atingir a mão-de-obra Tükúna. Vimos nos capítulos
precedentes - principalmente no segundo e no terceiro - qual
o caráter do modo de produção e das relações de trabalho emergentes. Procurou-se mostrar como o trabalho Tükúna, voltado
para a extração do látex, foi sendo descaracterizado no processo
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de transformação por que ia passando a empresa seringa1ista. 9 As
causas dessa transformação já foram indicadas, se bem que de
forma pouco sistemática. Cabe-nos, agora, avaliar seus efeitos
na conjuntura regional e seus reflexos na gestação do destino
dos trabalhadores Tükúna.
A mudança operada na antiga empresa seringalista, convertendo-a numa organização de produção de tipo misto-onde
a extração da madeira é simultânea com a da borracha e com o
comércio de peles, ou onde a agricultura e a pequena criação de
gado vacum são paralelas a uma reduzida extração de látex e de
sorva - , concorre para a emergência de outras n1odalidades de
investimento de capital, e de u1n capital formado por aquele pioneiro modo de produção: a coleta do látex. Vemos assim, a par da
transferência de capital pela empresa para outros setores mais
lucrativos, mas ainda de natureza produtiva, um crescimento de
interesse para o comércio de fronteira, a bem dizer, para o contrabando de espécies vegetais e animais. Uma das empresas, por
exemplo, adquire um barco, grande para a área (com motor de
centro e beliches), e nele investe mercadorias no valor de quatro
mil cruzeiros, por viagem à Colômbia ou ao Peru. Como são viagens praticamente mensais, a empresa passa a girar como um
vultoso capital, cujo montante é maior do que o aplicado nas
demais atividades que lhes servem de frontispício. Mas essa
mudança de atividade não se faz sem luta; luta interna na própria
empresa, dentro do próprio grupo familial, que a dirige. Essas
empresas, domiciliadas em territórioTükúna, são formadas por
grupos de parentes, geralmente por pais ou filhos que detêm o
seu controle. Logo, o desentendimento começa entre pais e filhos,
estes sentindo a obsolência dos meios tradicionais de exploração,
aqueles ~pegados à rotina.
Os dois seringais estudados - em rigor as duas maiores
empresas proprietárias de igarapés no território Tükúna - apresentam idêntico mecanismo de renovação. A Empresa E. V. passa
a ser dirigida por um dos filhos do velho seringalista, jovem
recém-chegado da capital do estado, onde fora estudar; convence
seu pai a aposentar-se e a lhe entregar a direção da firma; cuida
de reorganizá-la em moldes mais racionais e inicia a exploração
em larga escala das reservas de cedro (em sua propriedade, e fora

,
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dela), colocando num segundo plano a extração do látex . As
conseqüências dessa mudança para a estrutura da empresa fundada no regime do barracão - ainda não se fizeram sentir em
virtude do curto período (dois anos apenas) dedicado com
intensidade a essa nova atividade. As diversas unidades que a
constituem, isto é, os seis barracões espalhados em pontos estratégicos da vasta propriedade, permanecem atados às técnicas
nascidas da prática seringalista. A empresa abrange, assim, os
seguintes sítios: Vendaval (na foz do São Jerônin10 e sede da
mesma), Assacaia, Jandeatuba, Camateá, Carnapia e Cajari. Cada
um deles é administrado por filhos ou genros do velho seringalista,
sendo que apenas um, Camateá, coube a um agregado da família.
Porém, como a Empresa E.V., como um todo, acha-se em débito
com o Banco de Crédito daAmazônia- o que lhe tem impedido
de manter boa produção na borracha - o seu jovem chefe elaborou
um plano de aumento de produtividade a fim de liquidar as dívidas.
Propôs dar título de propriedade a cada um dos administradores
dos respectivos sítios mencionados, desde que eles se dispusessem
a colaborar efetiva e intensamente na obtenção de recursos para o
pagamento do débito. Para isso lhes outorgou maior liberdade de
ação na produção e no comércio como também estimulou a
realização de negócios entre si, isto é, entre as diversas unidades
da empresa. Deu, com isso, os primeiros passos para a recomposição da empresa num todo orgânico, elástico e funcional. A
desvalorização relativa da terra, em vista do empobrecimento de
sua maior forte de renda, o seringa}, não tomaria essa doação prejudicial ao interesse da empresa, sobretudo quando essas terras ainda
pennaneceriam em sua família, se bem que, no futuro, saíssem de
seu controle pessoal. Mas isso não o atemorizava. Pelo contrário,
a possibilidade de deixar de ser o responsável de tanta terra, tão
pouco produtiva, só lhe poderia ser conveniente, principalmente
se considerarmos as constantes querelas sobre direitos de
propriedade surgidas com estranhos e, mesmo, com parentes como o caso da reivindicação de uma parte da gleba pelo seu tio,
o chefe da Empresa A.A.
Essa segunda Empresa, A.A. , também sofreu o impacto das
novas idéias contra a prática rotineira. Nela, mais do que na
Empresa E.V., pudemos perceber o que Mannheim classifica de
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"falsa, consciência". A saber, a incapacidade de uma inteligência
penetrar numa realidade mutável ou quando a ação individual
fica invalidada pois é "paralisada pela influência dos modos de
pensamento e condições de vida tradicionais, (e) não leva na
devida conta a acomodação da ação e do pensamento numa situação nova e alterada ... " 1º Referimo-nos aqui, expressamente, ao
velho chefe da empresa. Este, ao contrário do chefe aposentado
da Empresa E.V, não se inostra absolutamente permeável à idéia
de ceder seu lugar aos moços, a um de seus quatro filhos homens.
Persiste em considerar-se insubstituível na direção e centraliza
em si todas as decisões a serem tomadas, por mais insignificantes
que sejam. A demonstração progressiva de sua obsolescência no
comando da empresa, a par do amadurecimento dos filhos todos mais bem sintonizados com a conjuntura econômica regional-, resultou numa desorganização da empresa, de cima
para baixo, isto é, a partir da cúpula. Dois dos filhos, em lugar
de permanecerem na empresa, dela se afastaram, cuidando, cada
um por si, de trabalhar por conta própria na organização de turmas
de madeireiros, em terras devolutas ou por eles arrendadas. Os ·
demais nela permaneceram porque conseguiram convencer o
velho seringalista a permitir a criação de duas novas atividades,
se bem que dentro da empresa, e, portanto, sob o seu controle. O
mais velho deles dedicou-se à plantação de juta, uma das culturas
de maior futuro econômico na Amazônia, segundo opinião
unânime na região; recebeu para isso uma gleba da imensa área
explorada pela empresa, com a ,promessa paterna de brevemente
lhe dar título de propriedade. E preciso assinalar que este filho
já tem cinqüenta anos! O outro filho, rapaz de menos de trinta
anos, decidiu realizar o que chama sua grande v~ação: comércio.
Mas um comércio peculiar, ambulante, bem distante do barracão
· de seu pái, na margem do Solimões. A esse comércio de fronteira,
de legalidade duvidosa, dão o noine de "marretagem". Não temos
dados precisos sobre o momento em que o velho seringalista
teria aceitado financiar o contrabando do filho. Mas as resistências iniciais que realmente existiram foram vencidas pelos
resultados altamente lucrativos atingidos. Nos primeiros contatos
que tivemos com o velho seringalista ele se lamentava - e parecia envergonhar-se - da atual ocupação do filho, comentando
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que os "moços já não querem trabalhar na terra"; que a fazenda
de gado, suas plantações de arroz e o seringai já não atraíam o
interesse do filho, que preferia "fazer marretagem". Algum tempo
depois é que viemos a saber que essa "marretagem", no fim de
contas, era financiada pelo velho patriarca.
Quais as conseqüências dessas transformações no interior
da fmpresa A.A. para o Tükúna? Em relação às ocupações
essenciais para o desenvolvimento da empresa - nas plantações
de arroz ou de juta, na criação de gado e no comércio de frontei- ·
ra - , a mão-de-obra indígena tem oportunidades quase nulas. A
sua atual marginalização dessas atividades nos convida
a supor
,
que assim permanecerão por tempo indeterminado. E dificil prever seu engajamento a qualquer uma dessas atividades, quando
vemos que elas se processam em áreas afas'tadas dos igarapés,
isto é, dos lugares em que habitam. Considere-se, ainda, a
persistência dos padrões tribais de conduta - como a organização dos grupos familiais, o sistema clânico e a vida cerimonial
- , aliada a um sensível retorno do grupo (de índios-seringueiros da EmpresaA.A.) ao "estilo de vida tradicional" ao menos
no que concerne ao seu afastamento de uma atividade produtiva
sistemática, como a extração do látex. A pouca produtividade da
mão-de-obra Tükúna, demonstrada nessa última atividade
extrativa, teqde a obliterar a sua absorção das turmas de trabalho,
desestimulando o seu emprego em novas ocupações. Talyez
somente com a ampliação dessas novas atividades e com a
paralela carência de mão-de-obra regional, veja-se a empresa na
contingência de tentar a utilização dos Tükúna dos igarapés na
cultura da juta ou no plantio do arroz. Nos projetos da Empresa
A.A. os índios continuarão a produzir a sua pouca borracha, os
paneiros de farinha, os peixes moqueados a algumas outras
mercadorias de produção menos contínua, permanecendo como
uma "dispensa natural" da empresa. Essa marginalização dos
Tükúna dos igarapés (e aqui podemos incluir também os da
Empresa E. V) rouba-lhes qualquer possibilidade de se integrarem
em planos mais desenvolvidos da economia regional. Para que
isso aconteça é necessária a sua emigração para as margens do
Solimões ou para lugares como Mariuaçu, Santa Rita do Weil e
demais povoações ribeirinhas.

-
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No tipo de ideologia do velho seringalista, cabem o atual
chefe da Empresa A.A., o seringalista aposentado da E.V. e outros
"empreendedores antiquados" do alto Solimões, como o Sr. C.,
dono do lugar chamado São Jorge, onde possui um seringai e um
barracão na margem direita do Solimões. Sua casa de comércio é
ponto obrigatório de parada a todos quanto naveguem pelo grande rio. Quando entrevistado manifestou-se perplexo con1 a mudança que estava ocorrendo nos índios e."civilizados" que para
ele trabalhavam. Dizia que "hoje ninguém quer mais plantar,
nem civilizado, nem caboclo. Todo mundo só quer trabalhar para
colombiano na pesca da piraíba". Passou, então, a vilipendiar os
colombianos, comparando-os desfavoravelmente aos peruanos e
atribuindo-lhes toda a culpa pelo atual estado de coisas. Não
percebia o velho, dominado por uma falsa consciência da situação, que a economia regional se ressentia, como um todo, da
desvalorização do cruzeiro, da presença de Letícia e, mesmo, de
Iquitos, no Peru, como válvulas a sugarem as matérias-primas e
especiarias do alto Solimões, pagando bom dinheiro a tudo
quanto pudesse dar lucro en1 seus respectivos mercados. 11 Uns e
outros, velhos empreendedores, procuram explicar as dificuldades de suas empresas atirando sobre peruanos e colombianos
(mais a estes que àqt1eles) a sua responsabilidade, e desenvolvendo sobre eles as representações ideológicas as mais contundentes,
como que lhes transferindo os estereótipos correntes sobre o caboclo, que no passado sempre serviu de bode expiatório para suas
frustrações. Alguns desses seringalistas, como o chefe da Empresa
A.A., fez tudo para parecer diante do pesquisador como um defensor da fronteira brasileira e dos produtos nacionais, mostrandonos o seu arquivo de documentos, em que mais da metade das
cartas, oficias e telegramas versavam sobre denúncias que fazia
às autoridades federais e estaduais sobre as penetrações de colombianos e1n suas glebas. Tais incursões realmente existem - e nós
mesmos fomos testemunhas de uma - , mas a importância
desmesurada a elas atribuída, a ponto de culpá-las por muitas
dificuldades da empresa, é que parece demonstrar uma total
incapacidade de entend.e r a conjuntura econômica regional.
Diante da ideologia do "velho", temos a do "novo empreendedor capitalista", adequadamente ajustado à mudança da situa-
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ção. O jovem "marrete iro" da Empresa A .A., o atual chefe da
Empresa E. V. e, notadamente, líder político de Benjamin Constant, preenchem os requisitos desse segundo tipo de ideologia.
Pois a ousadia, a vivacidade e o espírito de renovação são as suas
qualidades essenciais. A estes personagens, como a outros que
estejam em condições semelhantes, caberá decidir sobre o destino
da população indígena regional, especificamente sobre os
Tükúna, a despeito do Serviço de Proteção aos Índios. O líder de
Benjamin Constant poderá ter sobre os Tükúna - se nos é lícito
especular- uma influência relativa à sua possibilidade de financiar (ou ser o intermediário de financiamentos) atividades várias
que marginalizarão ou integrarão a mão-de-obra indígena, a ser
fornecida pelas maiores concentrações Tükúna. Quanto aos
jovens empreendedores, a eles poderá caber a responsabilidade
direta do destino dos índios residentes em seus latifúndios. Todos,
no entanto, parecem pouco acreditar nas potencialidades dos
Tükúna como força de trabalho rentável a ser aplicada mesmo
nas tarefas extrativistas do látex e da madeira, a que os índios
estariam mais bem habilitados. A desintegração do sistema
seringalista fundado na mão-de-obra Tükúna tende a dirigir a
nova geração de empreendedores a procurar outros meios de
exploração de sua reserva de trabalhadores indígenas. De sua
iniciativa e de sua capacidade de investir os capitais disponíveis
dependerá o futuro dos territórios Tükúna, ocupados pelo branco.
Esses índios dependentes das empresas - quer sejam dos
igarapés, quer de beira de rio - estão assim vinculados a um
sistema econômico sobre o qual nada podem decidir, pe lo menos
enquanto não se constituírem como classe trabalhadora, isto é, enquanto não forem tocados por uma consciência de classe. Com relação ao Serviço de Proteção aos Índios - criado para conjurar
sua alienação-delé pouco podem osTükúna esperar, inclusive
aqueles índios residentes na própria "reserva indígena". Com
sua ação inspirada por uma ideologia indigenista particular,
burocratizada nos termos em que é · praticada e plena de
preconceitos, bem pode o órgão protecionista ser considerado
como possuidor de um tipo de "falsa consciência". Nesse sentido,
a quase totalidade da sociedade regional (pois dela faz parte o
Posto Indígena) não tem condições de penetrar na lógi~a da
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situação de contato e na dinâmica da conjutura econômica
regional. Exceção pode ser feita aos novos empreendedores que
vêm demonstrando possuir condições de pelo menos apreender
os fatores de conjuntura. Porém, não é provável que estes venham
a manipular a situação de modo a favorecer o índio nela inserido,
a ponto de libertá-lo do regime servil. Isso poderá acontecer
quando se transformar a estrutura agrária regional, alterando
substantivamente o estatuto da terra e a divisão social do
trabalho, e afetando a dialética das relações entre a situação de
classe e a situação étnica. Na imponderabilidade de sua atual
situação e firmado em sua experiência história, o Tükúna sabe
que pouco pode esperar do branco regional. E movido a julgarnos, a falar sobre o etnólogo, esse branco que o observava e o
perseguia com um sem-número de perguntas limitou-se a dizer
enfaticamente: "Você é bom porque não é daqui, você mora
long~ ...". 12
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NOTAS

1

Por classe trabalhadora entendemos a p op ulação brasileira sem terra,
em geral (meeiros, pequenos arrendatários , agregados etc.), mais a p opulação Tükúna. Nesse sentido, a "sociologia das relações raciais'', entre negros
e brancos sobretudo, tem demonstrado o "esvaziamento" da linha étnica
ou "racial" quando ganha em nitidez a linha de classe. Cf. Octáv io Ianni ,
"Raça e classe", in Educação e Ciências Sociais; Roger Bastide e Florestan
Fernandes, Brancos e negros em São Paulo, Capítulo II.
2
O SPJ, realmente, em termos da praxis nacional é um instrumento de
submissão do índio ao branco, cumprindo o seu papel tão bem caricaturado
por Curt Nimuendaju, como o de "engordar sapo para cobra con1er".
3
O que ocorre con1 alguma nitidez na situação Terêna/sociedade brasileira,
quando os remanescentes Terêna urbanizados tendem a aceitar a liderança
do Partido Trabalhi s ta Bras ileiro . Cf. R . Cardo so de Oliveira, 1960 (a):
13 8.
4
Sobre as noções de consc iência de classe e situação de classe consultar
G. Lukács, 1960:95.
5
Cabe aqui esclarece r, quanto ao problema do ensino escolar, que tanto
as crianças Tükúna quanto os filhos de posseiros freqüentam lado a lado a
escola do Posto ; o não-funcionamento da escola na época em que foi
redigido o documento serviu, tambétn , de estímulo a uma crítica ao SPI
por mais essa falta , a ssim considerada.
6
Além de bebedeiras e brigas, há ainda casos de ameaças e de ação armada
co ntra moradores "civilizados" que, por uma razão ou outra, tenham de sgos tado aos índi os. A história. mais recente , ocorrida em Santa Rita ' conta
as peripécias de uma moradora brasileira da qual um índio havia roubado
uma galinha. Descoberto o roubo e tendo o índio vendido a galinha a um
terceiro 1norador "civilizado", este teve de devolvê-la à sua proprietária e
exigiu, a seguir, a devolução de seu dinheiro pelo índio. Os Tükúna não
gostaram e se organizaram para matar a re ferida senhora e seu s filhos,
denunciantes d o roubo. Só não conseguiram êxito porque a família, sabedora de que se tramava um atentado no caminho por onde deveria passar,
mudou de rota.
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No artigo, mencionado na nota 1 do presente capítulo, Octavio lanni
coloca o proble1na do significado do preconceito racial para a compreensão
de determinadas situações de contato intercultural, em moldes semelhantes
ao adotado por nós . Assim diz ele: "Na base das manifestações do preconceito racial, pois não está o etnocentrismo ou o contato entre sistemas
culturais diversos. Indubitavelmente estas esferas da realidade são importantes à análise, mas não contêm todas as significações do fenômeno.
Somente quando inscrevemos estas manifestações no â1nbito da estrutura
econômico-social em que elas ocorrem é que adquirimos uma compreensão
precisa do seu sentido essencial. Então a ideologia racial, as mudanças
sociais e culturais, certas crises de personalidades ou outros fenôrnenos se
apresentam como expressões de um modo particular de organização social
da vida de pessoas distribuídas diferencialmente no sistema. Nessa situação,
determinados produtos das relações sociais entre grupos "raciais" ou
"culturais" distintos se revelam, nitidamente, componentes dinâmicos de
relações de dominação-subordinação constituídos com fundamento em
certos tipos de apropriação do trabalho social". (O. Ianni, 1962: 106).
i1 O baixo rendimento dos seringais Tükúna, no que concerne à produção
da f?orracha (quer devido à reduzida eficiência do trabalho indígena, quer
em razão do envelhecimento das árvores) tornou inviável qualquer e1npreendimento no sentido de recrutar mão-de-obra nordestina para trabalhar
em seringais despovoados de índios. Isso tomou insubstituível a fixação
dos Tükúna em seus territórios, nos igarapés mencionados no Capítulo III,
pois representam uma fonte segura de lucro (dado o escambo realizado
com uma produção regular de farinha, peles etc.), ainda que não seja
espetacular como o lucro auferido pela borracha nos "bons tetnpos".
9
A referência aqui é específica às empresas seringalistas que se utilizam
da mão-de-obra Tükúna e que se localizam em igarapés povoados por
esses índios. Nelas, como foi descrito, os seringueiros Tükúna estão
retornando às atividades tradicionais, como a produção de farinha e a
pescaria, o que, anteriormente, era punido pelo seringalista, cioso de manter
seus aviados presos ao barracão, onde de tudo deveriam se abastecer.
10
Mannheim, 1950: 87. Como um dos tipos de deformação ideológica,
isto é, quando a ideologia é uma forma inadequada para a compreensão da
realidade, Mannheim exemplifica com "um latifundiário cuja propriedade
já se tra11sformou numa empresa capitalista, mas que se obstina em procurar
explicar suas relações com os trabalhadores e sua própria função na empresa
por meio de categorias que fazem lembrar a ordem patriarcal" (idem,
p. 89).
11
A piraíba, por exemplo, não tem nenhu1n valor no mercado brasileiro,
enquanto alcança, na Colômbia, preços bastante compensatórios.
12 O depoimento desse índio, um dos lúcidos Tükúna que conhecemos,
fornece-nos a base silogística de seu raciocínio, mais ou menos este: todos
os brancos da região são maus; você não é da região; logo você não é mau.
Ou então: alguns brancos são bons, porque são de fora; você é de fora; por

isso, você é bom. Nessas categorias de bondade, incluem-se desde o etnólogo
(nós, Nimuendaju, Harald Schults) até o diretor do SPI, residente e1n Brasília
. . , .
.
,
'
e os m1ss1onanos norte-americanos, estes ultimos como recentes moradores
na região ...
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APÊNDICE
ESTUDO DE ÁREAS DE FRICÇÃO
INTERÉTNICA DO BRAS/L 1
(PROJETO DE PESQUISA)

Introdução

,

'

O estudo que aqui sumariamente se pretende propor objetiva
compreender e explicar a situação em que ficam as populações
indígenas como resultado da penetração de segmentos pioneiros
da sociedade brasileira em seus territórios tribais. Concentrada
a pesquisa em determinadas sociedades aborígines, como casos
significativos de um processo ou de uma situação mais geral, ela
se orientará para descrição e análise das relações de fricção entre
índios e não-índios, engendradas pelo contato interétnico.
Há de se distinguir, todavia, dois aspectos do problema que
deverão estimular a imaginação do pesquisador. O primeiro referese ao estudo com investigação de um processo, isto é, a elucidação dos mecanismos que norteiam a passagem da ordem tribal
à ordem nacional em que se transfiguram ou tendem a se transfigurar as populações aborígines. O segundo aspecto implica um
estudo de situação, tomada como "totalidade sincrética"ou, em
outras palavras, como situação de contato e_ntre duas populações
dialeticamente "unificadas" através de interesses diametralmente
opostos, ainda que interdependentes, por paradoxal que pareça.
Ambos os aspectos estarão fundidos no exercício da interpretação
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que terá por escopo a alienação do índio como um capítulo de
uma alienação mais geral, a saber, a do homem nos trópicos.
Estas reflexões, sucintamente acima conduzidas, revelam
que a ênfase do estudo deverá recair no contexto em que se
inserem as populações indígenas a serem selecionadas para a
pesquisa. O contexto, formado pela trama de relações interétnicas, será explicado a partir das análises das sociedades tribais
nele contidas, ao mesmo tempo em que estas só poderão ser compreendidas e, portanto, adquirir sentido histórico pela análise
dos sistemas de exploração e de devastação de que são vítimas
- e que lhes são impostos "de fora". Essa modalidade de estudo
evitará qualquer "culturalismo", tão a gosto da etnologia tradicional.
A amplitude de problema
I

Antes de abordarmos alguns casos, a nosso ver significativos, seria conveniente esclarecer certos pontos, fundamentais
à compreensão da magnitude do tema proposto.
Chamamos "fricção interétnica" o contato entre grupos tribais e segmentos da sociedade brasileira, caracterizados por seus
aspectos competitivos e, no mais das vezes, conflituosos, assumindo esse conta to muitas vezes proporções "totais", isto é,
envolvendo toda a conduta tribal e não-tribal que passa a ser
moldada pela situação defricção interétnica. Entretanto essa
"situação" pode apresentar as mais variadas configurações, todas
elas definidas pelas características anteriormente mencionadas.
Desse modo, de conformidade com a natureza socioeconômica
das frentes de expansão da sociedade brasileira, as situações de
fricção apresentarão aspectos específicos.
Três amplas categorias econômicas sublinham uma diversificação básica da sociedade nacional- ainda em expansãodiante das sociedades tribais. São elas as economias extrativa,
agrícola e pastoril. Alguns estudiosos desse fenômeno expansionista como Darcy Ribeiro chamam a essas categorias de "faces" que a sociedade brasileira assume diante das populações
indígenas; cada uma delas destruindo ou integrando o índio à
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l 7(c e d). Padrões de desenho em roupas cerimoniais.
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sua maneira, isto é, segundo a dinâmica de seu pioneirismo. Esse
ponto de vista teve o mérito de impedir generalizações grosseiras
sobre as formas de convívio entre índios e "brancos" nas zonas em
processo de desbravamento, demonstrando que da m~~u 1 a forma
que ocorre uma grande diferenciação entre os grupQs tribais,
portadores dos mais diversos sistemas culturais, também ocorre
grande variação entre os segmentos nacionais em contato com as
populações indígenas. Nem o contingente indígena, nem o contingente nacional apresentam aspectos unívocos. Todavia, caberia
ainda considerar que essas três categorias (ou faces) sugerem
configurações demasiadamente impressionistas de um quadro indígena e nacional muito mais complexo. Ainda que elas possam
fornecer linhas básicas, orientadoras da investigação etno-sociológica, delas se deve partir e não tomá-las como meta de chegada.
Não apenas fatores históricos concorreriam para tornar singulares as situações de fricção interétnica, como também fatores
estruturais: a economia extrativa, por exemplo, se bem que se
defina por sua ação predatória, não pode ser reduzida a um único
sistema de exploração do trabalho humano. O sistema de seringai
no alto Solimões e o sistema de castanhais do Tocantins, corno
veremos adiante, representam formas semelhantes de ações do
homemjunto à natureza, mas se apresentam diversificadas relativamente ao processo de alienação das populações indígenas (e
não-indígenas) a elas integradas. As relações de produção no
seringai e no castanhal estão estruturadas segundo a peculiaridade de cada uma das economias, sendo que a dinâmica dessas
relações é função do momento histórico em que elas se dão. Outras
formas ainda poderiam ser encontradas nesta categoria, a que
chamamos economia extrativa, como tai:nbém dentro das outras
duas amplas categorias, a agrícola e a pastoril. Objetivando, aliás, ·
estudar bem algumas dessas formas ou modalidades de contato
interétnico é que esta pesquisa está sendo projetada.
Contudo, pode-se dizer, preliminarmente, que o destino das
sociedades indígenas, como sociedades, é o de sua descaracterização progressiva, na medida em que vão sendo integradas às
economias regionais. E isso mesmo relativamente àquelas que
mantêm contingentes populacionais mínimos para manter suas
estruturas sociais operativas, isto é, cujo processo de despopu-
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lação não assumiu proporções críticas. E ressalte-se aqui que
estas constituem minoria na paisagem indígena brasileira. Num
trabalho recente em que estudamos o processo de assimilação de
um dos mais populosos grupos tribais do Brasil, mostramos que,
ainda que a integração econômica desses índios se dê amplamente - uma vez que constituem mão-de-obra bastante
requisitada em toda a região-, sua assimilação à sociedade
regional somente ocorre - ou tende a ocorrer - com os indivíduos de terceira geração, de emigrantes de aldeias e, sobretudo,
quando são frutos de matrimônios interétnicos. 2 Aqui, dois tipos
de mecanismos socioculturais devem ser postos em evidência:
um, que se refere à integração econômica de contingentes tribais;
outro, relativo à assimilação desses contingentes à sociedade
nacional. Enquanto a integração é um fenômeno mais fácil de
detectar, a assimilação necessita de uma investigação extremamente acurada, por transcender a ordem econômica e envolver
fenômenos culturais, sociais e psicológicos.
As generalizações possíveis de fazer à base do material bibliográfico existente no tocante à assimilação foram efetuadas
por Darcy Ribeiro num relatório enviado à UNESCO há mais de
seis anos. O nosso trabalho sobre os Terêna - anteriormente
referido-representa o estudo de um caso peculiar de um grupo
indígena alcançado por uma frente pastoril de desbravamento. A
nosso ver, os estudos de caso devem continuar, a fim de que
possam eles revelar toda a complexidad~ de que se revestem
todas as relações de fricção interétnica. No futuro, de posse de
um número razoável de casos significativos, e cobrindo maior
número de áreas regionais do Brasil, maior variedade de culturas
tribais, como também de sistemas socioeconômicos de exploração da natureza e do homem, os cientistas sociais estarão em
condições de falar com precisão sobre a natureza e a dinâmica
das frentes de expansão da sociedade nacional e de avaliar, com
o maior rigor possível, a magnitude do ônus que custou às populações indígenas o seu convívio com a sociedade nacional.

Possibilidades de realização de pesquisa
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A pesquisa deverá ser realizada em 24 meses, incluindo os
períodos de campo e os de gabinete. As áreas a serem percorridas
pelos pesquisadores serão selecionadas após um levantamento
bibliográfico pormenorizado. A magnitude do estudo estará condicionada às possibilidades de financiamento, uma vez que dele
dependerá a composição da equipe. Um estudo dessa natureza,
que não envolve a questão da "amostragem" - porquanto se
concentrará em "totalidades sincréticas e concretas", tendo nelas
próprias a sua universalidade e a sua particularidade, sua necessidade e sua contingência-, pode perfeitamente apresentar uma
tal flexibilidade, ao menos em sua etapa de projeto.
Ideal seria, entretanto, que o estudo cor~.tivesse a maior variedade de casos(de situações sincréticas) possíveis. Sugiro aqui
alguns, à guisa de exemplo, e com bastante probabilidade ~e
serem escolhidos. Perlso, inicialmente, em três - e que poderao
ser desdobrados.
O primeiro caso é o dos Tükúna. Uma população indígena
do alto Solimões vinculada a um sistema servil, caracterizado
pelo "regime do barracão". São índios seringueiros,.em ~ua grande
maioria. Uma pequena parte deles vive fora dos ser1nga1s, embora
por eles já tivesse passado. A instala7ão e a evolução do ser~n~al
naquela região (e quase que se poderia estender a todaAmazon1a)
marcam a entrada dos Tükúna na ordem nacional, acrescentando
a eles a dimensão histórica sem a qual, agora, isto é, após o contato, sua situação não poderia ser devidamente explicada. Quanto
à estrutura social Tükúna, ressalte-se o seu relativo conservadorismo. Com uma total perda de autonomia política, com as conseqüências inevitáveis na vida social, os Tükúna ainda mantêm
plenamente operativas as suas principais instituições (co,mo a
do matrimônio e a do parentesco) regulamentando as areas
cruciais de sua conduta.
O segundo é o caso dos Asuriní e Gaviões. Duas sociedades
indígenas de organização social diversa estão sendo alcançadas
por uma das frentes de expansão da sociedade nacional, _de natureza extrativa e de tipo diferente da que alcançou e a ela integrou
os Tükúna. A frente que alcança o médio e baixo Tocantins é
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caracterizada pela presença de coletores de castanha. O sistema
de coleta emergente ainda não inclui as populações indígenas
da área como fornecedoras de mão-de-obra, tal com se deu na
região do Solimões. Alguns grupos Gaviões, já em convívio com
a população brasileira regional, lutam por seus próprios castanhais, aparentemente em franca competição com os castanheiros brasileiros, contra os quais - por enquanto e ao que
parece - estão levando a melhor! Todavia, as conseqüências do
contato já se fazem sentir e esses índios já sofreram letais
epidemias de gripe e de sarampo, entrando assim em processo de
depopulação. OsAsuriní, por seu lado, contam com um único
grupo
pacificado e em contato com o Serviço de Proteção aos
,
Indios. Os demais grupos ainda permanecem hostis ou arredios
- e só agora começam a ser pacificados em maior número. Essa
permanente hostilidade, como reposta que é aos arremates destrutivos das frentes pioneiras na área, é em si mesma explicativa
da natureza do expansionismo econômico da sociedade brasileira
nas zonas centrais de seu território. A inclusão dos Asuriní como
objeto de estudo servirá para propiciar ao pesquisador a oportunidade de surpreender um dos momentos em que mais agudas se
tornam as relações interétnicas no Brasil.
O terceiro caso, o dos Krahô e dos Xerênte, possui características peculiares. Ambos são grupos de estrutura social
semelhante e ocupam uma zona ecologicamente propícia à criação de grandes rebanhos de gado. Não é seguramente uma zona
"nova", se entende~mos por nova uma regiã~ que só agora estaria
sendo alcançada pelos pontões pastoris da sociedade nacional.
Todavia, os atritos entre índios e "brancos" assumem maior
gravidade nessa área, notádamente no que se refere às relações
com os Xerênte, no município de Tocantínia. A cidade-sede do
município; por exemplo, acha-se toda ela empenhada em expulsar
o mais rápido possível os índios das terras que por direito lhes
pertencem, desde tempos imemoriais. O caso Xerênte é de grande
relevância para a compreensão da dinâmica de uma frente pastoril
de uma determinada sociedade em expansão. Quanto aos Krahô,
pode-se dizer que eles já representam um tipo de acomodações
de sociedades tribais numa área pastoril já percorrida pelas frentes pioneiras ou, ao menos, onde as relações de fricção interétnica
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não indicam, atualmente, existir uma tensão equivalente à
verificada entre o Xerênte e a população brasileira regional.
Espero que os casos aqui apresentados perfunctoriamente,
pois sujeitos a um exame preliminar de avaliação de suas
verdadeiras significações, no tocante ao problema da alienação
do índio (em sua passagem da ordem tribal à ordem nacional),
possam ser estuda<;fos sob os auspícios do Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais. Quanto à apresentação
dos resultados finais da pesquisa, duas modalidades poderão ser
estudadas: a publicação dos casos separadamente, desde que eles
constituam "totalidades concretas"e, portanto, possam ser compreendidos em termos de suas respectivas significações, ou a
apresentação dos casos como capítulos de um único relatório
final, acrescentando-se um capítulo dedicado à análise cotnparativa dos casos. Gostaríamos que fosse reservado a nós o direito
de opção sobre uma dessas formas expositivas, no momento que
julgarmos oportuno. Escusado ressaltar, finalizando, a amplitude do tema e o interesse que deve ele despertar a todos aqueles
que se preocupam com o destino das populações tribais em todo
o mundo, particularmente aos cientistas sociais americanistas.
-..
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NOTAS
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Publicado in América Latina, ano V, nº 3, julho-setembro, 1962, pp. 85-
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O Processo de Assimilação dos Terêna, Museu Nacional, 1960.

••

182

'

e

Há trinta anos era editado este livro sob os auspícios da
Difusão Européia do Livro em sua coleção "Corpo e Alma do
Brasil", dirigida por Fernando Henríque C~rdoso, então professor de Sociologia da Universidade de São Paulo. Numa edição
comemorativa como esta, quando naturalmente estamos abertos
a rememorações, pois é o momento em que les raisons du coeur
falam mais alto do que a famosa razão especulativa, tão característica do oficio acadêmico - oficio que já conta exatamente
com qualro décadas debitadas em meu itinerário profissional - ,
achei por bem não só registrar um fato em que o coleguismo, a
amizade e o parentesco andam juntos, como ainda agregar um
segundo fato, do mesmo teor e com a mesma significação de
apreço e de agradecimento, por sinal até agora nunca feito: a da
participação da antropóloga Ruth Cardoso naquela primeira
edição com o seu interessante e generoso texto que conforma a
"orelha"do livro.
Numa época em que todos nós éramos bastante jovens e o
campo das ciências sociais - e nele o da antropologia - era
muito diferente do que é hoje, ademais de estarmos às vésperas
do regime autoritário que se avizinhava rapidamente, estimularmos agora a nossa memória três décadas depois e a endereçarmos
para esse pequeno episódio editorial não me parece de todo inútil. Digo isso porque penso que os eventuais leitores da presente
edição poderiam ter interesse em saber alguma coisa sobre o
momento da edição de 1964 (hoje de consulta absolutamente
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inviável), tornando presentes algumas idéias que o livro ensejava
à época. Transcrevo, assim, algumas palavras de .R uth Cardoso:
"Pode-se verificar pela leitura de O índio e o mundo dos brancos,
como se alarga a compreensão dos fenômenos decorrentes do
contato interétnico quando .s e leva em conta a peculiaridade da
situação indígena no Brasil e principalme.n te quando o mundo
dos brancos, em sua feição regional, é tomado não apenas como
seu agente estimulador, mas como foco explicativo do processo
de mudança. Porém a grande novidade deste trabalho - continua - decorre não só dessa perspectiva, mas da posição inovadora que está implícita na definição do conceito de "fricção
interétnica", usado em lugar dos termos "aculturação"ou "mudança social",já consagrados pela etnologia americana e inglesa". E mais adiante especifica que "A utilização deste conceito
requer novos recursos de análise, uma vez que as técnicas
tradicionais dos estudos de mudança cultural são insuficientes.
Para iluminar esse nível de interação entre sociedades culturalmente diversas é necessária a compreensão simultânea dos
Tükúna e da sociedade regional em que estão inseridos".
A transcrição dos trechos acima não decorrem, entretanto
- e exclusivamente - , de razões sentimentais. Penso que eles
deveriam ser recuperados para esta edição, uma vez que retratam
não apenas uma imagem do livro produzida no início dos anos
60, mas porque as idéias neles inscritas traduzem com bastante
fidelidade o que eu mesmo pretendia comunicar aos meus pares
e ao público leitor mais amplo. Porém isso não significa que e11
me sinta hoje na obrigação de defender interpretações que então
pude fazer sobre as condições de conta to entre os Tükúna e o
mundo dos brancos. Afinal há de se convir que muita água rolou
sob nossos pés e entendo que qualquer ensaio ou monografia é
algo datado e, simultamentamente, independente de seu autor a
partir do momento de sua publicação. O que significa que passa
a ter vida própria. Julgado com generosidade ou não, este livro
- como eventualmente qualquer outro - cumpriu o seu destino:
o de ser consumido por públicos diversific~dos e por leitores
imbuídos de diferentes interesses teóricos.
Essas considerações, todavia, não devem ser tomadas como
resultado de uma reação tardia e pessimista do autor diante de
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seus leitores. Ao contrário. O índio e o mundo dos brancos teve
sempre, ao que me consta, uma acolhida acima de minhas expectativas não só no Brasil, mas também no exterior, mesmo escrito
em português! Afinal de contas, qualquer brasilianista que se
preze lê fluentemente o nosso idioma. Suas edições posteriores
continuaram a merecer a mesma acolhida, em que pesem umas
poucas críticas que foram centradas em uma ou em outra de suas
idéias, e que mais exprimem uma diferença de paradigmas do
que de interpretação etnográfica propriamente dita. Refiro-me,
especificamente, ao conceito de "fricção interétnica" que passou
a ser questionado por pretender ser a chave por meio da qual como eu imaginava - pudesse abrir a caixa preta da etnologia
das relações interétnicas. Pelo menos é o que parece ter pensado
João Pacheco de Oliveira Filho, em seu bom livro O nosso
governo: osTicuna e o regime tutelar(Editora Marco Zero, 1988),
escrito há mais de duas décadas após, quando recorreu ao conceito
de "situação históricà'', numa sorte de "reapropriação de formulações de Gluckman", como a de "situaç·ã o social", acreditando, assim, estar enriquecendo o enfoque das relações interétnicas
pela ênfase num viés sacio-histórico presente na "Escola de
Manchester". Certamente estava entendendo a "fricção interétnica" como uma
. formulação de viés excessivamente estruturalista. Enfim - se menciono isso - é para mostrar que as leituras
mudam de conformidade com o leitor e com o tempo, e, com
isso, a etnologia (no caso: a etnologia Tükúna) também não deixaria de ser sensível às vicissitudes dos tempos, nem sempre tão
novos, a julgarmos pela presença da história que cada vez mais
faz sentir sua força no horizonte da disciplina. Ainda que não se
veja a relevância que João Pacheco pretende ver em suas
observações, quando parece descartar a eficácia do conceito de
"fricção interétnica" para a pesquisa das relações interétnicas,
não conseguindo levar em conta que este conceito ao operar no
nível da estrutura nem por isso fecha as portas para o acontecimento, portanto, aos fatos históricos dos quais o livro está
pleno deles - acho, entretanto, tudo isso muito positivo. Porquanto mostra a dinâmica da antropologia ao fecundar a boa
controvérsia que considero ser muito estimulante para a investigação etnológica entre nós. No caso em pauta, ilustrativo do
.
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movimento interno da disciplina e da tensão entre seus paradigmas, a última palavra é sempre a do leitor.
Essas considerações não estão sendo feitas ao acaso. Estou
pretendendo exemplificar com O índio e o mundo dos brancos o
que podemos entender por tensão entre paradigmas na produção
de resultados de pesquisa. Como o livro já está bastante distante
de mim, creio que posso tomá-lo como sendo o de um autor,
RCO/ l, lido, agora, por um leitor dos anos 90, RC0/2 . Isso me
dá um distanciamento metódico bastante adequado para olhar o
texto com os olhos que hoje tenho, mais habituados a focalizar
as questões epistemológicas do que se concentrar nas descrições
etnográficas. Sinto-me, assim, credenciado a observar que seria
um equívoco dizer que este livro e a pesquisa que o engendrou
foram feitos, ou, melhor diria, orientados por um único
paradigma.
Conforme tenho me pronunciado inúmeras vezes e em diferentes ocasiões e publicações, a antropologia contemporânea vem
sabendo articular, com maior ou menor sucesso, seus paradigmas
fundadores, sejam eles os de cunho estruturalista, funcionalista
ou culturalista. A expressão kuhniana "matriz disciplinar" serviunos para estabelecer um espaço epistêmico no qual tais paradigmas pudessem conviver (e a história da disciplina vem mostrando isso) numa paz negociada, se bem que não necessariamente perpétua. O texto em tela é claramente o resultado dessa
confluência de paradigmas, em que não faltam influências outras,
de orientação sociológica como a do marxista Georg Lukács, o
autor de História e consciência de classe, ao investigarmos a
dualidade consciência e situação étnicas; ou mesmo no próprio
Marx, quando nele nos louvamos para entender a integração dos
Tükúna no sistema mercantil regional, apoiando-nos na clássica
distinção ·entre valor de uso e valor de troca. Nunca será ocioso
esclarecer que pelo menos nesse livro a confluência entre autores
e a relação tensa entre paradigmas não significam uma abstenção
de crítica-.- da crítica interna aos textos - , eliminando-se com
isso qualquer ameaça de ecletismo, que a própria idéia de matriz
disciplinar exorciza.
Por outro lado, nem o estruturalismo levistraussiano já mencionado, nem a técnica neoculturalista imanente da análise com-
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ponencial do parentesco Tükúna que RC0/ 1 realizou no Capítulo
IV, ao procurar identificar os valores nucleares da organização
social daqueles índios - a saber: sexo, geração, linealidade e
metade, como critérios classificatórios do espaço intratribal;
nem mesmo o ponto de vista antifuncionalista expresso no privilegiamento das relações de conflito mediante as de equilíbrio
(que a própria expressão fricção interétnica sinaliza); ou na ênfase
nas representações de dissenso diante das de consenso, estas
últimas tão a gosto dos modelos de aculturação, por sinal muito
prestigiados à época - denunciam um comprometimento maior
com qualquer dos paradigmas fundadores da antropologia ou,
mesmo, da sociologia, esta última como disciplina irmã. Gostaria
de insistir hoje, travestido em leitor insólito, que o livro em
questão pode ser interpretado como um resultado razoável de
uma viva ,t ensão paradigmática, inscrita no que estou denominando matriz disciplinar. Uma tensão, aliás, encontradiça não
apenas neste livro, mas em alguns outros que lhe são contemporâneos e, sobretudo, nas inúmeras monografias que lhe sucederam
ao longo desses últimos trinta anos. Esse é-:-- ou pelo menos tem
sido - o destino dos paradigmas fundadores da disciplina.
Gostaria, ainda, neste pósfacio, de trazer umas poucas consideraçêi_es sobre a própria teoria de "fricção interétnica", ou
como o uso do que era apenas uma noção acabou por transformála naquilo que ela nunca teria pensado em ser: uma teoria. Entre
muitos outros colegas, João Pacheco a toma como uma teoria
(portanto, passa a exigir dela uma sólida congruência entre seus
conceitos - o que seria bastante correto em sendo ela uma teoria;
o que, no entanto, não é, ou pelo menos aos olhos de RCO/l
nunca pretendeu ser). Isso me enseja aos presentes considerações
que as faço mais à guisa de discutir leituras, do que de estimular
polémicas as quais, no mínimo, seria hoje extemporâneas ... Mas,
retomemos a leitura que João Pacheco faz, não mais do livro
propriamente dito, mas de trabalhos meus posteriores, preocupado em buscar maior consistência na "teoria de fricção
interétnica". Como resultado de sua leitura, surge RC0/3 : um
autor em contradição com RCO/l. Este representado pelo presente livro, aquele por um artigo escrito três anos após, "Problemas e hipóteses relativos à fricção interétnica" (cf. Revista
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do Instituto de Ciências Sociais, IV, n.1 , 1967; incluído em meu
A sociologia do Brasil indígena, Rio de Janeiro: Ed. Tempo Brasileiro, 1978, 2ª edição ampliada). O cuidado com que João Pacheco leu o que RCO/ l havia escrito em todo o período que antecedeu
ao seu próprio livro sobre o "regime tutelar" entre os Tükúna só
pode alegrar qualquer autor. E a mim não poderia ter dado maior
satisfação, quer pela importância que atribui à fricção interétnica,
quer pela seriedade com que a examina. Todavia, sua leitura
acaba por acentuar aspectos de certo modo surpreendentes para
RC0/ 1 e /2! Observa que quem escreveu (RCO/l) sobre fricção
interétnica não poderia se valer (RC0/3) de conceitos como
"agentes interculturais" ou "integração", uma vez que eles trazem
no bojo idéias válidas em teorias culturalistas e funcionalistas,
contra as quais a "teoria da fricção interétnica" se colocou radicalmente contra. Formalmente certo. Mas se colocadas aquelas
expressões (menos que conceitos) no contexto discursivo do
artigo citado, ver- se-á que o fato de se recorrer a "agentes
interculturais" - que afinal existem concretamente tanto quanto
existe Cultura, nunca ninguém negou isso - não significa que
se dê a eles (e a expressão) qualquer função analítica, não tendo
a noção mais do que uma/unção descritiva . Nesse sentido, RCO/
3 é uma construção que nada tem a ver com RCO/ l !
A mesma desconsideração do contexto no interior do qual
me vali então da noção de integração fica patente quando se
retira dela o referencial maior que é a ordem econômica regional:
nela os Tükúna se integram, nas posições simultâneas e empiricamente demonstráveis, de seringueiros, de produtores de farinha e de pescadores para~ rapina dos donos dos Barracões, instituidores do regime servil no alto rio Solimões. Tanto a experiência
da pesquisa Tükúna, quanto as demais colhidas entre os Terêna
ou osTapirapé, ou ainda as obtidas por tantos outros etnólogos
relativamente a uma grande variedade de grupos tribais conduziam a nos proporcionar, à época, a convicção sobre o que chamávamos de integração econômica e que não confundíamos com
assimilação. Porém João Pacheco vê, no caso do conceito de
integração, outras implicações que são bem mais relevantes
- e
,
que não quero deixar de tomá-las em consideração. E o conceito
de integração associado ao de sistema. E é evidentemente µma
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influência parsoniana, de uma sociologia sistêmica, em que RC0/ 1
procurava se inspirar para dar mais poder analítico ao modelo do
"potencial de integração", porém não de integração pura e simples
dos índios na sociedade nacional, mas do sistema interétnico
regional ; em rigor, de suas dimensões constitutivas ou de seus
" subsistemas". Uma inspiração, aliás, que RC0/ 2 só pode
reconhecer como sendo produto de uma rica tensão no espaço da
matriz disciplinar e que, felizmente, RC0/ 1 pôde ter três décadas
atrás. Por isso, se João Pacheco esteve certo em apontar essa contaminação entre "teorias"divergentes, como a fricção interétnica
e a sistêmica, reduzir isso a uma contradição não me parece a via
mais correta de se interpretar o movimento dos conceitos na
antropologia ou em qualquer outra disciplina. Em recente artigo, .
publicado na Revista deAntropologia (n. 36, 1993) e intitulado
"O movimento dos conceitos na antropologia", desenvolvo algumas idéias sobre o assunto, procurando mostrar a dinâmica que
envolve o conceito em suas vicissitudes no interior de
paradigmas e de teorias.
Neste jogo de interpretações que RCOs 1, 2 e 3 ilustram
quase que didaticamente, está, a meu ver, .uma das partes mais
características da vida acadêmica. E sua aceitação em nosso
quotidia_no, como uma prática de realização normal por todos
nós, constiti.ii uma importante dimensão de nossa ética profissional: o exercício natural da controvérsia. Por tudo que foi dito,
gostaria que se pudesse concluir que esta quarta edição de O
índio e o mundo dos brancos, mais do que um simpático evento
comemorativo, fosse considerada como uma oportunidade para
as novas gerações de antropólogos - e, particularmente, os ainda
estudantes - resgatarem um pouco da história da disciplina no
Brasil com o fito de refletirem sobre o momento em que a antropologia, despossuída da visibilidade social e acadêmica que hoje
já consegue ter, procurava encontrar novos rumos em sua caminhada para institucionalizar-se definitivamente no Brasil como
uma disciplina atualizada e consolidada em nível internacional;
o que se tornaria finalmente possível graças aos cursos de.pósgraduação que começaram a se multiplicar nos anos 70. Em suma,
gostaria que o livro ainda pudesse ser útil a seus possíveis leitores. E, ao que tudo indica, também meus colegas do Departa-
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mento deAntropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas pensaram da mesma maneira, quando recomendaram a sua
reedição à Editora da Unicamp. Resta-me agradecer a eles e aos
membros do Conselho Editorial da mesma editora por haverem
tornado possível a presente edição.
Roberto Cardoso de Oliveira
São Paulo, 3 deAbril de 1994

CHAVE PARA OS SÍMBOLOS FONÉTICOS

Na transcrição das palavras Tükúna adotou-se o sistema
fonético proposto por J. Mattoso Câmara Jr. ( 1957).
São os seguintes os valores de alguns dos símbolos
utilizados:
e
e.
e:
a:
ü
i0
u
u:
o
o:
1

vogal anterior não-arredondada média muito aberta
vogal anterior não-arredondada média aberta, entre e e e:
vogal anterior não-arredondada média fechada
vogal anterior não-arredondada baixa fechada
vogal anterior arredondada alta
vogal,central alta
vogal posterior arredondada alta aberta
vogal posterior arredondada alta fechada
vogal posterior arredondada média aberta
vogal posterior arredondada média fechada
vogal posterior não-arredondada alta
e vogal posterior não-arredondada mé~ia
y semivogal anterior alta
w semivogal posterior alta
ts' consoante africada palatal surda
dz' consoante africada palatal sonora
fí consoante nasal velar sonora
(n) nasalização
, acento tonal na vogal seguinte
/ divisão mórfica
? oclusão glotal

' .

\
,
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Um hífen seguindo-se à vogal assinala vogal longa. Os
demais símbolos têm grosso modo a mesma correspondência dos
utilizados pelo Alfabeto Internacional.
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