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A decisáo de TEMPO BRASILEIRO de tirar urna segunda edi~áo de A Soc10LOGIA DO BRASIL INDÍGENA ensejou urna revisáo
da publica~o original e a incorpora~o de mais tres trabalhos, a
rigor duas comunica~óes e um relatório, escritos entretanto com
a mesma preocupa~áo que presidiu a elabora~áo dos demais artigas que compuseram os nove capítulos da primeira edi~áo: a de
compreender o processo de contato entre índios e brancas no Brasil. "O Contacto Interétnico e o Estado de Popula~óes" f oi escri.
to em co-autoria com o Professor Luiz de Castro Faria para urna
reuniáo realizada em Agosto de 1969 no Castelo de Wartenstein,
na Austria; agrade~o ao Amigo e Colega Castro Faria haver permitido inserir essa comunica~áo nesta coletanea. "Grupos Indígenas e Mudan~a na Amazonia", em sua versáo original, foi apresentado como urna contribui~o a "Twenty-third Annual Latin
American Conference" realizada na Universidade da Flórida em
Gainesville, EEUU, em Fevereiro de 1973, em torno do tema "O
Homem na Amazonia,,. Quanto ao terceiro trabalho, elaborado
como relatório de urna breve incursáo na área Tukuna, em janeiro de 1975, foi dirigido primitivamente a Funda~áo Nacional do
fndio com o intuito de estabelecer algumas linhas de a~á.o junto
da popula~áo indígena do alto rio Solimóes de modo a preservá-la
diante da amea.;a que sobre ela pairava com a constru~ao da perimetral norte. Espera-se que com esses trabalhos, respectivamente capítulos X, XI e XII, a presente reedi~áo de A Soc10LOGIA
DO BRASIL INDÍGENA nao perca sua organicidade e amplie seu potencial informativo sobre a situa~áo do índio frente ao Estado e
a Sociedade Brasileira.
Brasília, julho de 1977
ROBERTO CAROOSO DE ÜLIVEIRA

INTRODU9AO
A longa história das relac;óes entre índios e brancas no Brasil
culminaria recentemente com um acontecimento de impacto: a
denúncia de genocídio, seguida da extinc;ao do Servi~o de Prote~ao dos índios, acusado de conivencia ou omissáo na apurac;áo
dos crimes que contra o índio se teriam perpetrado 1. Independentemente da veracidade do teor da denúncia, ela traria o índio
a urna triste evidencia . Porém, ou por isso mesmo, suficientemente eloqüente para dar ao aborígene - após tanto tempo de esquecimento pela opiniáo pública - status de "problema nacional". As controvérsi2s, surgidas quanto a solu~áo a ser encontrada
relativamente a sua protec;áo e assistencia, foram de tal modo debatidas na imprensa; durante aquele período de crise da institui~áo oficial ocorrida em 1968, que por si só comprovariam a existencia do que se poderia chamar de questáo indígena, reconhecida até entáo apenas por antropólogos e indigenistas. Como e por
que se questiona o índio entre nós?
Sustento que, ao se pensar a questáo indígena, pensa-se a sociedade nacional através da presenc;a certamente "incomoda" dos
grupos tribais. É urna presen~a que moralmente incomoda, pois
nos obriga a pensar o índio nao mais em si, mas em relac;áo a
nós próprios: nossas obrigac;óes civis, nossa responsabilidade moI
Nunca um termo foi táo mal aplicado! Genocidio significa "A deliberada e sistemática destruic;áo de um grupo racial, político ou cultural"

(Webster 's Dictionary). Ora, o SPI jamais se identificou com tal ideología;
ao contrário, sempre a combateu em suas episódicas manifestac;óes regionais, locais, quando certos fazendeiros, seringalistas ou outros tipos de
exploradores de terras tribais, procuravam destruir seus ocupantes ou escrav1zá-los. A participac;áo eventual - por ac;áo ou omissáo - de um ou
outro funcíonário daquele órgáo náo pode estigmatizá-lo, e é assunto elementar de crónica policial. Nesses casos o comportamento individual teria
sofrido um des vio de 180.0 graus com ref eréncia a conduta pregada pela
instit uic;áo oficial. Entre os erros cometidos pelo extinto SPI, o genocidio
náo lhe pode ser imputado - com o risco de se cometer intolerável injusth;a.

11

ral. O etnólogo está habituado a conviver com essa rela~áo, tirando dela nao o que pode haver de angustiante ou de admissível
revolta (pois o etnólogo nao é sempre urna testemunha do desesperador esfor~o do índio para sobreviver?), mas o que há de incentivador nessa mesma rela~áo gra~as
qual nos perguntamos,
parafraseando Lévi-Strauss, "valemos mais que os selvagens?" Mas
nos perguntamos também o que é nossa sociedade? Uma sociedade a que nos acostumamos a aceitar como cordial (nao é brasileira a ideologia do "homem cordial"?)' pacifista, avessa a iniqüidade, ao preconceito racial, etc., posta em xeque diante da existencia ineludível do aborígene!? Mantenho que o índio é um indicador extremamente sensível da natureza e, em certos aspectos,
da estrutura e de dinamica das sociedades nacionais - que com
ele interagem e náo apenas da sociedade brasileira. Se nao
posso f alar de urna ordem moral, utópica ou nao, em termos da·
qual o índio seria livre para escolher o seu destino ( cf. capítulo IV), posso igualmente falar do subdesenvolvimento de certas
áreas regionais do país reveladas pela presen~a do índio e, sobretudo, pelo seu estado de sobrevivencia. Nesse último sentido> o
índio é ainda um indicador sociológico de válida utiliza~áo pelos
que estudam a sociedade nacional, seu processo expansionista, sua
Juta pelo desenvolvimento. No capítulo VII essa conexáo entre os
grupos indígenas e as frentes de expansáo da sociedade nacional
é tratada metodologicamente, de modo a conferir aos estudos dos
sistemas interétnicos urna dimensáo que transcende os objetivos
da etnología tradicional, tomando tais estudos instrumentos de conhecimento da própria sociedade brasileira. Em termos hegelianos
e em linguagem sartreana, seria partir do princípio de que "a consciencia se conhece no outro e conhece o outro em si". O etnólogo
é chamado assim a ampliar sua perspectiva a fim de prover os
nossos conhecimentos de dados e interpreta~óes, que digam respeito também aos segmentos regionais em contato com os grupos
indígenas.
O privilegiamento dos aspectos sociológicos do contato interétnico, paralelamente a considera~áo analítica e crítica das diferentes modalidades deste relacionamento, constitui o que denominamos de sociología do Brasil indígena. Em certo sentido, pode-se
dizer que é o reverso do que f ala Lévi-Strauss a respeito da conversáo de objetos, finalidades e métodos da antropología no mundo moderno, tomando por referencia explícita o que vem ocorrendo na África, onde popula~óes inteiras estao tomando conscien-

a
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cia de si mesmas e adquirindo - a través da alfabetiza~áo - os
meios necessários para empreender o estudo de seu passado, de
suas tradi~óes e de seu presente 2, Segundo ele, em lugar da África
ser co.m preendida por antropólogos, cientistas vindos de fora, ela
o será por seus próprios cientistas ou forasteiros estudando-a
com os mesmos métodos de seus colegas locais a saber, se
conhecerá por seus próprios meios. Nessa linha de raciocínio, como
interpretar essa crise da antropologia, táo magistralmente diagnost icada por Lévi-Strauss, em países como o Brasil, que escapam ao
"modelo africano" pelo menos por um fato: o de que os grupos
indígenas aqui remanescentes nao estáo em vías de se constituirem em "na~óes soberanas", mas unicamente em processo de integra~áo na socíedade nacional e sob a égide do Estado Brasileiro? A conversáo aqui nao será, por certo, do índio, objeto cognoscível, em "cientista indígena", sujeito cognoscente - embora, em
que pesem todos os possíveis obstáculos, tal conversao poderá
ter lugar em um outro grupo tribal, pois o conhecido caso do
malogrado Bororo Aipobureu ainda está em nossa memória 3. Entre
nós, como em países semelhantes ao nosso, os antropólogos ou
etnólogos - sem se converterem necessariamente em sociólcgcs
(se para alguns f or muito importante essa distin~áo) - haveráo
de dirigir o seu interesse até entáo posto quase exclusivamente nos
grupos indígenas, agora também em si próprios, isto é, na sociedade envolve'1te, nacional. Em lugar da conversáo de objeto em
sujeito, de que fata Lévi-Strauss, o que acorrerá será urna reversáo do sujeito em objeto ou, se se quiser, em sujeito-objeto. Os
antropólogos nacionais admitiráo em sua ática científica seu próprio relaciona.m ento com o índio, mas sem dar a esse relacionamento o caráter unicamente individual, comum as situa~óes de
pesquisa nas quais obviamente, tal rela~áo se póe. O relaciona'
mento a ' que me refiro
é de outro alcance: é o que se da, entre
objetos coletivos, entre o índio e o "nacional", náo-índio, ambos
enquanto categorías sociais, coletivas.
Mas como é possível essa reversáo e o que garante a validade do conhecimento por ela produzido? O que garante essa reversao é a possibilidade de produzir conhecimentos sociológicos
tendo por escopo urna antropología. Em outras palavras, é fazer
2 ~VI-STRAUSS, Claude. A crise modern a da Antrop ologia. Revista
de Antropologfa, 10 (1 e 2) Sáo Paulo, 1962.
3 Cf. FERNANDES. Florestan. Tiago Ma rques Aipobureu; um bororo
margine!. Mudan<;as sociais no Brasil. Sáo Paulo, Difusáo Européia do Livro ,
1960. Cap. XII.
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dentro da antropologia. Em primeiro lugar, tentando
apreender o nexo do sistema em investigac;;áo e, para tanto, no caso dos sistemas interétniccs - apreender os princípios que os
governam e descrever as bases que os sustentam; nesse sentido,
a sociedade global, nacional, passa a ser tomada como um amplo
sistema interétnico, urna vez que, "de alguma forma" ela se reproduz ( seus princípios organizatórios) nos sistemas interétnicos
lccais ou regionais. A saber, nas áreas de fricc;;áo interétnica o nexo
nacional, que marca as relac;;óes entre índios e brancos, pode ser
revelado por procedimentos contínuos de "découpage", num esforc;;o de vislumbrar, sob as peculiaridades das culturas tribais e
das subculturas regionais em contato, a estrutura básica do sistema de relac;;óes. Em segundo lugar, a busca de urna perspectiva
totalizadora das relac;;óes interétnicas, isto é, de compreende-las
pela forma que se dáo em escala nacional, exige urna certa diluic;;áo da variedade das culturas tribais, pois suas particularidades encobrem a natureza mais profunda do contato interétnico e
de suas determinac;;óes provocadas pela sociedade mais poderosa,
nacional. O fato é que no relacionar-se ativamente com os grupos
indígenas a sociedade nacional se póe, de tal forma, nessa relac;áo, de sorte a imprimir nela algo de sua natureza (o que permite ao analista da situac;;áo de contato interétnico identificar aspectos dos mais explicativos da sociedade global, a saber, de sua
própria scciedade). Isso permite tratar as relac;;óes interétnicas em
escala nacional, como um objeto dotado de alto grau de univocidade. A unidade do objeto (e por suposto da investigac;áo) está
no modo unívoco em que a sociedade (e o Estado) atua junto a
populac;áo indígena, nela distinguindo apenas os "estágios" ( artificialmente marcados) do contato interétnico, náo as diferenc;as
culturais, isto é, de cultura tribal, que nela existem. E a explicac;áo disso está no seguinte: toda a política indigenista, sua legisIac;;áo e sua prática comprovam esse reducionismo das etnias indígenas numa única categoría abstrata denominada "índio". Esse
índio, inventado pelo "civilizado" ( outra categoría abstrata), constituí o alvo da política indigenista. Parece se encontrar aí o maior
dos equívocos. Como eludi-lo? Suprimindo-se o índio, enquanto categoria abstré.ta. Mas enquanto essa supressáo náo se dá, e a prática indigenista continua conformando ( ou deformando) o índio
"de carne e osso'', a sociología do Brasil indígena deve come~ar
por procurar entender a fric~áo interétnica a partir dessas f ormuJa~óes, ingenuas urnas, capciosas outras, elaboradas no pólo oposto
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ao índio, particularmente nos centros de decisáo das políticas missionárias ou governamental. Nesse sentido, a análise do conjunto
de conceptualiza~óes produzidas nesses centros, ou áreas com eles
relacion2das, teria a conveniencia - para urna investigac;áo interessada em dar conta das rela~óes entre índios e brancos em escala nacional - de nos possibilitar entender a a<;áo indigenista
em seus próprios termos. Mas essa investiga<;áo nao deveria - a
meu ver - se limitar ao estudo histórico, de como se processou
essa a~áo no passado; recente ou remoto, por importante que seja.
Deveria igualmente focalizar a produ<;áo, e em todas as suas f ormas, do "pensamento indigenista", o que quer dizer, as idéias,
argumentos e programas formulados e apresentados, por políticos,
administradores, religiosos, bem como por intelectuais interessados
nessa problemática. A análise estrutural desse "discurso indigenista" nos permitiría penetrar na(s) ideologia(s) indigenista(s), oficial cu pa rticular, religiosa ou leiga, como um sistema de representa~oes a codificar essa a~ao. Em minha opiniáo, este é atualmente o objetivo mais urgente a ser atingido por urna sociología
do Brasil indígena. Invocando Mauss, diríamos que "a explica~áo
sociológica está terminada quando se descobre o que as ¡:essoas
cn~em e pen!am, e quais sáo os que creem e pensam"4.
A proposi~áo de urna sociología do Brasil indígena, porém~
nao significa urna abdicac;;áo do antropólogo social em favor de
seu colega sociólogo. Exprime, a rigor, a ad~áo de um objeto,
mais do que de um método, de urna disciplina afim. Por objeto
entendo a sociedade a que pertence o pesquisador, da qual ele faz
parte como sujeito cognoscente e ator social, e em cuja cena histórica se assume como consciencia crítica. Há de se reconhecer
que a maioria dos etnólogos brasileiros tem procurado avaliar as
conseqüencias do contato interétnico, sobretudo nos grupos tribais
que estudam, manifestando suas opinióes em suas publicac;óes. Pode-se mesmo dizer que entre nós, antropólogos enraizados em ncssa
realidade política e social, sempre foi impossível deixar de sentir
o drama indígena e de revelá-lo nas oportunidades que surgem.
Curt Nimuendaju, Herbert Baldus, Luiz de Castro Faria, Egon
Schaden, Eduardo Galváo, Darcy Ribeiro, Roberto Da Matta, Roque de Barros Laraia, Julio Cezar Melatti, Carlos Moreira Neto,
.
. 4 A pud DUMONT, Louis. Pour une sociologie de l'inde. La civilisation
zndienne et nous: esquisse de sociologf.e comparée. Paris, Armand Colin,

1964. (Notas inéditas de Marcel Mauss, copiadas por ouvintes de seu curso
sobre o Pecado e a Expia~áo ) .
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· s Quando est~ ~ntroducáo já estava escrita veio a público o livro do
~ro!essor Darcy R1be1ro, Os indios e a civiliza~áo (Editora Civtlizacáo Bras~le1ra, 1970), onde, 2lém de reeditar trabalhos antigos (entre eles 0 aqui

car reflexóes e esb~ar análises relativas a problemática do conta to interétnico.
Por certo que na metodología empregada nao se encontrará
nada ortodoxo. A experiencia do autor, adquirida no contato direto Junto a grupos tribais como os Terena e os Tukuna, particularmente referidos nos capítulo 1, II e 111 deste volume e em
outras publica~oes 6, sugere certa familiaridade com as formas de
a~áo, de comportamento e de representa~oes ideológicas que os regionais náo-índios projetam, efetivam e concebem junto as populac;óes indígenas circunvizinhas. Por outra parte, o período de
quatro anos ( 1954-195 7), em que o autor trabalhou como etnólogo do Servi~o de Prote~áo aos indios, bem como sua participa~áo no primeiro (e de curta dura~áo) Conselho Diretor da
Funda~áo Nacional do Índio, na qualidade de representante do
Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), proporcionaram urna vivencia das esferas de dire~áo dos órgáos federa is de assistencia ao
índio, se bem que - é for~oso reconhecer - destituídos (Conselhos e fun~ees) de qualquer poder de decisáo sobre a política
indigenista governamental. Essa experiencia, de "ver de cima" a
praxis indigenista, impregna as considera~Oes do capítulo IV, a
análise das '!'i1entalidades "burocrática" e "empresarial" do capítulo V e sobretudo, as observa~óes críticas sobre a institui~áo da
"renda indígena" feitas no capítulo VIII. Porém, nao se encontrará nesse conjunto de ensaios um balan~o crítico da a~áo governamental na área indigenista ou mesmo urna análise, ainda que
preliminar do papel do Estado na prote~áo e assistencia as popu-

de situar os fenomenos propriamente aculturativos no seu campo espeef.fico
<o grifo é meu) ; isto é, a análise da mudan~a de património cultural decorrente da. conjuncáo interétnica" (p. 13) . Em seguida escreve, provavelmente numa alusao esclarecedora sobre o significado da expressáo "abordagem mais ampla", que esta. ''permita analisar igualmente toda a gama
de fenOmenos ecológicos, blótic~s. económicos, sociais, culturais e psicológicos resultantes desta conjunc;ao" (ibidem) . Ora um tal objetivo pode ser
assumido - se já náo o fol - pelos antropólogos 'em seu conjunto, portanto
pela ant~o~ologia , co~o disciplina múltipla e integrada, mas difícilmente
por um un1co antropologo, mesmo possu~dor de recursos excepcionais, pois
capaz de entender e explicar enclcloped1camente a realidade humana em
t~das as s1:1as dimensáes ! E Dr.rey Ribeiro, malgrado seus esforcos, em copiosas páginas de consideracóes em torno da temática do contato e da
acult~~ac;~o, tambérp náo logra 2lcancar o milagre. Concordo que, do "campo
espec1f1co dos fenonienos aculturativos, a noc;áo de friccáo interétnica ou
a de potencial de integrac;áo, por mim desenvolvidas (vide, p. ex., o capitulo
VII ~este volume) , náo dáo conta, se bem que em nenhum momento pretend1 que el~s . dessem, pois sáo exatamente os f enomenos aculturativos os
menos estrate~icos para. merecerem maior atenc;áo do analista interessedo
na compreensao e expllcac;áo - estes os nossos alvos - da situa<;áo de

contato int erétnico, bem como do sistema de relac;óes e de representac;óes
sociais que lhes sáo inerentes. Mas, por outro lado, náo vejo como a no~áo
de "transfigura((áo étnica", proposta por Ribeiro, dé conta daqueles fenómenos. Coro referéncia a dinámica do contato interétnico ou da conjuncáo
intercultural, ela é mais urna difusa e menos urna idéia nova a instrumentalizar a investigac;:áo, como desejaria o Professor Dary Ribeiro, e que se
somasse as suas indiscutiveis cont ribuic;:óes produzidas em inúmeros trabalhos. muitas delas já testadas em pesquisas empíricas, sistemáticas. cuidadosamente realizadas e incorporadas a essa incipiente - concordo teoría geral do contato interétnico. Por tudo isso, reconhec;o, com Ribeiro,
" que ainda sáo muito tímidos os progressos alcanc;:ados no sentido de elaborar um esquema conceitual adequado a compreensáo do processo de
m udanc;a socio-cultural decorrente do impacto da civilizacáo sobre as etnias
tribais" (p. 11). E, em que pesem os esforc;os do Professor Darcy Ribe!·ro,
continuaremos a pedir por progressos reais nessa área.
6 Ver principalmente meus livros O processo de assimilagáo dos Terena.
R io de J aneiro. Museu Nacional, 1960 (Série Livros l) ; O índio e o mundo
aos brancos. Sáo Paulo, Difusáo Européia do Livro, 1964 (2.ª edic;:áo publicada pela Editora Pioneira, Sáo Paulo, 1972) ; Urbaniza<;áo e tribaltsmo.
Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1968.

Edson Diniz e Sílvio Coelho dos Santos em diferentes ocas1oes se
manifestaram sobre o que se convencionou chamar, nas Américas,
de problemas indigenistas. Mas com a exce~áo de Darcy Ribeiro,
nenhum deles se enveredou para um tratamento sistemático da
questáo indígena e dos quadros institucionais que a contem. Em A
Política Indigenista Brasileira, Roberto procurou dar conta do problema, equacionando-o com agudeza e sensibilidade, gra~as ao seu
profundo conhecimento das a ti vidades protetoras governamentais
e a sua vivencia de f uncionário do Servi~o de Prote~áo aos Indios,
entre 1956 e 1957, seu período de fecunda produ~áo etnológica 5.
Alguns ensaios reunidos neste volume, como os que constituem os
capítulos 111, IV e V, foram elaborados quase que em diálogo
constante com a obra de Darcy Ribeiro e dela receberam sua maior
inspira~ao. Mas nos demais ensaios, principalmente os capítulos VI,
VII e IX, pretendí dar um passo neutra djre~áo, procurando penetrar no teor colonialista da a~áo oficial e particular junto as
popula~oes aborígenes, e questionando igualmente a possibildiade
de estudo dos segmentos regionais da sociedade nacional como
a inda do "caráter campones" de certos grupos indígenas r~manes
centes. E é por isso que o leitor nao deve se surpreender de encontrar neste livro de ensaios quase nenhuma etnografia reduzida
interpreta~ao etnológica, porém um grande empenho d~ comuni-

citado~ , coloca algumas questóes que exigem comentários. Fala o
nece~s1dade de s~ encontrar uma "abordagem mais ampla e integrada,
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1a<;óes aborígenes do território nacional. Se bem que a considera~áo
dessas duas ordens de temas seja da maior importancia para prover o Governo e o Estado - responsáveis que sao pela sobrevivencia daquelas popula~óes - de meios para lograr urna auto-avalia<;áo, por si só capaz de contribuir para um aprimoramento,
por todos nós desejado, da política indigenista e dos procedimentos assistenciais, nao se procurou aqui abordá-los sistematicamente. Limitou-se o autor a tocar em alguns pontos que lhe pareceram estratégicos para sua própria cornpreensáo da política indigenista brasileira, particularmente aqueta vigente nos últimos anos
do Servi~o de Prot~áo aos fndios. A n~áo de "colonialismo interno", conforme se conceituou no capítulo VI, serviria de pólo
de referencia em torno do qual gravitariam as análises das rela~óes interétnicas, permeadas ou nao pelas institui~óes missionárias
ou governamentais. Assim, sempre que possível, se procurou transcender a "área indigenista", compreendendo-a no amplo e matizado quadro da sociedade nacional, porém - como diria Weber
- estrutural e historicamente inteligível 7. Entretanto, a proble7 As práticas indigenistas sáo mais o resultado de fatores inerentes a
determinados sistemas sociais globais (como as sociedades nacionais ou
coloniais), do que frutos de um ou outro governo particular. Todavía. é
indubitável que a ac;áo dos governos. mesmo gus.rdando sua funcionalidade
com o . estab!ishment, poderia se pautar por dlretrizes e por práticas assistencia1s ma1s consentaneas com os interes.5es das populac;óes tribais, procurando ao menos ponderá-los juntamente com os chamados "interesses
de Estado". Agora, por exemplo, estamos vendo os interesses desenvolvimentistas do. ~stado pressionarem os grupos indígenas onde sua presenca
possa - a Ju1zo do Governo - obstaculizar a Clvilizac;iio e o Progresso.
A "Transamazónica", como o empreendimento nacional mais espetacular,
será um teste .para esse "indigenismo desenvolvimentista", ao que parece
fortemente apo1ado pela FundaQáo Nacional do indio. Num primeiro levant&mento de dados, pode-se dizer que mais de trinta grupos tribals serio
alc2.nQados, de um modo ou de outro, pela rodovia. O que ocorrerá com
e1es·1 J!;Stará a FUNAI tecntcamente nab1l1taaa para mtntmtzar os ereu;os
da abertura da estrada, bem como da instalactáo de empresas estimuladas
pela ~olítica económica co?rdenada pela SUDAM? Ou partirá para a adoC(áo
de atltudes como a da fabula ; esconder a cabecta para nada ver, isto é,
para minimizar a gravidade dos problemas que fatalmente surgiráo com o
contato "civilizador"? Nessa altura, nada como urna reflexiio sobre o passado
recente, quando o SPI ainda atuava, acertando aquí, errando ali, mas aplicando alguns dos preceitos indigenistas mais fundamentais, como o da inviolabilid2.de dos territórios tribais. Os artigos publicados em 1960/ 61 (capít~los de I a IV> sugerem dificuldades com que a política indigenista de
entao se defrontava e que, tudo indica, continuam a subsistir nos dias de
hoje; os artigos seguintes, divulgados entre 1965 e 1969 (capítulos de VI a
IX>, apontam problemas e abrem perspectivas de urna tnvest1gaC(áo, suscetivel de tornar mais inteligivel o verdadeiro teor do contato interétnico e
as responsabilidades subjacentes a qualquer política indigenista, náo apenas
ao especialista ou ao leitor comum, mas principalmente ao administrador.
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mática teórica mais geral que orientou a escolha dos temas aqui
abordados, sua análise e interpreta~ao, está delineada especificamente no ensaio "Problemas e Hipóteses Relativos a Fric~ao Interétnica" (capítulo VII), e na comunica~áo "Por urna Sociología
do Campesinado Indígena no Brasil" (capítulo IX).
A idéia da publica~áo <leste livro surgiu com a necessidade
de pór ao alcance de estudantes de antropología e de sociología,
artigas que estavam espalhados em diferentes revistas, a maioria
delas especializadas, por isso pouco acessíveis a consulta. Também
pelo fato dos ensaios, a pesar de publicados em épocas diversas,
guardarem urna certa unidade de perspectiva e permitirem facilmente reconhecer o seu desenvolvimento ao longo dos dez anos,
que vao do primeiro ao último. E foi por essa razao que o autor
nao levou a realizac;áo um plano anterior de reescrever todos os
ensaios para publicá-los num livro mais ambicioso e organicamente integrado. Preferiu, ao contrário, mante-los tal qual foram elaborados, optando somente por urna ou outra modifica~áo, feita
em nome da clareza, ou de urna atualiza~áo realmente indispensável. Nesse sentido, o autor recebeu o maior incentivo da Prof.ª
Yonne de Freitas Leite, lingüista da Divisáo de Antropología do
Muse u Nacional; sugestóes oportunas relativamente a reda~áo desta Introdu~áo, da Dra. Eunice Ribeiro Durham, professora de
antropoJogia da U niversidade de Sao Paulo; e o desprendimento
da Prof.ª Oiga Lopes da Cruz, pesquisadora do Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciencias Sociais, que gentilmente assumiu a tarefa ingrata de cuidar dos procedimentos editoriais, em
vista de o autor se encontrar no exterior, em .ativid!ades de pesquisa no Departamento de Rela~óes Sociais da Universidade de
Harvard. A essas colegas e amigas o autor registra seus agradecimentos e os estende ao Professor Eduardo Portella, Diretor de
Tempo ' Brasileiro> por haver acreditado na utilidade deste livro e
por ter aceito sua publica~áo em sua prestigiosa editora. De sua
parte, o autor espera que os ainda insuficientes conhecimentos,
até agora produzidos por urna sociologia do Brasil indígena, possam servir para estimular um modo de repensar a sociedade nacional nos termos de seu relacionamento com as etnias tribais. Nao
será esse um dos papéis mais válidos do antropólogo?
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Grosso, por exemplo, ou o preconceito contra o peruano, no alto
Solimóes, agravando ainda mais a situa~áo de contato das populacóes tribais circunvizinhas, imersas numa das zonas de mais inte~sa friq;áo "interétnica".

CAPÍTULO

I

O PAPEL DOS POSTOS INDÍGENAS NO
PROCESSO DE ASSIMILA<;AO*
O objetivo deste ensaio é o de apresent ar alguns resultados
de um estudo comparativo de duas tribos do território brasileiro, selecionadas com a inten~áo de proporcionarem urna avalia~áo
do papel que os Postos do Servi~o de Prote~áo aos Índios (boje
Funda~áo Nacional do Indio) vém desempenhando no processo
de incorpora~áo da popula~áo indígena a sociedade brasileira. A
escolha recaiu sobre os índios Terena e sobre os Tukuna , como
grupos que contam aproximadamente a mesma popula~áo (cerca
de quatro a cinco mil indivíduos), além de apresentarem outros
pontos em comum, tais como: 1) acharem-se economicamente in·
tegrados a regiáo, urna vez que surgem como popula~óes fornecedoras de máo-de-obra para o mercado de trabalho local; 2) receberem do Servi~o de Prote~áo aos tndios urna assistencia dirigida semente a algumas parcelas de suas respectivas popula~óes,
ficando as restantes desprovidas de prote~áo"; e 3) encontrarem-se as tribos em áreas de fronteira, isto é, os Terena próximos as
fronteiras do Brasil com o Paraguai e a Bolívia e, os Tukuna
.
'
em cima
de nossas fronteiras com o Peru e a Colombia.
Aspecto'
que ·comumente tem passado desapercebido é o fato de que essa
condi~áo de f ronteira eria nas popula~óes regionais urna grande
preocupa~áo na identifica~áo nacional ou étnica de seus compo·
nentes; ilustram isso a discrimina~áo do paraguaio, no sul de Mato

Ao lado dessas situa~óes, semelhantes em sua natureza, a que
ambas as tribos estáo submetidas, e que dáo o denominador comum que servirá de base a análise comparativa, hao de se considerar algumas variáveis. A primeira delas pode ser encontrada
no fato de viverem em ambientes bem diferentes, a saber, os Terena situados em área de cerrado, no sul de Mato Grosso, e, os
Tukuna, no extremo noroeste brasileiro, em plena floresta equatoríal. Essas variáveis ecológicas, conjugadas com as variáveis culturais, a saber, as diferen~as existentes entre as culturas Tukuna
e T erena, abrem algumas perspectivas de generaliza~áo dos resultados da análise para outros grupos tribais que, embora localizados em áreas ecológicas distintas e portadores de culturas diferentes, estejam, náo obstante, nas mesmas condic;óes de contato acima enumeradas.
É possível distinguir entre os Terena e os Tukuna duas cate-

gorías de índios: a) a dos índios que esta o localizados junto aos
Postos do S. P. l., ou em "Reservas Indígenas", e b) os que se
acham praticamente fora do alcance da a~áo protetora exercida
pelo Governo F ederal. Nesta segunda categoría acham-se os Terena residentes em cidades ou "urbanizados" e os que moram em
fazendas, netas trabalhando como colonos l. Entre os índios Tukuna,
ainda dentro desta segunda categoría, há os que vivem em igarapés, geralmente engajados em seringais, e os que moram nas margens do Solimóes, numa situa~áo de maior independencia, gra~as
ao comércio que fazem com os regatóes que, em quantidade, passam pelo río. N a primeira categoria, encontram-se os Terena "aldeados" e os Tukuna de Mariua~u, estes últimos em terras compradas pelo S. P . I. e onde se acha instalado um Posta Indígena.
Natu~a lmente que esses índios, da primeira categoría, recebem urna
aten~ao do Servi~o de Prote~áo aos 1ndios que os da segunda jamais poderiam receber. Náo porque dispensem a assistencia; mas
Cf. fl?SSa. com';1,ni~a<;áo: "Urbaniza~áo sem Assimila~áo : Estudo dos
Terena . destr1ballza;ct~s , in Resumo das Comunicaqóes a X Reuniáo Anual
~a So_ciedade Brasi leira. para o Prof!resso da Ciencia, p. 16-18. Es.ses mesmos
c:in~e1t~s acham-se ma1s desenvolv1dos em nosso ensaio o processo de as1

, • A primeira versáo deste trabalho foi apresentada como comunica.~áo
a IV Reuniáo Brasileira de Antropologia (Curitiba, 1959), posteriormente
publicada sua tradu~áo para o ingles em América Jndígen« v. XX no 2
abril 1960.
'
' · '
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similcqao dos Terena (1960) .
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unicamente devido a precariedade da ac;áo indigenista que nao
tem meios de alcanc;ar "propriedades particulares" ( ao menos de
urna maneira eficiente) ou mesmo, nao chega a se interessar pelo
destino de índios que vivem fora das chamadas " Reservas Indígenas". Essas diferenc;as de tratamento, seja grac;as a singulares
formula~óes de política indigenista, ou seja pela debilidade mesma
do aparelho protetor, resultaram numa atitude discriminatória dos
funcionários do S. P. l ., levando os Terena e os Tukuna a estarem 5empre reivindicando sua condic;ao d e índios, para garantirem,
assim, protec;áo.
M as, o que é esta protec;ao? Ela pode ser traduzida em dois
pontos: a) terra e b) ac;ao policial. Naturalmente, a mais importante (e onde o S. P. l. tem cumprido melhor suas finalidades) é a garantía dada ao índio de poder viver e plantar em
suas próprias terras> devidamente compradas (como é o caso Tukuna) ou reservadas pelo S. P . l. (como é o caso Terena); em
segundo lugar, é a perspectiva dada ao índio de sempre contar
com um apoio em su as reivindicac;óes ou em seus atritos junto
a populac;ao "civilizada". Entretanto o que se observa é esses índios,
mesmo sem receberem urna assistencia economica, sanitária ou educacional eficaz, encontrarem na precária assistencia que lhes é
destinada, urna atra~ao suficientemente forte para induzi-los a procurar os Postos Indígenas e neles se instalarem. Nao se quer dizer
com isso que essa atrac;áo se exerc;a homogeneamente sobre o conjunto das populac;óes Terena e Tukuna, sempre haverá índios interessados em permanecer em fa zendas ou em cidades - como
ocorre com muitas famílias Terena - ou índios que desejam ficar
nas terras em que sempre viveram, ainda que tenham de ser explorados por seringalistas, como é o caso dos Tukuna dos igarapés 2.
Devido ao caráter desse relacionamento entre os Postos Indígenas e as populac;óes tribais sob seu controle, o que se verifica é a emergencia de mecanismos contra-assimiladores, resultantes de urna ac;áo inspirada - ao menos em seus antecedentes em ideais integrativos e numa política de assimila~ao. E essa resistencia a incorpora~áo a sociedade nacional pode ser traduzida
pela preocupa~áo do Terena ou do Tukuna, ainda que mesti~o,
em evidenciar sua condic;áo de índio diante da comunidade indí-

ge na e, particularmente, frente ao órgáo protetor. Há de se chamar a aten9ao, entretanto, para urna certa ambigüidade do lugar
ccupado pelos Postos Indígenas no processo de ~ssimila~áo: embora pcssa ser identificada claramente sua a~áo como contra-assim iladora ou de resistencia ao processo de assimila~áo, nao se pode
deixar de apontar a a9ao protetora desses Postos, mormente aquela
que se refere a defesa das terras indígenas, como urna condi~áo
básica para a sobrevivéncia física dos grupos tribais, pois sem ela
muítas tribos já estariam dizimadas. Os mecanismos sócio-cultur ais aqui envolvidos sao muito complexos, deles pudemos tratar
em outros trabalhos 3. Portanto, náo se tentará aqui examiná-los,
dados os limites deste artigo. A análise que se propóe f azer aqui
recairá sobre um dos mecanismos mais importantes do processo
de assimilia~áo: identilicac;áo étnica, isto é, o mecanismo pelo
qual um indivíduo, ou um grupo, garante o seu reconhecimento
como membro do grupo maior, inclusivo. Para demonstrar a a~ao
desses mecanismos entre os Terena e os Tukuna, é indispensável caracterizar, embora sucintamente, suas respectivas estruturas
soc1a1s.
A estrutura social Tukuna se caracteriza pela presen~a de metades, nao-localizadas, patrilineares e exogamicas, compreendendo,

ainda, cada um delas - que chamaremos A VES e PLANTAS -::
mais de urna dezena de días. Já na estrutura social Terena encontramos também metades nao-localizadas mas endogamicas: sáo as
metades XUMONÓ e SUKIRIKIONÓ. Além destas metades que caracterizam urna subestrutura dual e simétrica, os Terena ainda
contam com urna outra estrutura, a esta sobreposta, e caracterizada pela presen~a de trés camadas ou estratos, endogamicos, e
que permite identificá-la como urna subestrutura tríplice e assimétrica 4 • Contudo, desta subestrutura náo se tratará aqui, urna
vez que a análise comparativa se restringirá apenas a estruturas
duais e simétricas, a que correspondem as metades Tukuna e
Terena.
O contato secular existente entre esses grupos indígenas e as
popula~oes né0-brasileiras regionais, naturalmente teria que influir
no f uncionamento de suas estruturas socia is, particularmente no
Cf. principalmente o processo de assimila<;áo dos Terena (1960).
A _estrutura. social Terena foi analisada em nosso artigo "Matrimónio
e solldanedad~ tribal Terena: tentativa de análise estrutural'', in Revista
d-e An_tropologia, v. 7, 1959, republicado - e parcialmente reelaborado como introdu<;áo ao livro Urbanizaqáo e tribalismo (1968).
3
4.

2 Sobre os Terena, cf. do autor, O processo de assimilaqáo dos Terena
( 19€0) e Ur banizaqcio e trtbalismo ( 1968) ; sobre os Tukuna, cf. o i ndio e
o mundo dos brancos (1964).
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que se refere a organiza~áo do matrimonio e a incorpora~áo dos
filhos a comunidade tribal. Examinado-se o caso Terena, pode-se
dizer que, como resultado de um processo de desorganiza~áo que
sofreram seus grupos locais, as metades náo só deixaram de ser
endogamicas, permitindo o casamento entre o Xumonó e os Sukirikionó, como também passaram a ser patrilineares e em casos
excepcionais - como nas unióes entre mulher Terena e homem
"civilizado" - a tenderem a matrilinearidade. Isso, evidentemente, no caso do casal morar numa "Reserva Indígena" e, portanto, esperar que a comunidade indígena e o encarregado do Posto
do S. P . l. venham a reconhecer seus filhos como autenticos Terena, membros de urna das metades referidas. A figura 1 dá urna
idéia de dois tipos de matrimonio Terena: urna uniáo realizada
no próprio grupo, com membros de metades opostas, resultando
numa filia~áo patrilinear; e outro, interétnico, resultando numa filia~áo matrilinear e indicando os esfor~os feítos pelo grupo inclusive na integra~áo étnica dos membras espúrios da comunidade,
ou, em outras palavras, dos mestigos.

Se se examinar o caso Tukuna, veremos que a estrutura social
reagiu de urna maneira semelhante, atendendo a identicas solicitacóes. O caso que ilustra essa afirma~áo se passou na aldeia de
M~riuacu J·unto ao Posto Indígena "Ticunas". O mesti~o "Cha., '
gas", filho de máe Tukuna, do clá Awaí, portanto da metade
Planta, e de pai "civilizado" casou-se com urna mulher Tukuna,
do clá Manguari e, naturalmente, da metade oposta. Desse casamento nasceram tres filhos que continuaram a ser identificados
como membros da comunidade Tukuna e, especialmente, do clá
Awaí, em flagrante contraste com os filhos de pais náo Tukuna
residentes nos igarapés ou nas margens do Solimóes, longe da protecáo do Posto Indígena. Analisando-se o diagrama da figura 11,
ve~se que Ego teve de adotar o clá materno que, por seu intermédio, foi transmitido a seus filhos. É preciso dizer que essa ado~áo, como a transmissáo do clá aos filhos, foi realizada cerimcnialmente , obedecendo a um ritual de nomina~áo, constante de
urna das fases da cerimonia de iniciai;áo feminina, conhecida como
festa· da "m~a nova", que o Autor presenciou em 1959 quando
de sua primeira visita aos Tukuna.
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Dois tipos de matrimonio Terena
Os Terena aldeados estavam prontos a diíer que os "filhos(as)
seguem o Pai'', isto é, tomam a metade paterna; mas quando
eram chamados a informar sobre a situa~áo dos descendentes de
casamentos interétnicos, imediatamente os identificavam com a
metade do membro Terena da uniáo, mesmo que este f osse do
sexo feminino.
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Adoqáo do ció materno por Ego
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A importancia do clá entre os Tukuna resulta do fato de o indivíduo nao se reconhecer Tukuna, uma vez que náo pertenc;a
a um clá qualquer, ou "Nac;áo" - como eles dizem. É o caso do
célebre Calixto (o principal informante de Nimuendaju) que nos
declarou nao ser Tukuna, pelo fato de seu pai ter sido um alemáo
de Santa Rita do Weill. Como este, muitos outros casos puderam
ser observados quando cursamos o Solimoes e os igarapés Belém
e o Sao Jeronimo. Já quanto ao mestic;o Chagas, de Mariuac;u,
embora seja o único caso verificado, é suficiente para mos~rar como
~e comporta a estrutura Tukuna quando tenta ratificar a incorporac;ao de um membro espúrio da comunidade, juntamente com sua
linhagem, ao grupo inclusivo do clá e da metade. Em última aná1ise, é garantir a própria sobrevivencia da estrutura, ameacada de
se tornar obsoi'eta, a exemplo do que ocorreu com os Teren~ atuais,
quando suas metades deixaram de atuar na regulamentac;áo do
m atrimonio. Com os Tukuna, isso ainda nao aconteceu. A pesqui..
sa permitiu surpreender o que talvez tenha sido uma das primeiras tentativas de auto-correc;áo da estrutllia Tukuna, quando cham ada a resolver problemas novas de uma populac;áo preocupada
em regulamentar a identificac;áo de seus membros, sejam espúrios ou nao. O estímulo indireto que essas populac;óes encontram
na atua<;áo do Posto Indígena nesse sentido, faz com que essas
tentativas de soluc;áo comecem a acorrer nos grupos da primeir a categoría, isto é , naqueles que estáo localizados junto aos Post as do S. P. l. ou em "Reservas Indígenas". Quanto aos grupos
da segunda categoría ou os nao atingidos pela ac;áo indigenista,
dá-se o inverso: a tendencia é a identificac;ao do filho com o membro "civilizado" do casal, u~a vez que isso irá facilitar o mestic;o
em suas rela<;óes com a populac;áo neobrasileira regional, abrindo perspectivas para sua integrac;áo e de seus descendentes na sociedade dominante "dos brancas".
Concluindo, acreditamos que a análise comparativa das estruturas sociais Terena e Tukuna, diante de situac;oes "anormais"
em que as respectivas sociedades indígenas se viram colocadas,
tenha reveladq a emergencia de mecanismos sócio-culturais, estrutural e historicamente inteligíveis, capazes de explicar o papel da
a c;áo indigenista no processo de assimilac;ao. Nao é nossa inten~áo generalizar para as demais populac;oes indígenas do território brasileiro os resultados de um estudo feito sobre semente dois
cas::::s : o Tukuna e o Terena. A análise realizada terá alcanQado
seu alvo se logrou formular de modo adequado duas hipóteses de
trabalho, suscetíveis de verifica~ao por outros pesquisadores e em
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diferentes grupos tribais, se bem que inseridos numa mesma cateaoria de contato interétnico. A primeira hipótese é a de que os
p~tos Indígenas tendero a oferecer resisténcia a assimila~áo de
tribos já integradas na estrutura sócio-economica regional. A segunda hipótese é a de que sistemas sociais indígenas, estruturad cs sobre grupos de descendencia demonstrável (linhagens) ou
supostos ( clas, sibs, metades), tendem a reajustar seus mecanism os de filiac;áo a fim de incorporar a sociedade indígena seus
descendentes espúrios. Essa segunda hipótese serve de verifica~ao
da primeira, urna vez que mostra duas estruturas tribais distintas,
recorrendo a mecanismos de auto-corre~ao semelhantes. Mostra
ainda como as estruturas tribais procuram se ajustar a novas e
muitas vezes anomicas situa~óes e a resolvé-las segundo seus próprios princípios estruturais. Embora nao se esteja afirmando que
estruturas sociais similares, em outras circunstancias, nao recorr am a outros procedimentos de corre~ao, a análise realizada serve
para indicar finalmente a natureza e a origem de um determinado
mecanismo sócio-cultural, ou urna das alternativas por que urna
estrutura pode "se decidir" para se preservar.
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cumpre dar urna idéia de como essa popula~áo indígena se comportou desde seus primeiros contatos com as frentes nacionais de
desbravamento até sua integrac;áo a economia brasileira regional
e sua acomoda~áo nos segmentos sócio-culturais, nacionais.

CAPÍTULO

11

BASES PARA UMA POLÍTICA INDIGENISTA
O presente artigo, parte de um trabalho maior 1, representa
urna tentativa de identificac;áo dos mecanismos psico-sociais emergentes das rela~óes entre um grupo indígena do sul de Mato
Grosso, os Terena, e a sociedade brasileira regional, com a finalidade de se chegar a um diagnóstico da situac;áo de contato inte.rétnico, em termos do processo de assimilac;áo 2. Os resultados
dessa investigac;áo, embora nao possam permitir generalizac;óes para
todas as áreas de contato interétnico no território brasileiro, eventualmente poderáo servir de base para a formulac;áo de políticas
indigenistas regionais, ou, ero outres palavras, para o estabelecimento de práticas assistenciais nao apenas entre os Terena, mas também entre aquetas populac;óes indígenas que venham a se encontrar em situa~óes similares; e isso, naturalmente, depois de urna
prévia caracterizac;áo das variáveis: cultura tribal, área regional
e situac;áo de contato.
Antes de entra.rmos na análise dos mecanismos da assimilac;áo ou dos fatores que operam nas situac;óes de contato interétnico.
1 Este artigo f oi publicado na Revi sta brasileira de estudos ']JOlít icos,
n.0 10, Belo Horizonte, 1961. p. 130-139; e baseia-se amplamente no vm
c::; pítu1o de O p rocesso de assi1nilac;ao dos T erena (Museu Nacional, série
Livro 1, Río de J aneiro. 1961 ; 2.ª ed. sob o título Do índio ao bugre : o
processo de assimilaqáo dos Terena. Rio de J an eiro, Livraria Francisco Alves
Editora, 1976) .
2 Entendemos assimila<;áo como "o processus pelo qual um grupo étnico
se incorpora noutro, perdendo sua identificac;áo étnica anterior" <Roberto
Cardoso de Oliveira, O pr ocesso de assimil~áo dos Terena, Cap. Vil) . Num
trabalho anterior, abordamos, de maneira impressionista, o problema da
assimila<;áo dos indios no Brasil e a política indigenista do Governo (Cf.
"O problema indígena brasileiro e o Servic;o de Protec;áo aos tndtos", in
Revista Brasiliense, n.0 9, Janeiro e Fevereiro de 1957, Sáo Paulo, p. 72-87) .
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Os Terena, tendo sido o último subgrupo Guaná (Aruak) a
entrar em contato contínuo e sistemático com a sociedade brasileira, tiveram, conseqüentemente, um desgaste muito menor em
relac;áo aos demais subgrupos Guaná (os Exoaladi, os Layana e
os Kinikinau) quer do ponto de vista físico (de popula~áo) quer
do ponto de vista cultural ( decultura~áo). Isso explica sua ~obre
vivencia as vicissitudes por que passaram depois da guerra do
P a raguai, com seu cativeiro, a desorganizac;áo dos grupos-locais e
sua dispersao pelas fazendas que se formavam. Com a criacáo das
R eservas Indígenas, eles ainda tiveram forc;as para se reo;ganizarem em aldeias, enfrentarem as epidemias e a competic;áo com a
populac;ao neobrasileira regional, pois ainda constituíam um grupo
bastante numeroso e altamente integrado.
Conquanto a maioria dos Terena houvesse gradativamente ret ornado a vida de aldeia, um contingente menor permaneceu nas
iazendas, onde se ajustou, entrando em processo de destribaliza3
~áo : • Hoje, encontramos o seguinte quadro: uns acharo-se instalad?s permanentemente nas "colonias" daquelas fazendas que lhes
d1spensaram um tratamento melhor, pelo menos equivalente ao
d ado a o campones neobrasileiro; outros ficaram circulando de fazendas em fazendas, obedecendo aos ciclos das colheitas e a oferta
de trabalho. Nao obstante, essa populac;áo destribalizada continua ·
~ i?entific~r:se, em seu conjunto, como pertencente a um grupo
etn1co definido e a ser reconhecida pela "comunidade" Terena
como seu componente. A ocorrencia de casamento interétnico faz
que através da mestic;agem e da desorganizac;ao famili&r se
venfique a assimilac;áo individual; em certo sentido essa assimila9ao torna-se mais fácil nas zonas rurais do que nas áreas urbanas, em face da. menor "distancia cultural" existente entre aquelas
zonas e as aldetas, malgrado surgirem as cidades como as mais
p::derosas agencias de mudan~a.

con: .

. C?m a progressiva urbaniza~ao d os núcleos populacionais neob rasile1ros, isto é, com a forma9ao das cidades, tanto índios aldeados
3

Sobre _um segundo uso dessa no~áo de destribaliza~áo em conexáo

~om o c~nce1to de tribalismo, ver nosso livro Urbanizaqao ' e tribalismo,
Zahar Editores, 1968, particularmente p. 210-215.
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como destribalizados passaram a ser atraídos por elas, a ponto de
numerosas f amílias se instalarem nas áreas urbanas e suburbanas
e nelas residirem a custa de suas ocupa~óes citadinas. Apesar de
destribalizados e urbanizados, esses Terena continuaram a se manter ligados as suas aldeias de origem, (a) identificando-se com etas,
(b) nelas mantendo "lotes" e (e) a elas retornando quando das
atividades profanas ou des rituais religiosos do "Oheokoti" 4.
Feita essa sumária explanas;áo sobre os episódios centrais que
marcaram as rela~óes Terena-sociedade brasileira, vamos passar a
tratar dos {atores sócio-culturais que estimulam e favorecem a assimila~áo, bem como daqueles que a dificultam ou a impedem. Aos
primeiros chamaremos de convergentes e aos segundos divergentes.

I -

FATORES CONVERGENTES

1. A atra~áo que a cidade exerce na p~pulas;áo Terena corno
um t odo, leva-nos a considerá-la como um dos fatores mais importantes no processo de assirnila~áo, notadamente quando a vida urbana cria perspectivas de melhor remunera9áo, e me1hor educac;áo
de seus filhos. lsso ocorre tanto por "ouvir dizer", como por experiencia própria (do índio que sai da aldeia), considerando-se que
é raro o Terena adulto, homem que desconhece Aquidauana ou
Campo Grande, para citarmos apenas as cidades mais desenvolvidas da regiáo e que, por esse motivo, maiores atra~óes podem oferecer. A sua mobilidade é muito grande: ou vai a cidade para
realizar suas compras (pois neta consegue artigos mais baratos
do que nas povoa~o:- s que se sucedem ao longo da via férrea
~croeste do Brasil), ou passa por ela quando vai trabalhar em fazendas ou ern colonias distantes de suas aldeias. Em seu retorno,
conta aos seus o que viu na cidade, o que fez e ilustra seu relato
com urna ou duas bugigangas que comprou. Esse "trazer" a cidade
pouco a pouco para a aldeia, torna a comunidade predisposta as
coisas urbanas e corne~a a criar urna expectativa, a princípio confu~a , mas que gradativamente se vai esclarecendo, na propor~áo
em que se váo tornando mais nítidas as vantagens que elas podem
oferecer. Naturalmente que isso nao é o suficiente para tirar o
Terena definitivamente da sua aldeia. As experiencias que tivemos
4 O "Oheokoti" é uma festa r eligiosa que anualmente reúne os Terena
em suas aldeias para homenagearem os espfritos de seus antepassados (os
··Koipihapati").
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com a popula~áo aldeada, sobretudo com a comunidade de Cachoeirinha (a maior das aldeias Terena, em popula~ao), mostram que
0 Terena emigra somente quando se sente hostilizado por seu grupo
ou pelo encarregedo do Posta Indígena ( funcionário do Servi~o de
Prote~áo aos índios) ou, ainda, quando nao encontra condi~óes para
seu desenvolvimento.
Exemplo disso ternos na saída de Cachoeirinha dos índios Alexandre e Lúcio, e, de !pegue (outra aldeia Terena), do índio Simáo.
Os d ois primeiros saíram, com suas famílias, respectivamente para
Miranda ( num sítio próximo a cidade) e para Araribá ( aldeia no
Estado de Sáo Paulo) por motivos diversos: Alexandre, pelo fato
de Cachoeirinha náo a presentar boas condi~óes (pastagens, água)
para a criaqáo de seu gado, a isso acrescendo que já nao gozava do
apoio do entáo encarregado e havia brigado com o "Capitao" da
aldeia; quanto a Lúcio, considerado o índio mais rico da aldeia. e
por esse motivo invejado e respeitado - pois chegava a empregar
ern suas plantas;óes os próprios patrícios - sua recente saída parece ser devida antes ao fato de Cachoeirinha se ha ver tornado "pe1
quena" para o desenvolvimento de suas ro~as do que a tensáo que
existía entre ele e a comunidade 5. A história do índio Simáo é
outra; possuidor de um rebanho bovino bastante grande, de um~s
250 cabe~as, decidiu tentar a vida na cidade de Campo Grande,
p:Io fa~o de lpegue e Bananal ( aldeia vizinha, na mesma Reserva)
nao ma1s comportarem um número tao grande de reses de um d ono
,
'
so; sendo flagrante a falta de recursos na Reserva, seus patrícios
passaram a hostilizá-lo cortando seu gado (geralmente na orelha)
e reclamando junto ao Posto Indígena o prejuízo que "tanta vaca
assim trazia para os ros;ados, nao havendo cerca que chegasse ... ''
~o contrário dos dois que saíram de Cachoeirinha, mas que se mant1veram na m esma atividade, Simáo resolveu experimentar a cidade, numa outra ocupa~áo, nao senda, entretanto, bem sucedido 6.
T odavía, a maior parte dos indivíduos que vai para a cidade, sai
O indio Lúcio, gra~as ao seu passado de trabalh ar na Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil e de já haver tentado plantar fora da Reserva
em terras arr~nd~das, adquiriu um grande sentido de competic;áo e urna"
~ot~vel organ1zac;ao de trabalho. Daí verificar que Cachoeirinha náo poeria lhe dar mais n ada, náo só por náo dispor de assistencia técn1 ca
~?dmo
f~to. de ouvir di~er que Sáo Pau!o oferecia as melhores oportu..:
1 adespelo
poss1ve1s a quem t1vesse capacidade de trabalho.
tod 6 Comi;>rou. uma m?d~sta casa de negócios (bolicho) e lá quase perdeu
. o seu d1nheiro. A ultima vez que o vimos em Campo Grande havia
cohmprado urna casa, presa ainda a inventário, e tentava salvar o seu din e1ro contratando um advogado.
5
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da aldeia por razóes de atrito na comunidade 7 e é levada para a
cidade pelas perspectivas de vida acima assinaladas. Náo conhecemos casos recentes de mudane;as para "colonias" de f azendas:
parece que os índios netas residentes sáo remanescentes daqueta poputa~áo dispersa antes da criac;áo das Reservas Indígenas, e posteriormente, ou no curso da guerra do Paraguai.
A popula~áo que denominamos urbanizada é constituída por

indivíduos de pouco ou nenhum capital e por esse motivo se aco..
moda nas classes menos favorecidas da cid ade. Nao obstante, para
eles a vida na cidade representa a elevac;áo do nível de vida em
relacáo a aldeia ou a fa zenda, pelos salários de que desfrutam,
pela., maior freqüencia de trabalho que conseguem (visto ser mais
amplo o mt.rcado de trabalho), como ainda pela perspectiva de
urna vida recreativa mais rica e variada (o que nem sempre se
concretiza) e pela esperan~a de dar a seus filhos melhor instruc;áo
(o que em geral se realiza, mas nem sempre dentro das escotas e
sim pela "praxis" urbana). Como o processo de urbanizac;áo parece
constituir o mecanismo mais eficiente da assimilac;áo - como tivemcs a oportunidade de analisar noutro lugar 8 - a atrac;áo que
a cidade exerce no Terena pode ser considerada como fator de
grande relevancia para sua incorpora~áo na sociedade nacional, o
que equivale a dizer, para sua assimilac;áo.
2 . O Servic;o Militar é outro fator importante, mas que atua
semente na populac;áo masculina. Representa para o jovem Terena
perspectivas de novas experiencias, fornece-lhe um documento que
lhe amplia de urna maneira ponderável as possibilidades de conseguir emprego mais estável, de sorte que, finalmente, quando ele
retorna a aldeia, a condi<;ao de reservista é constantemente fonte
Como fonte desses atritos desempenha papel relevante a divisáo político-religiosa da comunidade. Comprova isso a grande quantidade de indivíduos que Bananal e Ipegue canalizaram para Campo Grande e Aquidauana. Enquanto Bananal está em primeiro lugar, entre as aldeias, com
23,91' ( , Ipegue em segundo, com 18,11 % , as demais aldeias sáo inexpressivas,
enviando, em números abso!utos, de 1 a 2 individuos no máximo.
8 A ass:milac;:áo desse contingente urbanizado tende a ocorrer nas
gerac;:oes seguintes a do Terena emigrado, segundo certas con.dic;:óes, sendo
a mais importznte a desorganizac;:áo familiar. Cf. capitulo VII de nossa
monografia, como também nossa comunicac;:áo "Urbanlza9áo sem assimilac;:áo: estudo dos Terena destribalizados", in "Resumo das ComunicaQóes a
X Reuniáo Anual da Sociedade Brasileira para o Progre~o da Ciencia",
Sáo Paulo, 1958, publicado na revista Ciéncia e Cultura, v. 10, n.0 3, setembro
de 1958, p. 130-132.
7
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de prestígio, sobretudo em rela~áo aos mais novos e as jovens solteiras da comunidade.
A esse desejo de viajar e de conhecer novos lugares já indicado em várias pesquisas sobre a mobilidade de povos tribais em
contextos interétnicos 9 - nao poderia ficar isento o jovem Terena,
m crmente por ter diante de si a oportunidade de sair da aldeia
sem gastar dinheiro, "coro cama, comida e roupa", como alegam.
Para ele, a caserna lhe dá ainda a possibitidade de ser tratado como
"civilizado", igual ao "purutuya" 10, Também a expectativa de instru~ao, no sentido extremamente prático e moderno de apreender
o regula mento da vida entre os "civilizados", isto é; os costumes e
as leis da sociedade brasileira, adestrando-se para o convívio interétnico, representa um dos estímulos mais poderosos para o Terena
se engajar na vida militar, embora temporariamente. Em algumas
ocasióes pu demos ouvir nas aldeias, durante discussóes, as frases
''ele desconhece o regulamento" ou "aquele foi soldado, mas náo
aprendeu o regulamento'', ou ainda "esse aí aprendeu o regutamento,
mas em vez de nos ensinar é o primeiro a brigar!", etc., etc., todas
e las referindo-se a condi~áo de reservista como a obriga~ao de o
indivíduo ser "mais civilizado". Por outro lado, a má vontade que
os f uncionários do Servi~o de Prote~ao aos tndios manifestam para
com os jovens Terena egressos do Servi~o Militar bem revela quanto a condi~áo de reservista faz do indivíduo urna pessoa mais reivindicativa e mais adestrada na defesa de seus interesses.
Mais recentemente, todavía, parece que o Servi~o Militar
como fomecedor de um documento indispensável para alguém que
deseje emprego methor remunerado, tende a exercer urna atrac;ao
cada vez maior. Nas entrevistas que realizamos em Cachoeirinha
e nas cidades - com sujeitos Terena - verificamos quanto é necessária a Carteira de Reservista para ocupa~óes urbanas. Juntamente com a Carteira de Trabatho, é a de Reservista o documento
mais desejado pelo Terena, seja para os atdeados ( alguns), ·seja

a

9 Lela-se, por exemplo, em relaQáo
Africa, SCHAPERA I. Migrant
labou.r and tribal lije: a study o/ conditions in the bechuanaiand protectorate. Oxford University Press, 1947. p. 115 e ss.; em relac;áo
América
do No~te, COLSON, El~zabeth. The Makah india.ns: a study o/ an indian
trtbe in modern amerzcan society. Universlty of Minnesota Press, 1953,
p. 158 e ss.; quanto ao papel do ServiQO Militar ver especialmente EWALD
Robert. H. San Antonio Sa.catepequez: culture change in a Guatemald
Community, in Social Forces, v. 36, n.º 2, Dezembro 1957. p. 164 e ss. na

a

América Central.
'
IO "Purutuya" é um neologismo Teren.a usado para designar o portugués ou o "civilizado", ist-0 é, aquele que náo é identificado como indio.
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para os urbanizados (todos). Adiante veremos porque a falta de
documentos pcde ser considerada como um f ator divergente. Queremos apenas esclarecer que tendo sido necessário o documento
apenas para as ocupa~óes citadinas, já nas ocupa~óes rurais, como
nas f azendas ou nas colonias, essa exigencia nao se dá, o que nos
leva a crer que os Terena destribalizados (mas náo urbanizados)
seriam estimulados em menor grau a fazer o Servi~o Militar.
3 . Urna terceira ordem de fatores convergentes pode ser
encontrada no plano da organiza~áo da família, através do casamento interétnico e do compadrio. Os mesti~os filhos de unióes interétnicas nas cidades, apresentam-se em maior número do que os
mesti~os frutos de unióes intertribais 11. Comparando os índices
obtidos, verifica-se que a propor~o se inverte de forma tal a nos
levar a diagnosticar a tendencia atual do matrimonio nas zonas
urbanas. O que se ve é urna tendencia da popula~áo urbanizada a
contraír matrimonio ou simplesmente amasiar-se com indivíduos de
outra etnia, sobretudo o contingente feminino, que olha o marido
"purutuya" como um meio de melhorar o seu padrao de vida. Nas
entrevistas realizadas nas cidades e nas aldeias e áreas suburbanas,
como Aldeinha ( Aquidauana), Passarinho e Moreira (ambas próximas a Miranda), verifica-se essa expectativa da mulher, alimentada por exemplos conclusivos como a ocorrencia de casamentos
satisfatórios realizados por amigas. Nao se pode negar que barreiras criadas pelo preconceito dificultam as unióes interétnicas,
notadamente quando os homens sáo índios. Mas, por outro lado,
e isso é que devemos ter em conta, o homem Terena é que nio
melhora sua situa~ao casando-se com urna "civilizada", qualquer
que seja sua cor 12, Pelo contrário. Ge.ralmente piora essa situa~ao:
11 Enquanto nas aldeias (tomando-se Cachoeirinha como exemplo) os
mestictos interétnicos perfazem 37,83% e os mest.iCfOS intertribais, 62.16%,
portanto u1n maior índice de mesti<;os intertribais, nas cidades ternos o
inverso, tomando-se Campo Grande, Aquidau2.na e Miranda: 95,32% de
mesti~os interétnicos e 4,67% de mesti<;os intertribais, isto é, uma evidente

maioria de mesticos interétnicos.
12 A única Ínulher de outra etnia. para a qual se nota um visível
entusiasmo do jovem Terena, é a japonesa. Baseados nas experiénclas de
alguns que trabalharam em colonias de japoneses <no municipio de Campo
Grande ou no de Terenos) e que nelas oooervaram a grande capacidede
da mulher para o trabalho agrícola, os jovens Terena comec;am a olhar
a mulher japonesa com grande interesse. Naturalmente isso acorre sobre·
tudo com o Terena aldeado, urna vez que é ele que se dedica as atividades
de pl2ntlo e nA.o vé nas mullieres de seu próprio grupo boas companheiras
de tra balho na roe;a. Cf. CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. .Aspectos
demográficos e ecológicos de uma comunidade Terena. Boleti?n do Musev
Nacional (série Antropología, n.0 13) , Rio de Janeiro, 1958.
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uando mora na aldeia e para aí leva · sua companheira, ela rara~ente se ajusta a comunidade Terena, sendo inclusiv~ discriminada pela comunidade; quando vive na cid.a de ( situa~áo mais comum
e realmente mais fácil de levar a bom termo}, geralmente tem
que possuir alguns bens materiais que fundamentem a conquista,
0 que torna b astante caro o casamento, náo .apenas por motivos
financeiros: mas, sobretudo, por seu. afastamento gradativo (em certos casos imediato) de seu grupo étnico, muito embora continue a
se considerar T e.r ena falando o idioma e ero ocasióes fortuitas encontrando-se com seus antigos companheiros.
A amplia~áo da rede familiar por meio do compadrio, constituí urna técnica de acomoda~ao do Terena na sociedade brasileira, quando os padrinhos, convidados para o batismo de seus
filhos, sáo escolhidos dentre a popula~áo ·neobrasileira regional ou
entre os "purutuya" que desfrutam de posi~óes privilegiadas na
cidade ou nas fazendas, cerno o comerciante, o tabeliao ou o fazendeiro. No tempo em que os Terena se dispersaram pelas fazendas - desde a guerra do Paraguai até a passagem da comissáo
Rondon, na primeira década do século XX - o batismo e conseqüentemente o compadrio ocorria de urna maneira quase que
compulsória, quando das visitas dos padres as "colonias"' geralmente com o beneplácito do f azendei.ro. Os sobrenomes que os Terena trazem hoje, adotados de · seus padrinhos, sao um atestado
desse perícdo. No presente, excetuando-se provavelmente a popula~áo a inda residente em f azendas~ isso' ja náo ocorre com tanta
freqüencia : nas aldeias, o compadrio intra e intertribal é quase que
absoluto 13, como que refor~ando a solidariedade tribal amea~ada
pe~o intenso processo de mudan~a · a que o grupo está submetido;
nas cidades, o compadrio interétnico é mais comum, nao apenas
porque o mercado é naturalmente mais amplo, mas sobretudo pelo .
desejo do índio de com isso se elevar . socialmente. ~ evidente que
aqui funcionam os mesmos mecanismos que levam os indivíduos
das classes mais pobres a procurarein, pela técnica do compadrio,
~sc~nderem na escala social; somente que em rela~áo aos grupos
e~nicos - como é o caso dos Terena - · m_a is do que ascensao social,. o compadrio representa integra~áo na sociedade nacional. Todavia, desnecessário é sublinhar que o compadrio é urna técnica
1

•

13

Nas aldeias o padrinho "purutuya'' habitual é o encarregado do
Posta Indígena.
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raramente utilizada por indivíduos do grupo "soi disant" protestante: a institui~áo de resultados paralelos ao compadrio, para o "crente", é a comunidade evangélica que se estrutura sobre as associa~óes de culto.
4. Entre todas as agencias aculturativas que vem minando
a resistencia tribal a mudan~a, as mais eficazes tem sido as missóes
religiosas. Se isso é verdade para todos os grupos indígenas que
foram submetidos
proselitismo religioso ou a catequese, nas
Américas, na Ásia, ou África, como bem atesta a copiosa bibli~
grafia, os Terena, obviamente, náo iriam escapar a essa contingencia.
Entretanto, para o problema que ternos em vista, isto é, até onde
as missóes podem ser consideradas como f atores convergentes no
processo de assimila~ao náo podemos deixar de diferenciar na atividade missionária dois tipos de a~áo: a católica e a protestante.
T anto urna a~áo quanto outra apresentam aspectos peculiares.
A a~áo das missóes católicas, principalmente no século XIX,
deve ter sido relativamente eficiente na tarefa de quebrar e confundir a antiga religiáo Terena, conquanto náo tenha conseguido
introduzir um sistema de cren~as mais ou menos coerente e passível de diminuir a "distancia cultural" existente entre aquele povo
tribal e a civiliza~áo européia, representada por seus missionários.
Parece que a única conseqüencia dessa atividade missionária - no
que se refere a ideología tribal - foi criar urna nova identidade
para o índio: a de cristáo. Essa identidade foi recebida pelo Terena
como equivalente a de civilizado, mas nem por isso assim aceita
pelo "purutuya", para o qual o índio continuava a ser sempre ''bugre". As distancias entre os "purutuya" e o índio, naquela época,
eram bem maiores do que as atualmente existentes, considerando,
por exemplo: que o Terena apenas veio a usar roupa no século XX,
bem como a se tornar um grupo característicamente bilíngüe, para
citarmos alguns aspectos mais evidentes. O conceito de católico,
como categoría sociológica (símbolo de identifica~áo pessoal ou grupal), surgiu recentemente, como resultado da penetra~áo protestante que tornou a designa~ao de cristáo demasiadamente ampla.
Mas como paralelamente a a~áo protestante nao se desenvolveu
urna a~áo católica eficaz, os índios "católicos" continuaram a identificar-se a si mesmos como tais, diante da popula~áo neobrasileira,
mais por hábito do que por convic~áo, refletindo assim posi~óes
apenas conservadoras.
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A ideologia protestante, no entanto, introduzida por técnicas
muito mais eficazes 14 acabaria por galvanizar uma parte da popula~áo Terena, embora menor, mas que veio a conquistar urna
"consciencia de grupo" bem mais poderosa. Os mecanismos que
atuaram na conversao ou, mais precisamente, no recrutamento de
indivíduos para o novo grupo religioso podem ser considerados
cerno reflexos de urna tendencia do grupo total a mudan~a (bem
maior do que os atuais mecanismos conservadores que operam na
manuten~ao do grupo "soit disant" católico), e conseqüentemente
como estímulos mais poderosos a assimila~áo. As dificuldades com
que se defrotaram os núcleos protestantes espalhados pelas aldeias
Terena, cercados como sempre foram pelas autoridades do Servi~o
de Prote~áo aos Índios, tornou-os, em regra, centros de agitacao
para os quais afluíam grande número de descontentes com a ~d·
ministra~áo do Poste Indígena ou com lídere$. do grupo aposto o
católico. o que revela que esses mecanismos operaram - e c~n
tinuam operando - sobretudo em contextos mais propriamente políticos do que religiosos.
Em suma, tivemos assim na atua~ao das missóes católicas do
século passado 15 um instrumento importante de perturbacáo da
ideología tribal, embora de nenhurna maneira decisivo na quebra
da resistencia do grupo a mudan~a, para a qual concorreram fator:s muito mais pod~osos como o cativeiro e a desorganiza~áo
social resultante. Mas e fora de dúvida que essa a~áo missionária
se constituiu num fator converAente, de qualidade náo muito diferente daquele originado pela a~áo protestante no presente século.
O papel ~os padres Redentoristas (norte-americanos), substitutos
dos Franciscanos e dos Jesuítas dos séculas XVIII e XIX, passa
para. .um segundo plano de relevancia , por nao colher resultados tao
pos1hvos ( enquanto instrumentos de mudan~a cultural) em rela~ao
~ 4 As técn~cas _ mais us~das sáo o alto-talante, instalado na própria
alde1a, .ª organ1za<;ao de cultos quot!dianos e, sobretudo, a transform~áo
de 1:~e1 es Te.re~a ~~ membros. evangélicos a ti vos.
Os m1ss10nar1os que tenam chegado a trabalhar mais intensamente
~om os ~erena, foram os frades Franciscanos, substitutos dos padres JeTuitas
1767, data. da expulsáo da Companhia de Jesus. Apesar de os
~i:ena 1averem mant1do até a guerra do Paraguai um contato multo pre-
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~~~1fa com a . populac;ao neobrasileira, e com as missóes, mesmo assim esse
at 1to chegou a alcan<;ar resultados mais positivos do que aquele que
ti~onl~niie ;alcanc;am os padres Redentoristas no que concerne ao proseliin . t. e .g.oso. _Isso tal vez po.5sa ser explicado em primeiro lugar pela
pr~x!:i encia ?::t. e~oca da competi~áo protestante' e, em segundo luga;, pela
na P .ªct dineflci~nc1a dos Redentoristas, mais preocupados com o trabalho
S Cl a es e JUnto as pOVOa<(ÓeS brasileiras.
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aqueles alcan~ados por seus ·antecessores ou por seus atuais· competidores, os protestantes 16, ·

'

5. A participa~áo dos Terena na política regional ou nacional marcou seu .início em 1864, quando tiveram que entrar no
conflito Brasil-Paraguai, como aliados das for~as do Império e na
defesa de suas aldeias invadidas e saqueadas pelas tropas de Solano Lopez. Essa data marca· provavelmente o surgimento de urna
consciencia política peculiar, como a de se aperceber da existencia
de urna categoria mais ampla, chamada Na~áo Brasileira, a que
passavam a pertericer compulsoriamente. A República e as revolu!;Oes que a sucederam até 1930/32, tiveram seus reflexos no sul
de Mato Grosso, envolvendo grupos-locais Terena através dos "Coronéis" regionais que invadiam e roubavam suas aldeias.
Depois do Estado Novo, com o restabelecimento da vida democrática no País, os partidos políticos come~aram a procurar as
aldeias com o objetivo de conquistar eleitores entre aqueles que
porventura soubessem assinar seus nomes. Para o índio isso representava, de um lado, rela~é>es mais simétricas com o "civilizado",
pelo menos enquanto durasse a propaganda eleitoral; por outro
lado, passava a receber naquele período alguns presentes e um vale
(que em 3 de outubro de 1955 foi de CrS 130,00) * se votasse
em determinado candidato. Nao é demais esclarecer que esse vale
devia ser descontado em mercadorias, na casa de negócio do candidato ou de alguém de seu partido. tornando com isso a inda mais
irrisória a imp<;>r~ancia com a qua) os votos eram comprados.
Em 1955; até as vésperas das elei~óes, havia 39 eleitores (dos
quais 9 eram mulheres) · apenas em urna das aldeias, precisamente
em Cachoeirinha, a tres léguas e meia da cidade de Miranda, onde
deveriam votar. Em Passarinho, Moreira e Uniao - aldeias suburbanes de MirandEt - sornadas, náo devia alcan~ar cinqüenta o
número de eleitores. Nas demais aldeias, infelizmente nao pudemos
levantar o montante de eleitores, urna vez que corria a notícia de
16 Há que ressaltar aqui o papel das diferentes técnicas de proselitismo empregadas pelos católicos e pelos protestantes. Para sublinhar ain~a
mais ?. objetividade das práticas protestantes de ga1vanizac;áo, seja dito que
os padres catól;cos se mantiveram atados a técnicas tradicionats, como o
catecismo (ensinando em sala de aula, sem maior atrativo ao in1io) e a
Missa quinzenal - e isso mesmo em poucas aldeias - associadas a relaQ6el
extremamente assimétricas entre os religios~ (padres e freiras) e a comu·
nidade indí~ena.
·
• Todas as referéncias monetárlas neste artigo dizem respeito a "cru·
zeiros velhos".
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que 0 Servi~o de Prote~áo aos Indios, considerando· a atua~áo partidarista de alguns encarregados de Postos no agenciamento de eleitores ( em pleitos anteriores), havia decidido recolher os títulos dos
índios. Isso, naturalmente, dificultou o nosso trabalho, pois na época
pertencíamos ao quadro de pesquisadores daquela reparti~áo. Mas
náo chegou a impedir que em Cachoeirinha, comunidade em que
permanecemos largo tempo, fizéssemos tal levantamento e conquistássemos a confian~a do grupo-local para fins de discussáo de assuntos políticos. Provavelmente em todas as aldeias Terena (para
náo falar na Guara ni), os partidos políticos promoveram pequenos
comícios, autorizados alguns pelos encarregados, outros pelos próprios "Capitáes", os quais muitas vezes votavam contra o partido
do encarregado, numa evidente demonstra.;áo de antagonismo ao
Servi~o de Prote.;áo aos fndios. Mas a técnica mais comum era o
envio de caminhóes as aldeies, para trazerem os Terena a cidade,
onde teriam de assistir aos grandes comícios aí organizados.
Em Cachoeirinha, por exemplo, vimos o Partido Social Democrático ( PSD) e o Partido Trabalhista Brasileiro ( PTB) , partidos entáo coligados e na oposi.;áo, enviarem caminhoes a Reserva, que retornavam cheios de índios, eleitores ou náo, ansiosos de
aproveitarem um passeio gratuito a cidade de Miranda. Quando
a Uniao Democrá tica Nacional (UDN), partido situacionista, promovía o seu comício, os mesmos índios voltavam para a cidade,
em identicas condi~óes, só pensando em aproveitar ao máximo urna
oportunidade de recrea.;áo. A fidelidade política era proporcional
valor dos presentes recebidos e das promessas formuladas a pessca do "Capitáo" ou dos líderes da comunidade. Noutras palavras,
tratava-se de conquistar as pessoas mais influentes da aldeia, sobretudo o "Capitao" que possuía sempre um eleitorado, leal a sua
pessoa e nao aos partidos ou candidatos "purutuya" . Haja vista
que nessa comunidade que estamos tratando, todos os votos - com
e~ce~ao de um ou dois - estavam prometidos ao partido situac1on1sta, pe1o fato de o Prefeito de Miranda presentear muito o
"Capitáo" da aldeia, apesar de ser ao mesmo tempo o maior explorad or do trabalho indígena, seja em sua fazenda (vizinha a Reserv~) , se ja em sua usina de a(j;Úcar e aguardente (próxima as
alde1as de Passarinho e Moreira), onde paga miseravelmente os
empregados, em sua totalidade índios de Passarinho.
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A rea~áo dos índios destribalizados varia da seguinte maneira:
os residentes em f azendas tem menos liberdade a inda de voto
devendo acompanhar sempre o seu patráo, o fazendeiro (no qua:
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dro político ele segue o mesmo destino do campones brasileiro);
os índios urbanos tendem a votar nos candidatos indicados pelo
Partido Trabalhista Brasileiro, alegando que esse é o partido dos
operários e que eles, como tais, náo poderiam deixar de apoiar os
seus candidatos. Verifica-se aí o nascimento de urna consciencia
política mais congruente e mais compatível com um sistema democrático, coisa que náo acontece nas aldeias e nas fazendas, integradas ainda numa estrutura paternalista (cada urna a seu modo).
O certo é que tanto os aldeados como os destribalizados, em seu
conjunto, sáo levados pela atua~áo dos partidos políticos a se aperceberem da existencia de um sistema social mais amplo que os abriga a se manifestarem por meio do voto. Naturalmente que a consciencia desse mecanismo varia na porpor~áo indicada acima, ficando
os índios urbanizados na posi~áo de "indivíduos mais esclarecidos".
Vale a pena mencionar, como ilustra~áo de urna mudan~a que
está se processando na situa~áo dos Terena, a candidatura de um
de seus líderes mais ativos, o "crente" Patrício Lily, para vereador
do município de Miranda, nas últimas elei~óes de outubro de 1958.
Malgrado baja desistido de se candidatar, como vimos a saber de•
pois, esse fato é por si só um síntoma das altera~óes que vem sof rendo a ordem social Terena. Náo há dúvida de que a politiza~áo
gradativa do grupo tem servido de incentivo a sua assimila~áo,
enquanto medo de contribuir para a intensifica~áo das rela~óes interétnicas, com objetivo claramente definido como o de exercer
um papel na política do "purutuya", isto é, obter rela~óes simétricas, ou, em alguns casos, como o dos índios urbanizados, pr~
pugnar pelos direitos da classe a que pertencem. Por essa razáo podemos considerar a atua~áo dos partidos políticos direta ou indiretamente como um fator convergente de sua importancia no processo de assimila~áo.
6. Com exce~áo dos f atores apontados nos dois primeiros
tópicos ( 1 e 2), nos quais tratamos da atra~áo que as cidades exercem no Terena, e do Servi~o Militar como fonte de novas experiencias e vantagens
jovem índio, os demais fatores atuam exclusivamente no nível da acultura~áo, nao exercendo nenhuma influencia ponderável na mobilidade social 17. O caso do vereador em
perspectiva, acima referido, náo nos permite dizer da politiza~áo
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como fator de mobilidade, urna vez que ele representa um caso
único e peculiar, se considerarmos os demais f atores sócio-culturais
atuantes que, conjugados, levaram o índio Patrício Lily a ocupar
urna posi~áo excepcional entre os seus e na sociedade brasileira
regional. Nao verificamos casos de mobilidade especial ou de ascen~áo social, por motores políticos. O f ator que representa papel
relevante na ocorrencia de mobilidade social é o mercado de tra·
balho. Nele, como já foi referido, os Terena ocupam um lugar importante, como passaremos a demonstrar.
Esses índios constituíram a máo-de-obra básica, durante muito tempo, das fazendas que se formavam no sul de Mato Grosso, especialmente nas proximidades da regiáo por eles ocupada.
Com a estrada de ferro e o conseqüente crescimento populacional
no sul do Estado, naturalmente a importancia deles diminuiu, sem,
contudo, deixarem de ser recrutados para os trabalhos agrícolas,
de pastoreio e, sobretudo, de extra~áo de lenha e casca de angico,
continuando a garantir, dessa maneira, seu lugar no mercado de
trabalho regional. Dentre essas modalidades de trabalho os Terena
sao insubstituíveis nas tarefas extrativas para as quais desenvolveram urna técnica primorosa ( tendo-se em vista o cuidado que
se ex~ge para a descolagem das cascas de angico dos troncos) ,
aliada a grande resistencia que demonstram numa atividade das
mais penosas. 2 voz corrente em Mato Grosso que nao há melhor
" casqueiro" que o índio Terena. Numa "mesa redonda" que organizamos em Duque Estrada (povoa~áo próxima a Cachoeirinha
e a Uniáo), em 1955, pudemos ouvir depoimentos de tres fazendeiros~ unanimemente favoráveis ao índio como trabalhador, apesar
de inicialmente haverem procurado diminuir o seu valor, só mudando de atitude e pondo de lado os estereótipos, depois de cerrada discussao entre si, por nós estimulada. Concordaram, finalmente, que o Terena é o bra~o da regiáo e, mesmo, o bra~o mais desejado: "trabalha bem, vive com pouco e é muito obediente".
A extra~áo da casca do angico ou, simplesmente, a da lenha,
aparecem como as atividades de produ~áo preferenciais do Terena aldeado, excluindcrse, é óbvio, o trabalho em suas próprias
ou grupo étnico" : ADAMS, Richard. "La Ladinización en Guatemala", in
Social en Guatemala <Seminário de Integración Social Gua tem~1~eca, Guatemala, 1956, p. 214) . Aqui combinam-se duas formas de
mob1lldade: a horizontal (para Adams equivalente a mobilidade física>,
como condi~áo para a mobilidade vertical (esta na tradicional concepc;áo
de Sorokin).
Integración

deve ser entendida aquí como um processo ~e
individuo quando se despoja dos costumes de sua
própria classe ou grupo étnico, para tomar-se um membro de outra cla~e

17 Mobilidade social
mudan~a "que sofre um
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ro~as.

Em 1957 um chefe de turma de trabalhadores podia ganhat
Cr$ 80,00 por día, enquanto seus comandados Cr$ 65,00. Essas
empreitadas nao lhes rendem muito como poderia parecer, em virtude de as despesas serem muito altas, alimenta~io, gasto de roupas e de instrumentos de trabalho; além disso, tem que se levar
em conta os dias em que permanecem longe de suas f amílias cerca de urna semana a um mes - considerados de muito sacrificio: dormem pior, sem mulher, comida deficiente e o dinheiro
.
que t razem unao
compensa "M
.
as, mesmo ass1m,
pref erem vagar
de fazenda em fazenda, isto é, "changuear", retornando sempre a
aldeia, do que abandoná-la e, com sua família, instalarem-se numa
"colonia" qualquer. O padráo de trabalho da maioria desses índios
é a combina~áo da "changa" (isto é o trabalho esporádico para patroes) com o plantío em seus próprios "lotes" nas aldeias.
O trabalho nio-bra~al na cidade, ou o artesanal no campo,
para o índio aldeado representa urna "economía do corpo", e por
esse motivo um estímulo ao abandono das atividades tradicionais
de produ~áo. Tomemos, a guisa de ilustra~áo, o caso do índio Arlindo: esse Terena, jovem de 28 anos, havia se iniciado na profissáo de padeiro, na cidade de Aquidauana, onde passou a morar
com sua mulher e um filho pequeno, deixando sua comunidade de
origem, Cachoeirinha, "para experimentar". Morava na casa do
patráo, anexa a padaria, e sua mulher trabalhava na mesma casa,
como doméstica. D iz ele que apesar de a patroa - esposa do dono
- ser muito implicante com os empregados da padaria, ele estava
agüentando e de lá nao sairia por espontanea vontade, se náo tivesse sido despedido. "Já estava abrindo páo e, em pouco tempo, eu deixaria de ser ajudante! Como padeiro - afir:mava com
certa veemencia - acabaria ganhando Cr$ 2.500,00 e se chegasse
a "mestre", poderia ganhar Cr$ 7.500,00!" (salários de 1957).
Pelas informac;oes que nos deu, náo se poderia dizer que seu
trabalho (pelo menos o de ajudante de padeiro) fosse muito m~
lhor do que aquele que realizava na aldeia ou nas fazendas: trabalhava das 22 horas até as 12 horas do dia seguinte; descansava
urnas quatro horas (era o quanto dormía!) e reiniciava as atividades, f azendo polvilho até as 20 horas, quando, entáo, jantava e
as 22 h oras retomava o trabalho de fazer páo. Esta era a sua diária. E a pesar disso ponderava: - "A única coisa ruim era a dor
na vista ( devido ªº polvilho, a poeira ou a luz f raca) e o sono ...
Já o corpo nio se cansava muito, como acontece no trabalho do
campo; mas, o mais importante, era que náo se estragava!" Esta.
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de economizar o corpo, verificamos ser comum a maioria dos Terena com que falávamos. Um deles, JX>t' exemplo, nos
explicou que desistira de trabalhar em "bate~io" de café ( trabalhando com peneira), por que seus br~os e seus pulmóes já
náo aguentavam. . . "A tendencia dos jovens - dizem eles próprios - é procurar urna profissáo (como padeiro, marceneiro, etc.)
ou montar um "bolicho" (pequena casa de negócio) e ganhar dinheiro na sombra". Veremos, adiante, porque isso nao passa de
urna expectativa, raramente realizada, como ilustra muito bem o
próprio caso do Arlindo, boje "changueando" e tentando fazer sua
ro9a no "lote" da família.
Esse cuidado com o corpo - que nao estamos afirmando ser
peculiar ao índio - é um dos fatores que com certo vigor tem
atuado na mobilidade social do Terena, impelindo-o a tentar mudar
de "prof!ssáo", ou, melhor, a adestrar-se numa profissáo náo-bra~al,
onde quer que surja urna oportunidade. Náo sendo as poucas atividades artesanais na próp.ria aldeia, como a ourivesaria, o trabalho em couro ou a profissáo de alfaiate, suficientes para dispensar aqueles que as exercem das tarefas agrícolas e das empreitadas
nas fa zendas, a ida as cidades ( mobilidade física) representa para
o Terena a única possibilidade de realmente mudar de ocupa~áo
( mobilidade horizontal) ao mesmo tempo em que poderá criar
condi9oes para se elevar na escala social ( mobilidade vertical).
Embora essa nova ocupa9áo nem sempre seja obtida, como no
caso estudado, as tentativas e os esfor~os em obte-la resultam sempre em novas experiencias para o indivíduo e, indiretamente, para
o grupo. P odemos concluir que o mercado de trabalho, urbano ou
rural, na m.edida em que atrai o Terena para lora de sua aldeia,
está criando condi9oes para sua assimila9áo.
preocupa~áo

II -

FATORES DIVERGENTES

1 . A existencia de aparéncia físice peculiar, bem como de
idioma, resulta em barreiras extraordinariamente difíceis de se vencer, porquanto discriminam o Terena por onde quer que ele se movimente. Isso se aplica aos índios aldeados, e em certo sentido aos
de fazenda - no que se refere a f enotipia - mais do que aos residentes em cidades, os quais, em sua maioria, falam correntemente
e sem sotaque o portugues, ao mesmo tempo que se vestem melhor,
em quase nada se diferenciando do neobrasileiro das camadas me-
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nos favorecidas. Seu próprio tipo físico o confunde com a popula~áo mesti~a, que, por sua vez, jamais se atribui a condi~áo de
descendente de índios, mas ao inverso, demonstra grande desrespeito pelo "bugre" - termo pelo qual a popula~áo nao-indígena
pejorativamente denomina os índios da regiáo.

escravista que ao índio nao cabia escolher trabalho ou mudar de
patráo. Com a prot~áo oficial - com a Comissáo Rondon e, sobretudo, depois da cria~áo do Servi~o de Prot~áo aos lndios ele passou a ser mais dono de si, podendo se decidir para a alternativa que melhor lhe conviesse. Ganhou assim um mínimo de
liberdade, conquanto bastante limitada face a pobreza do mercado
de trabalho regional. Por essa razáo náo se encontram homens de
15 a 60 anos que nao falem relativamente bem o portugues naquelas aldeias remanescentes do século passado. Nas aldeias de forma~ao mais recente e freqüentemente de composi<;áo étnica múltipla, tanto as crian<;as como os velhos falam o portugues pelo fato
de o haverem aprendido gra<;as ao contato com famílias neobrasileiras (nas f azendas de onde saíram para formar as novas aldeias)
ou por suas rela~óes com indivíduos de tribos diferentes (como os
Guaikuru, da aldeia Lalima, ou os Kaiwá em Francisco Horta).

Os índios Terena aldeados, em sua maioria, falam mal, e com
sotaque, o portugues, além de se trajarem de urna maneira mais
rústica quer os homens, quer as mulheres. Isto torna fácil identificá-los onde quer que apare~am. Em qualquer casa de negócios
onde entram para fazer compras sao, em regra, os últimos a serem
atendidos - e nao raro de má vontade, numa flagrante discrimina~áo. Por diversas vezes tem ocorrido casos de agressóes gratuitas a grupos de indivíduos, quando de suas compras nas cidades.
Urna delas de conseqüencias mais graves, deu-se em Miranda, envolvendo urna família Terena de Cachoeirinha e um grupo de policiais da cidade: conta o principal agredido que estava parado
numa cal~ada, juntamente com seu filho e outros companheiros,
quando deles se acercaram dois ou tres soldados que passaram a
ofende-los; com a rea~áo, embora tímida de seu filho, os policiais
passaram a agredí-lo, f azendo o grupo debandar a tiros; um desses
tiros alcan~ou o velho Tere na, prostando-o ao chao, f erido na perna. Isso lhe custou algum tempo no hospital, as custas do Servi~o
de Prote~áo aos lndios, que tentou processar os agressores, pelas
informa~óes que recebemos, sem nenhum resultado positivo. Isso
ilustra quanto a mera presen~a do índio fora de sua aldeia, isto é,
numa casa de comércio ou numa cidade, pode estimular atitudes
d~scriminadoras, capazes de chegarem até a agressáo. O simples
aspecto exte.r ior do índio, especialmente o aldeado, permite distingui-lo onde quer que esteja. Naturalmente isso dificulta a ocorrencia do conhecido fenomeno do "passar" de um grupo minoritário (étnico ou nacional) para o majoritário e dominante.

2 . Há outros fatores, entretanto, que atuam de urna maneira
divergente no processo de assimilia<;áo, enquanto dificultam a obten~áo pelos Terena de empregos mais bem pagos e com certa estabilidade. Dentre eles, a falta de documentos, aliás já mencionada
linhas atrás, quando tratamos do Certificado de Reservista. Os
"passes",
que o Servi<;o de Prote~áo aos Indios f ornece, náo sáo
.
ace1tos pelas empresas empregadoras ou, quando muito, sáo parcialmente aceitos, isto é, os patróes, alegando que os "passes" nao
possuem o valor de Carteira de Trabalho (para sua extra<;áo é
preciso certidáo de nascimento, tirada em Cartório ... ) ou do Certificado de Reservista, lan<;am máo dessas desculpas para pagarem
baixos salários, que jamais alcan<;am o salário mínimo regional.

O conhecimento da língua portuguesa é boje indispensável ao
Terena, em qualquer situa~áo que se encontre: facilita as rela<;oos
interétnicas, ampliando sobremaneira sua área de mobilidade social ou meramente geográfica. Tanto assim que nas aldeias tidas
como tradicionais e etnicamente homogeneas, apenas as crian<;as
até seis ou oito anos náo falam o portugues. N essas aldeias , encontram-se muitos velhos que jamais chegaram a falar correntemente o portugues, pois viveram numa época em que as rela<;óes
da comunidade com a sociedade brasileira tinham um caráter tao

As entrevistas realizadas, contudo, denunciam que já existe
urna consciencia entre os Terena de que é indispensável possuir
um documento de identidade, principalmente Carteira de Trabalho: sem o qual nao poderáo competir com a popula<;áo neobrasileira no mercado de trabalho da regiáo. Embora sejam os índios
res:dentes nas cidades os que mais falta sentem de documento, os
aldeados já come<;am a ver quanto isso é necessário, mormente
aqueles que vivem em comunidades próximas dos centros urbanos
(como as aldeias de Passarinho, Moreira, Cachoeirinha e Aldeinha).
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Excusado insistir sobre a importancia do idioma Terena e da
fenotipia mongolóide, como fatores que contribuem para dificultar a
assimila~áo, porquanto se caracterizam por serem "marcas raciais".
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Conquanto as ocupa~óes artesanais, industriais ou simplesmente urbanas (limpeza pública, empregados de escota, de cinema, serventes, etc.) exerc;am grande atrac;áo para o Terena, náo se pode
deixar de assinalar que, depois de realizados seus objetivos, é comum se sentirem deslocados na nova atividade, a ponto de retornarem a aldeia para trabalharem em suas r~as, mesmo que lhes
custe baixar seu nivel de vida. Mesmo os Terena razoavelmente
empregados nas cidades e desfrutando um nível de vida muito superior ao melhor da aldeia, quando náo retornam a ela, ficam lamentando nao estar trabalhando na lavoura. Esse é um ponto significativo, pois mostra o vigor com que a natureza plasma no indivíduo certos padróes que só com muito custo, e em condic;óes
singulares, eles perdem. Táo sedimentada está a atividade agrícola
na conduta do Terena comum, que isso tem dificultado a sua fixac;áo "definitiva" na cidade. Esse apego as atividades de plantío
p cde ser considerado como urn segundo f ator, de ordem económica
ou de produc;áo que: dificultando a permanencia do índio nas cidades, oblitera um dos caminhos a assimilac;áo: o da urbanizac;áo.
Aquí cabe urna explícac;áo: é óbvio que isso nao é verdadeiro para os Terena destribalizados - que trabalham e vivem en1
fazendas e onde a urbanizas:áo náo tem lugar; se de um lado
eles dispensam documentos, de outro continuam a exercer atividades agrícolas; os mecanismos que operam num tal contexto sáo
de outra ordem, e, provavelmente mesmo, os mais eficientes no
processo de assimilac;ao, urna vez que sabemos que nem sempre
a assimilac;áo se segue, necessariamente, a urbanizac;áo 18. A pobreza de informas:óes pormenorizadas, a .r espeito dessa populac;áa
Terena "de fa zenda", que nos permitissrm inferir com o mesmo gra u
de probabilidade a natureza dos mecanismos "assimiladores", como
pc)de ser feíto neutro lugar 19 em relac;áo aos Terena aldeados e
aos urbanizados, leva-nos a indicar somente que os índios daquela
categoría ("de fazenda"), mais do que os outros das categorías
restantes ("aldeados" e "urbanizados"), encontram-se mais adiantados no caminho da assimilac;áo, quer por sua condic;áo de destribalizados, quer por permanecerem em contextos rurais, cu1a
18 Cf. CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto.

la~áo ... "

19

Terena.
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"Urbanlza~áo

sem assimi-

Capitulo VII da referida monografía O processo de assim:la9áo dos

'~distancia cultural" em relac;áo

a vida

de aldeia é bem menor do
que a existente entre esta e a vida urbana *.

3 . O Servi~o de Protec;áo aos Indios será tratado nesse tópico como um fator diver4ente no processo de assimilac;áo. Preliminarmente <levemos assinalar que foi gra~as a a~áo protecionista
do S. P. l. que a populac;áo Terena (para nos restringirmos apenas a ela) conseguiu sobreviver ao impacto da sociedade brasileira, representada, historicamente, por sua face pastoril. A cria~ao das Reservas indígenas originou condi~óe¡ infinitamente superiores em rela~áo a fase do "cativeiro", a que os Terena f icaram
submetidos desde a guerra do Paraguai. Reorganizados alguns grupos-locais remanescentes, formadas novas comunidades em terras
defendidas pelo governo federal, a popula~áo Terena póde resistir aos efeitos altamente dissociativos do contato interétnico, mormente urna época em que o equipamento defensivo (cultural e
biológico) desses índios era bastante reduzido e pouco eficaz. Provavelmente isso explica o fenómeno da sobrevivencia Terena em
contraposi~áo ao desaparecimento dos demais subgrupos G~aná,.
os Layana e os Kinikinau, atingidos em primeiro lugar pela frente pastoril, depois de bastante trabalhados pelos missionários jesuítas e franciscanos; quando da passagem da Comissáo Rondon
essas tribos ou tinham desaparecido completamente enquanto gru~
pos (os Layana), ou estavam bastante reduzidas (os Kinikinau) ,.
sem condi~óes para aguentar os altos e baixos da própria prote~áo, continuada pelo S. P. l.
Asseguradas as suas terras, o resultado dessa ac;áo protetora
foi ~ seAreAa<;ao. Note-se bem: nao urna segrega~áo imposta pelo
Serv1~0 de Prote~áo aos Indios por meios diretos persuasivos ou
violentos; mas urna conseqüencia natural da cria~~o de Reservas,
numa área em que a popula~áo tribal era barbaramente explorada. Nao foram poucos os fazendeiros e "coronéis" que se manifestaram contra a prática protetora, pois que esta vinha lhes "usurpar" terras e máo-de-obra gratuita. Acredita-se entre os Terena
que a maioria da popula~áo que náo retornou as aldeias, nao o
fez porque se acomodou em fazendas, cujos proprietários pagavam
• O desenvolvimento da pesquisa relativamente aos Terena citadinos
viria demonstrar efetivamente o fortalecimento dos elos trlbais (tribalismo)
determ_inado por sua situaqáo de "grupo minoritário", reincorporado nas
C?ndi~oes de vida urbana para sobreviver as di!iculdades criadas pela soc1edade nacional a sua integra~áo (Cf. Urbanizaqáo e tribalismo, referido
na nota 3).
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ou teriarn passado a pagar o trabalho indígena, de uma maneira
adequada; habituados ao lugar e tendo trabalho garantido, aqueles
Terena - que entraram em processo intenso de destribalizac;áo
- optaram por permanecer em fazendas em que já se encontravam, ou, entáo, vieram a constituir máo-de-obra móvel, passando
de fazenda a f azenda, de acordo com as oscila~óes do mercado de
trabalho regional.
A condi~áo de segrega~áo a que está submetida a popula~áo
aldeada estimula a emergencia de mecanismos psico-sociais contrários a assimila~áo: torna mais sólido o "nós tribal", diminui as
possibilidades de contato interétnico e marca socialmente a situac;áo de índio, tutelado. Examinemos este último aspecto da segregac;ao, já que os dois primeiros - o revigoramento da consciencia tribal e a criac;ao de empecilhos ao contato interétnico (relativo isolamento geográfico), tratados noutra oportunidade 20, tornam-se aquí dispensáveis. A discriminac;ao mais flagrante do índio
que presenciamos, levou a chancela do Servi~o de Protec;ao aos'
índios, por ocasiáo das eleic;oes de 1955.
Naquele ano, em fins de setembro, portanto as vésperas do
pleito, a Inspetoria Regional (IR-5), sediada em Campo Grande
e responsável pela supervisáo e articula~áo dos Portos Indígenas
do sul de Mato Grosso, com a Diretoria do S. P. l., no Rio de
Janeiro, decidiu recolher os títulos dos índios eleitores, alegando
que a politicagem regional iria prejudicar os interesses dos indios
e a sua administrac;áo. Ponderava - com certa razao - que, se
es índios votassem, os funcionários do Servi~o de Prote~ao aos
índios, sobretudo os encarregados, acabariam por se tornar cabos
eleitorais, como já vinha acontecendo em algumas aldeias; o resultado disso seria urna futura disputa dos cargos de encarregados
de Postos Indígenas, pois que eles passariam a representar poder
político, importancia eleitoral. Pois bem. Essas foram as razóes
que levaram o S. P. l. - através de sua lnspetoria - a tomar
urna atitude que viria contrariar frontalmente os princípios bási..
cos de urna política incligenista, tendente a garantir ao indio a
obtenc;ao de direitos para cujo usufruto estivesse em condi~óes.
Desde que alfabetizado e, na rnaioria dos casos, reservista, esse
índio eleitor deixava autornaticamente de ser tutelado ( malgrado
20 Esses dois aspectos, a solidariedade tribal e o isolamento dos grupos-locais em relacáo a distA.ncia dos centros nacionais, foram examinados
de urna maneira mais extensa em O processo de assfmilac;áo el.os Terena,
capítulos VI e VII.
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ser "sui generis,, essa tutela) - e o S. P. l., interpretando de
urna maneira positiva a prática protetora, nao teria outra coisa
a f azer senáo garantir a obten~áo e gozo de um direito conquistado. Deixemos, entretanto, as implica~óes indigenistas daque~a
atitude e passernos a examinar seu aspecto sociológico.
A primeira providencia dos encarregados dos Postos indígenas
foi recolher os títulos nas próprias aldeias. Netas conseguirarn recolher somente urna parte, provavelmente a menor - a se julgar por Cachoeirinha, onde foram poucos os que concordaram em
se desfazer dos títulos; grande parte dos índios alegava que seus
títulos se encontravam ou nos partidos (na cidade), ou com o
próprio Juiz Eleitoral, em cujas máos deveriam procurar para votar. Em conseqüencia disso, alguns encarregados quere~d~ c~prir
a todo custo a determina~áo superior, foram para as- c_idades no
d ia de elei~áo e lá tentaram impedir por todos os .meios : que o
índio fosse as urnas. Foi urna verdadeira ca~ada e extremamente
dificil, urna vez que se os funcionários do S. P. l. eram ajudados
por determinado partido, eram impedidos por outro que sabia contar com os votos dos índios. Muitos votaram, é verdade. Talvez
a maioria: pois nem todos os f uncionários procuraram ser tao eficientes. . . Mas o resultado disso, foi tornar claro para o índio que
a distancia entre ele e a sociedade dos "purutuyas" é praticamente intransponível. E ainda: ser índio é viver aldeado sob as vistas
do S. P. l., é agüentar também a discrimina~áo que comes;a pela
a~áo do próprio órgao encarregado de proteger os seus direitos.
E isso tomava-se evidente aos olhos dos índios aldeados, porquanto viam que seus patrícios moradores das cidades, das fazendas
ou mesmo daquelas aldeias nao possuidoras de Postos Indígenas
(como Uniáo, Aldeinha, Limáo Verde, Passarinho e Moreira), nao
chegavam a ser impedidos de votar, pois escapavam ao controle
do Servi~o de Prote~ao aos Indios.
4. Além das barreiras até agora indicadas a saber: 1) as
étnicas (fenotipia e língua), 2) aquetas criadas pelo mercado de
trabalho urbano (falta de documentos e preferencia pelo trabalho
agrícola) e 3) as nascidas pela interven~ao do Servi~o de Prote~áo aos Índios ( segrega~áo e discrimina~ao), concorrem também
para dificultar o pleno funcionamento dos mecanismos de assimilac;áo, aquetas barreiras que chamaremos "sociais", porque operam
no nível de organiza~áo da vida associativa.
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A primeira delas emerge da dificuldade que encontra a popula~áo Terena egressa das aldeias em manter o mesmo índice de
vida associativa. Quer localizando-se em fazendas, quer em cidades - sobretudo em cidades - as famílias Terena passam a participar de rela~óes mais impessoais, mais raras e limitadas a um
pequeno grupo de patricios (geralmente vizinhos, parentes e comp adres) e a uns poucos companheiros de trabalho. A intensa " vida
social" das aldeias (festas, jogos, visitas, etc.) náo encontra símile nas f azendas e nas cidades. Toda aqueta intera~áo tipicamente tribal a que estavam habituados, vai desaparecendo. A própria vida recreativa do Terena emigrado que a princípio parecia
enriquecer-se muito com sua translada~áo para as áreas urbanas,
mostra-se mais pobre, pois inacessível as camadas menos favorecidas da popula~áo, nas quais ele se acomoda.
Essa intearac;áo nos estratos mais baixos, por sua vez, pode
ser considerada como urna segunda barreira a se levantar entre o
Terena e a sociedade nacional. A popula~áo destribalizada, desde o momento que sai de sua aldeia, mesmo que nao se desvincule totalmente de seu grupo-local, passa a viver ou como wn
campones sem terra ( quando se localiza em f azendas), ou como
trabalhador bra~al ( quando reside em cidades ). Raras sáo as exce~óes, aliás já mencionadas parágrafos atrás. Mas o fato de essa
popula~áo destribalizada ( sobretudo a urbanizada) passar a vender melhor sua for~a de trabalho, náo é suficiente, pois suas necessidades e suas despesss aumentam consideravelmente, a ponto
de nao compensar o abandono das aldeias por razóes meramente
economicas. Essa popula~áo é impedida de desfrutar de todas as
vantagens anunciadas pela vida urbana; participando do sistema
nacional de estratifica~áo, os Terena destribalizados come~am a
enfrentar aquetas mesmas dificuldades comuns as classes mais Pº'"'
bres da popula~áo regional. Sornadas as "barreiras de classe" com
as "barreiras étnicas", o resultado é a limita~áo da vida associativa) de modo a reduzir extraordinariamente o seu campo de a~áo
na sociedade nacional (rural ou urbana) e a desestimular sua
assimila~áo.

A conseqüencia mais importante da existencia dessas barreiras é a fixa~áo precária nas cidades e mesmo nas f azendas da
grande maioria dos Terena destribalizados. Concorrem também
para isso, embora náo possamos precisar em que grau, as dificuldades que encontram os Terena de formar f amílias f ora das
aldeias. A diminuic;ao do "mercado'' matrimonial, face a menor
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possibilidade de casamento intra e intertribal, leva o jovem Terena
(mais do que a jovem casadoira) a procurar sua companbeira nas
aldeias. De um lado> devido a aspira~áo das jovens Terena destribalizadas em casar-se com wn purutuya", como vimos no tópico 3, na parte dedicada aos fatores convergentes; de outro lado,
pela dificuldade que encontra o homem Terena em conseguir urna
mulher que náo seja índia. O preconceito "racial" existente (muito
m ais atuante na mulher "purutuya")' aliado a perspectiva de
baixo nível de vida, praticamente impede o matrimonio interétnico, quando o pretendente é índio.
Se é verdade que a ocorrencia de casamento interétnico tem
favorecido a assimila~áo, a ponto de o classificarmos como um
dos {atores convergentes, é verdade também que ele abrange apenas urna categcria populacional, a saber, o sexo feminino. A popula~áo masculina casadoira é compelida a continuar ligada o
mais possível as comunidades de origem, para garantir suas mulheres. Considere-se, ainda, a expectativa dos pais ( quando amboS'
sao Terena) em ver seus filhos e filhas casados com indivíduos do
seu próprio grupo étnico. Isso faz com que essas famílias - notadamente as formadas em aldeias - exer~am certa pressáo náo
só em seus filhos como também em suas filhas, para que man'
tenham rela~óes regulares
com o grupo-local, onde deveráo achar,
certamente, seus conjuges. Essa pressáo, entretanto, pode ser entendida aqui como urna forma de garantir cónjuges para seus filhos (a) sem que isso indique maior preconceito em rela~áo ao
"purutuya" pétos casos escolhidos e pelos depoimentos registrados, conclui-se que eles ficam, em regra, muito satisfeitos com o
casamento interétnico, especialmente quando este vem melhorar a
situagáo de seus filhos e deles próprios.
III -

CONCLUSAO

A identifica~áo dos fatores psico-soc1a1s a que acabamo¡ de
proceder, e sua avalia~áo - pela análise comparativa - em tres
contextos distintos, na aldeia, na fazenda e na cidade, levou-n~
antes a um diagnóstico da situa~ao de contato do que a formula~áo de urna política indigenista, deixada, propositadamente, a tarefa do administrador. Procurou-se evitar, assim, pensar os problemas da prática indigenista a base de juízos de valor, para apenas mostrar as contradi~óes da política indigenista oficial
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A conclusáo a que se chega é de que a popula~áo Terena,
embora esteja integrada a estrutura económica regional, nada indica que em futuro próximo venha a ser assimilada pela sociedade brasileira ou por seus segmentos sócio-culturais. Talvez nem
mesmo isso chegue a ocorrer algum dia, se persistirem as mesmas condi~óes que tem levado a quase totalidade dessa popula~áo
a permanecer aldeada ou a náo encontrar, nos segmentos sócio-culturais em que eventualmente se acomoda, suficientes estímulos para neles permanecer. Os índios classificados como aldeados
- como foi visto - encc-stram maiores dificuldades em percorrer os caminhos da assimila~áo, do que os d~tribalizados ("urbanizados" e "de fazenda"), mais próximos de sua incorpora~áo a
sociedade nacional. Mesmo esses nao escapam as conseqüencias da
a~ao mútua dos fatores contrários (convergentes combinados com
divergentes) que os levam, enquanto indivíduos, a incerteza em
rela~áo a fins a pluralidade de objetivos, a amb:valencia na avalia~áo de pessoas de seu próprio grupo e da sociedade regional e
a outras incongruencias de caráter psico-social. É urna balan~a em
equilíbrio instável, cujas oscila~0es tem permitido apenas a alguns
indivíduos, geralmente filhos ou netos de índios emigrados de suas
comunidades (portanto destribalizados), serem assimilados pela sociedade brasileira local. O que náo é suficiente para nos permitir
diagnosticar a popula~áo Terena, em seu conjunto, como estando em vias de ser incorporada a sociedade nacional.

CAPÍTULO

111

A SITUAc;Ao DOS TUKUNA E A
PROTEc;AO OFICIAL *

1
Os índios Tukuna (Tikuna) se acham espalhados ao longo
d o rio Solimóes, desde as fronteiras do Brasil com o Peru e com
a Colombia até a embocadura do I~a. O grosso de sua populac;áo em território brasileiro pode ser encontrado nos igarapés Belém ( ou Caldeiráo), Preto ( ou Sáo Jeronimo) e na regiáo de
Santa Rita do Weil, no Municipio de Sao Paulo de Oliven~a, Estado do Amazonas. No Municipio vizinho de Benjamin Constant,
em dire~áo a fronteira, subindo o Solimóes, há apenas urna área
d e maior concentra~áo Tukuna: é Mariua~u - denomina~áo de
um pequeno ·igarapé, em cuja foz está localizado o Posto Indígena "Ticunas'', do Servi~o de Prote~áo aos f ndios.
Os dados demográficos, que obtivemos por contato direto com
a popula~áo nio nos permitiram avaliar com a seguran~a desejada
o total dos Tukuna, em território brasiteiro. Curt Nimuendaju 1,
fata em 2.000, em 1942, calculando ainda mais 1.000 indivíduos
que estariam situados além-fronteiras. Partindo dessa estimativa e
considerando o aumento populacional de certas áreas, como Belém
e Sao Jeronimo, conforme o confronto de nossos dados com os de
Nimuendaju sobre as mesmas áreas, somos inclinados a generalizar esse incremento demográfico para toda a popula~áo Tukuna;
• Comunica~áo apresentada. a V ReuniAo Braslleira de Antropologia
<Belo Horizonte, 1961> e posteriormente publicada em Anhembi, ano XI,
n .0 132, v. XLIV, 1961.
1 The Tukuna. Ed. Lowie University of Californta, Berkeley and Los

Angeles, 1952.
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sobretudo, quando nossos cálculos encontram apoio em informac;oes colhidas incidentalmente dentre os índios Tukuna e indivíduos neobrasileiros conhecedores de regiáo. Nao será assim exagero estimar entre 3.500 e 4.000 o total de indivíduos situados
no lado brasileiro. Seja por efeito de movimentos migratórios (especialmente do Peru para o Brasil), seja pelo aumento vegetativo da populac;áo Tukuna em nosso País (urna vez que sao bastante expressivos os índices de natalidade e o de fertilidade ve'
rificados nas áreas recenseadas de Belém e Mariuac;u), o número
de Tukuna deve ter assim aumentado, a menos que a avaliac;áo
de Nimuendaju tenha sido muito baixa.
Quanto ao que foram os Tukuna e ao que sáo hoje, muito
se poderia dizer, bastando, entretanto, lembrar que passaram de
urna situac;áo de autonomia política a condic;áo de povo dominado pela sociedade brasileira, alterando-se, assim, toda a sua
ordem legal e política. O seu próprio deslocamento das "terras
firmes'' da bacía do Solimoes para a proximidade do grande rio
e para as embocaduras dos igarapés, atraídos pelos recursos "maravilhosos" da civilizac;áo, resultou na intensificac;áo do processo
de mudanc;a social e cultural, sobretudo a partir das duas últimas décadas do século passado, quando se desenvolveu extraordinariamente a indústria extrativa da borrachá. A conseqüencia foi
a implantac;ao do regime de "barracáo" e a explorac;áo de que
f oram vítimas, transformando·os em servos ( quando nao ·cati vos)
dos entáo poderosos seringalistas.
De urna maneira geral, essa situa~áo perdura até hoje, embora os seringais Tukuna (explorados em territórios Tukuna e
com máo de obra Tukuna) já nao possuam o mesmo valor, dada
a queda da indústria da borracha no Amazonas. Por outro lado,
a conseqüente perda de poder e autoridade dos seringalistas, afrouxou-lhes um pouco o controle sobre a tribo, mas nao a ponto de
devolver ao grupo indígena a autonomia perdida. Criaram-se algumas válvulas com a instala~áo, em 1942, do Posto Indígena do
Servi~o ·de Prote~áo aos indios, onde os Tukuna foragidos dos seringais contavam com acolhida e prote~ao certa. Nesse sentido, o
crescimento demográfico da comunidade de Mariua~u (P. l. "Ticunas") é sintomático; inexistente antes de 1942, conta boje com
268 pessoas, perfazendo 33 famílias, cujos chefes, em sua maioria,
emigra:am de seus lugares de origem, quer no Brasil, quer além-fronte1ras; e as histórias de cada urna das famílias relatam tens0es e conflitos com "patraes" ou seus assalariados.
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Quanto aqueles que continuaram engajados aos seringais, a
a c;ao protetcra do S. P. l. jamais foi, como até boje nao o é, de
todo eficaz, constituindo, náo obstante, um elemento até certo·
ponto intimidativo, por representar, embora enfraquecido 0 poder
federal naqueles confins. A presen~a do antigo forte militar de
Tabatinga; situado a pequena distancia do P. l. "Ticunas", sempre serviu para dar apoio as a~óes policiais dos funcionários do
Servic;o de Prote~áo aos Índios, tornando relativamente viável a
defesa dos interesses indígenas. Podeml'"se apontar a inda outras
válvulas. O desenvolvimento de pequenas cidades, como Benjamin Constant, e a fundac;áo da cidade de Letícia, na fronteira
colombiana, constituíram outros tantos fatores para quebrar a tradicional estrutura de explora~ao do trabalho indígena, em vista
da ampliac;áo do mercado de tr~balho regional e do incremento
do comércio na área. A popula~áo dos igarapés, vinculada aos seringais, já náo dependía exclusivamente do "barracáo", podendo
chegar até o rio para comerciar com os "regaté>es", ou ir a Letícia para trabalha.r ou para aí vender sua produ~áo (de .borracha,.
sorva, farinha de mandioca, couros,· etc.), conquanto essa situa~ao pudesse variar de seringa! para seringa} como veremos adiante.
A existencia de urna situa~áo de conjunc;áo intercultural como
formac;áo profunda no patrimonio indígena, leva-nos a ficar surpreendidos com a verifica~áo cie que as institui~aes básicas da sociedade Tukuria ainda se conservam operativas, como que resistindo
a pressao exterior. Referimo-nos especialmente a sua estrutura social, que se mantém ainda imune a influencia "Ocidental'": a
existéncia de grupos consangüíneos unilaterais, patrilineares e exogamicos, reunidos em "metades" também exogamicas, tem contribuído para a persistencia das instituic;oes tradicionais do m.atrimo· .
nio e do parentesco, cujas a~é>es alcanc;am todas as esferas da vida
social, desde as atividades de subsistencia até a vida religiosa e
recreativa. A extensa lista que se poderia apresentar de produtos,
de modos de fazer e de agir, e de lendas tomadas de empréstimo
da sociedade neobrasileira local, incorporadas ao novo modo de ser
Tukuna, nao representarla mais que urna série de tragos culturais
admitidos passivamente nas áreas periféricas da cultura, ou redefinidos, para a assimila~áo no sistema central, sem modificar sua
estrutura.

55

11

Assim, paralelamente a mudan~a no estilo da habita~áo, na
vestimenta, no tipo de trabalho, no comércio (face a penerta~áo
dos Tukuna numa ordem mercantil) verifica-se a conserva~áo daquelas institui~óes mais caras ªº grupo, gra~as as quais vem eles
assistindo ao processo de descaracteriza~áo tribal e mantendo de
certo modo intacta, a área estratégica de sua cultura. Mas se a
estrutura social vem resistindo as pressóes da situa~áo intercultural, o que dizer das conseqüencias dessa situa~áo no padráo de
vida da popula~áo Tukuna? Os que residem em Mariua~u, junto
ao Posto Indígena, bem como aqueles moradores da beira do Solimóes, ainda que sem nenhuma assistencia eficaz, como já foi dito,
conseguem sempre vender por melhores pr~os os seus produtos
e assim, chegam a se vestir um pouco melhor que os seus patrícios,
dos igarapés; podem comprar algum re:-1édio, e, talvez, se alimen·
tem melhor. Mas os moradores dos igarapés, vinculados que estáo
ao sistema do seringal, mesmo considerando a diminui~áo do poder
dos seringais, ainda encontram certa dificuldade para "passar" o
barra~io e comerciar seus produtos a pr~os melhores. Por esse
motivo, acabam se sujeitando aos pre~os impostos pelo "barracáo"
que parecem tender a variar de acordo ou na propor~áo, do afastamento em que se encontra o seringa! em rela~áo aos núcleos do
comércio regional. A compara~áo entre duas listas de pr~os, obtidas urna em "Palmares" (igarapé Belém), outra em "Vendaval"
(igarapé Sao Jeronimo), expressam bem o que acabamos de falar:
Produto& i

sorva . . . . . .... .... ......
borracha ...... ..... .....
fibra de tucum . . . . . ...
pele de veado ....... .. .
farinha de mandioca . . .

"Palmares" "Vendaval"
$21,00
$45,00
$120,00
$25,00
$250,00

$10,00
$20,00
$20,00
$20,00
$200,00

2 Pre!tOS de 1959, registrados em cruzeiros velhos.
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A correla~áo entre o nível de pr~os das diversas áreas ref ~

p/ quilo
''

..

ridas e o padráo de vida de suas respectivas popula~óes indica nitidamente a importancia que o sistema mercantil adquiriu na sociedade Tukuna. Viajando-se de Mariua~u a Sáo Jerónimo, passando por Belém, nota-se urna crescente pauperiza~áo dos grupos
domésticos Tukuna, expressa de vários modos; desde a pobreza
da casa, a rusticidade dos utensílios, até a sujeira das roupas e a
magreza dos corpos. A medida que se caminha de um lugar a outro, se desloca de um ponto a outro de urna escala de empobrecimento, rumo a miséria maior! Atribuir ao Posto Indígena - localizado em Mariua~u - a causa para a situa~áo relativamente "boa"
dos índios que estio sob sua supervisáo, seria simplificar demais
o problema. ~ certo que o Posto Indígena desempenha um papel
significativo, de modo a permitir, ao menos, a liberta~áo de urnas
duas dezenas de famílias do seringal. Mas é tudo. Pois a sua
tarefa assistencial, propriamente dita, está reduzida ao fornecimento de uns poucos remédios - e isso mesmo de modo descontínuo.
Entretanto, pode-se dizer que essas poucas famílias de Mariua~u,
mais outras tantas residentes nas margens do Sotimóes, também
independentes dos seringais, conseguem apresentar um nível de vida
bem mais satisfatório do que aqueles ainda engajados ao sistema
do seringal.

p/ unidade
p/ cesto de 30 kg .

III

Medtda

Deve-se acrescentar, ainda, para bem marcar o grau de espolia~áo de que esses índios sáo vítimas, que esses pr~os sáo pagos
em espécie, isto é, com peda~os de fazendas, anzóis, tesouras, facoes, machados, sapatos, pentes, brincos, batons, grampos e; sobretudo, cacha~a. Dinheiro mesmo só veem quando nao devem nada
ao barracio, o que quase nunca acontece. . . Apenas quando con-

-

seguem furar o monopólio do barracáo, auferem algurn lucro, urna
vez que vendem sua produ~áo em centros, como Letícia que Ihes
paga inclusive na "moeda forte" na área: o peso colombiano. Nao
raro, encontram-se índios, já desligados dos seringais que fazem
conversáo do cruzeiro para o peso, ou para o "sol;s" peruano,
C_?m grande facilidade! "Os .Tukuna de Mariua~u, por exemplo, estao sempre a par do cambio do momento e só querem vender em
Letícia, "onde pagam melhor", segundo alegam ...

Diante desse quadro em que se situam os Tukuna, restaría
perguntar: como o Governo Brasileiro deveria exercer sua prote~
~áo, desde que conta para tanto com um órgáo como o Servi~o
de Prote~o aos Indios? Para responder a essa questao, vamos tentar nio idealizar o S. P. l., mas, ao contrário, partir de sua insuficiencia e de sua posi~io contraditória dentro da estrutura administrativa do País. Em outras palavras, devemos é aceitar o fato
- ainda que provisoriamente - de que esse órgáo, cujo objetivo

57

é a defesa dos índios, faz parte de wn outro (o Ministério da
Agricultura) que sempre esteve nas máos de grandes proprietários
de terras ou de seus representantes. lsso tem criado os maiores embarac;os a administrac;áo, mesmo quando ela é entregue a oficiais
graduados das Forc;as Armadas. Nesse último caso, fato que vem
acontecendo ultimamente., a falta de urna assessoria técnico-científica leva esses oficiais a defenderem e a aplicarem diretrizes de
política indigenista totalmente absurdas, como aqueta de transfarmar os Posto Indígenas em verdadeiras empresas comerciais, com
o objetivo de "civilizar" o índio pelo trabalho ... 3
Todavia, acreditamos que nessa mesma conjuntura, talvez
f osse pcssível atender a certas necessidades de grupos tribais como
os dos Tukuna, como vimos, colocados numa posic;áo peculiar. A
condic;ao de oficiais do Exército pode ser, nesse caso, altamente
estratégica para permitir que o S. P. l. melhor se imponha nas
.áreas que tem de supervisionar, contando para isso com um maior
apoio de unidades militares, como a de Tabatinga, no alto Solimóes. Deve-se ter em conta que só a presenc;a de um forte como
Tabatinga, já e.r ia um sentimento de seguranc;a ao encarregado do
Poste Indígena e um relativo acatamento de suas delibe·rac;óes em
favor dos índios jWltO as autoridades municipais (Municipios de
Benjamin Constant e S. Paulo de Olivenc;a) e de particulares,
como nos foi dado verificar.

É muito provável que o tipo de espoliac;ao de que os TukWla

sáo vítimas nao se diferencie muito do que sofrem as populac;óes
neobrasileiras ou de "arigós", como na área sao denominadas. Portante, urna conquista social no plano indígena teria um alcance muito maior, pois poderla levar as autoridades a urna tomada
de consciencia dos problemas regionais, estendendo sua "prote~áo"
a todcs os seringueiros, sem distin~ao de sua etnia. A essa altura,
o leitor deve estar nos atribuindo intenc;óes muito mais amplas,
como a de urna Reforma Agrária. E por que nao? A nosso ver e isso já é quase um postulado entre meus colegas antropólogos
- náo se resolverá o problema indígena sem urna solu~áo do tipo
regional ou nacional, em termos de urna reforma agrária. Mas a
conquista maior dessa Reforma pcxie ser alcan~ada por conquistas menores, como a que perfuntoriamente acabamos de sugerir.
Lembramos que em alguns seringais da área - como o do igarapé
Takana - a populac;áo de seringueiros está dividida entre índios
e "arigós". E que qualquer benefício aos primeiros, dele usufruirao
os segundos. Quem sabe se a busca de soluc;óes para um problema
concreto, como este, nao apresentará resultados positivos para a
política indigenista em geral ou, talvez, para urna política agrária
regional?

Assim sendo, ocorreu-nos que se esse apoio militar pudesse
ser formalizado, isto é, de oficioso passasse a oficial, o Pesto Indígena poderia agir no sentido de assegurar, em toda a área Tukuna,
pre<;os mínimos para suas produc;0es. Essa ac;áo poderia estar consubstanciada em alguma Leí ou Decreto, que caberia ao Servic;o.
de Protec;áo aos 1ndios conquistar na esfera legal. Contando com
o auxílio de Tabatinga, no sentido de assegurar o cumprimento da
lei, os Tukuna teriam obtido urna conquista social: pois estariam
passando de um sistema de quase-servidáo a um outro, menos espoliativo, ainda que sem anular - como seria desejável - o processo de sua própria alienac;áo.
3 .O Tenente-.coronel Tarso de Aquino, na época, Diretor do SPI, em
entrevista, transcrita no Diário ca.rioca de 21/ 5/ 61, dizia que o objetivo do
SPI é "transformar o silvícola em colono fixado". Náo acorre a esse oficial
que, antes de pretender "ensinar" o indio a trabalhar deveria procurar
c::onhe~er a n!lt_ureza do trabalho indígena e a pluralidade de suas maniJesta~oes emprr1cas, uma vez que as economias tribais variam enormemente
de urna cultura indígena para outra.
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CAPÍTULO

IV

UTOPIA E POLfTICA INDIGENISTA

*

1
Em países como o Brasil em que as popula<;óes aborígenes
constituem grupos minoritários, a própria defini<;áo da política indigenista a ser seguida pelo governo tende a apresentar contradi~óes. Refiro-me basicamente a seguinte questao: os interesses de
quem essa política deve defender? Da sociedade brasileira ou das
sociedades indígenas? Possuíssem esses países, como sociedades-na~óes que sáo, condi~óes tais de desinteresse que, sem abdicarem
de sua soberania, pudessem liberar os povos tribais remanescentes
no território nacional a eles conquistados, admitindo a possibilidade
de sua futura independencia, essa questáo jamais seria colocada.
Pois, na medida em que fossem atendidos os interesses da comunidade indígena, as sociedades nacionais estariam alcan~ando seus
objetivos urna vez que o "espírito" democrático netas inerente estaría sendo atualizado. A ajuda tecnológica, incluindo servi~os médico-sanitários, paralelamente ao respeito a suas tradi<;óes mítico-religiosas, tornaría as popula~óes aborígenes relativamente auto-suficientes a ponto de poderem escolher livremente o seu destino no
quadro geral da nacionalidade: sua integra<;áo a comunidade nacional ou a constitui~áo de pequenos estados independentes inseridos no território brasileiro. Mas isso, é utópico. E nao se conhece
precedente algum em toda a história dos contatos entre sociedades
"complexas" e sociedades "simples".
• Escrito em 1961 para o Diário de Sáo Paulo, nele foi publicado em
27/ 8/ 61. na página 4 de sua 4.ª ~áo. "Letras Ciencias e Artes" , sob o título
"A Propósito de uma Política Indigenista Ambigua". Para este volume foi
p arcialmente refundido.
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Entretanto, faz sentido nos interrogarmos sobre a quem serve
urna política indigenista, sobretudo quando se verifica que o seu
significado se acha marcado em nossa própr:a htstória. Lembramo!I
aqui a cria<;áo do Servi<;o de Prote<;áo aos Indios ( 1910), como
a institucionaliza~áo de urna atividade que se propunha proteto.r a,
como que reconhecendo a inevitabilidade da absor~áo das scciedades tribais pela sociedade nacional. Em nenhum momento de sua
história o S. P . l . ousou esposar idéias que supusessem a aceita~áo de um destino dos grupos indígenas f ora do sistema político
nacional. As suas t omadas de posi~óes mais positivas - e nád
foram poucas - em rela.;áo a busca do bem-estar social das popula~óes aborígenes, mesmo que sornadas a um respeito mais ou
menos lírico de suas respectivas tradi~óes e culturas, nunca chegaram a conduzir a urna prática indigenista que tivesse como escopo o reconhecimento da autonom1a política das sociedades aborígenes que iam encontrando. Em nenhum texto do S. P. l. ou
da antiga Comissáo Rondan, vamos encontrar algo a respeito de
ditas sociedades como unidades "independentes", ainda que num
futuro previsível!

Naturalmente que náo é nossa

inten~áo

desmerecer o papel
positivo que o S. P. l. desempenhou inspirado na ideologia rondoniana. O nosso objetivo é apenas mostrar que, por mais progressista
que essa a~áo pudesse ter sido, ela o foi de modo incompleto, insuficiente, e isto por que nao teve for~a e nem inspira~o para "radicalizar" o problema. Embora se reconhecesse o processo de mudan~a por que essas sociedades passavam, a pergunta para onde
mudavam nunca foi além de urna constata~áo teórica de que viriam, no fim de contas, a custa de urna assistencia tecnológica e
médico-sanitária eficaz, a alcan<;ar os benefícios da civiliza~áo. Nisto
estava implícito que elas viriam, mais cedo ou mais tarde, a se
incorporar a na~áo brasileira, desde que se permitisse a realiza~áo
normal de seu processo evolutivo. Mas nunca ocorreu aos indigenistas brasileiros que a prática dessa política levava em seu bojo
a supressáo quase que total da auto-determina<;áo dessas sociedades. De um lado a falta de esclarecimento sobre esse aspecto do
problema nas esferas dirigentes da política indigenista, e, outro,
as próprias contradi<;óes do modus f aciendi desta mesma política,
tornavam impossível qualquer medida tendente a reconhecer a magnitude da aliena<;áo dos grupos tribais protegidos.
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Diante dessa situac;áo, o órgáo executor da política indigenista do Governo Brasileiro - para ser coerente com a ideologia
que o criou - teria que optar por urna política protetora, ainda
que comprometida com urna orientac;áo do tipo patronal e de inspirac;áo um tanto filantrópica. A "redenc;áo dos selvagens" pela
fé, era substituída por sua "evoluc;áo pela técnica", e que esta
perspectiva viria a alcan~ar resultados muito mais positivos - isto
é, favoráveis as populac;óes aborígenes - do que aquela, nao há
dúvida. A "seculariza~áo" da praxis indigenista, voltada para a
salva~áo do carpo, sem ter em canta a alma, já representava um
passo a frente no trato com os grupos tribais, se a compararmos
com as atividades missionárias de cunho religioso.
Assim sendo, na fase mais científica do Servi~o de Prote~áo
aos indios, quando em sua Sec;áo de Estudos f uncionava um pequeno grupo de etnólogos, a política indigenista passou a ser elaborada da maneira mais racional possível, fundada na reflexáo
sobre dados empíricos, obtidos de forma sistemática, ao mesmo
tempo que as técnicas de manipulac;áo d a realidade indígena tendiam a se assemelhar com o que se fazia no estrangeiro - sobretudo no México - sob o nome de Educac;áo Fundamental. Infelizmente nao houve tempo de se criar no S. P . l. urna infra-estrutura que propiciasse a adoc;áo e a aplicac;áo dessas técnicas também chamadas de "educac;á o de base". Sucessivas mudan~as de
dire~áo naquele Servic;o e que náo cabero aquí rememora r levaram a equipe de etnólogos ªº fracionamento e a extinc;áo, sem
que tivesse cumprido seus programas. De lá para cá , voltou o
S. P. l. a urna orientac;áo singular e que já contava com alguns
adeptos (dentro os burocratas do Servic;o) que, até entáo, estavam mais ou menos neutralizados por pressáo do grupo de pesquisadores, que tentava desenvolver urna política indigenista de
base científica.
E ssa orientac;áo sui generis e que mais do que nunca vem
senda agora praticada - está inspirada no pressuposto de que a
reden~áo do índio só pode ser alcanc;ada pelo trabalho. Este em
si mesmo, náo tem nada de alarmante. Mas o que nos leva a perplexidade é a noc;áo de trabalho que os responsáveis pela política
indigenista possuem. Trabalho para eles - ao que tuda indica é a atividE.de regular na produ~áo de bens passíveis de interesse
62

comercial na sociedade brasileira. Desse modo, as unidades de base
do S. P. l., isto é, os Pastos Indígenas, passariam a se transformar em empresas, voltadas para o lucro financeiro, na cren~a de
que com este suas populac;óes viriam a alcan~ar o bem-estar sociaL
A simplicidade da interpreta~áo é alarmante: funda-se na
cren~a de que para induzir os índios ao trabalho para modalidades para as quais nem sempre estáo adestrados, diga-se de
passagem - é suficiente a motiva~áo pelo lucro, esquecendo-se que
na dimensáo de suas próprias culturas a gratifica~áo do trabalho
muitas vezes está simbolizada em aspectos irredutíveis a ordem
material. O sentido das atividades lúdicz.s ou religiosas escapa completamente a percep~áo dos executores dessa política concebida as
apalpadelas e enraizada numa constelac;áo de estereótipos.
111
As sugestóes a fazer ao Servic;o de Prote~áo aos lndios. na
atual conjuntura 1, isto é, sem dele exigir as modificac;óes de ordem
estrutural que se fazem necessárias, podem ser resumidas nos seguintes pontos:
1. Definic;ao de urna política indigenista a favor do índio 1
entendendo-se por isso que a ser contra alguém - que seja contra
determinados grupos ou segmentos de diferentes tipos, "mc dernos" ou "tradicionais", como fazendeiros, seringalistas e outros em, .
presanos;
2. Que se fortale~a, sob esse signo, o poder das unidades de
base do S. P. l. (os PP. 11.) para cumprirem com maior eficácia
as únicas tarefas para as quais mais ou menos seus funcionários
estáo capacitados: a ac;áo policial (para assegurar a integridade do
índio) e a defesa das terras ou territórios tribais (o que nem sempre se consegue) ;
3. Reorganizac;áo da Se~áo de Estudos do S. P. l ., visandd
a constituir urna equipe de antropólogos e outros especialistas capazes de interpretarem os problemas tribais e de conduzi-los a urna
1 As condic:;óes de atua~áo do S. P. I . em 1961 pouco mudaram com
a criac:;áo da Fundac:;áo Nacional do tndio quase dez anos depols, salvo.
t al vez, no fortalecimento de urna consciéncia empresarial (cf. cap. V) , já
esboc:;ada no período anterior.
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solu~áo

voltada para urna
esquemas simplistas.

a~áo

realmente "protetora" e f ora de

4. E, finalmente, recordar ao S. P. l. que a a~áo indigenista nao pode se concentrar apenas naquelas popula~óes que estáo
diretamente em contato com os Postos Indígenas, mas que deve,
ao contrário, considerar todo e qualquer aborígene como passível
de receber os beneficios da prote~áo 2.
CAPÍTULO V

O 1NDIO NA CONSCI~NCIA NACIONAL
I -

*

O lNDIO ESTEREOTIPADO
É freqüente ouvirem-se os mais desencontrados comentários ti

2 Como tive ocasiáo de mostrar num artigo anterior (cap. I deste
livro), grupos tribais como os Tukuna tem apenas a sexta. parte de sua
popula~áo assistida pelo S . P . I. ; e outros grupos ainda como os Tereña,
possuem aldeias que náo recebem nenhuma prot~o oficial pelo fa.to ou
de náo estarem localizadas em Reservas Indigenas. isto é, em áreas f ederais, ou por constituírem unidades que, por motivos dive~, desligaram-se de qualquer contato com o SPI! Neste último caso, os indios náo recebem
aten~áo alguma por parte dessa reparti~io governamental, quando ainda
náo sáo hostilizados por seus funcionários.
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respeito do indígena brasileiro, tomado como urna entidade concreta, e genericamente denominada índio. A essa n~áo sáo emprestadas inúmeras significa~é>es, parte delas "favoráveis" ou "sim4
páticas", parte depreciativas. Categoria histórica, pois componente
da consciencia colonial, o índio persiste, remanescente, na consciencia nacional. Pouco mudou a sua figura nesses quatrocentos
anos de Brasil. Se o homem das modernas cidades do Rio ou de
Sao Paulo deixou de atribuir a n~áo de índio os qualificativos de
trai~oeiro, indomável e pregui~oso, o das regióes circunvizinhas as
habitadas por popula~óes tribais ainda continua a perfilhar os mesmos conceitos depreciativos. O homem comum das metrópoles con~
sente crer, numa aprecia~áo genérica, que o índio é bom, ingenuo,
"crian~a grande", incapaz de qualquer vilania. Mas em sua atitude paternalista, o citadino nao percebe que participa de urna das
faces de urna única constela~áo de estereótipos, que é engendrada
pelo desconhecimento de um tipo determinado de grupo humano,
grupo que a dota forma tribsis de associa~o e é possuidor de urna
cultura "rústica"' quando comparada as chamadas grandes civiliza~óes. A proximidade competitiva e muitas vezes conflitual, do
homem regional frente as popula~óes indígenas, anima sua atitude
• Publicado nas seguintes revistas: Comentário, v. 6, n.0 2, Rio de
Janeiro, 1965; América indígena, v. XXVI, n.0 1, México, 1966; Aut Aut,
n .0 109-110, Milano, 1968.
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negativista ~

agressiva e comwnente impiedosa, responsável por
quantos massacres e destrui~óes de aldeias inteiras, que f oram registrados pela história das rela~óes entre indios e brancas no Brasil.
Ein contrapartida, as distancias, geralmente enormes, que guarda
o metropolitano das áreas assoladas pelo que chamamos de "fric~áo interétnica" 1, geram um desconhecimento quase tao grande
quanto o demonstrado pelos regionais, variando apenas a enfase que do lado "mal" do humano é posta no lado "bom". A crosta de
preconceitos que envolve a consciencia de ambos é, no entanto,
da mesma natureza.
II -

UMA POU:MICA HISTÓRICA E A PACIFICAQAO

A dialética dessas duas posi~óes marca a consciencia nacional
e constituí o substrato de um problema que de tempos em tempos
aflora em certos setores da política brasileira: a questáo indígena.
Em 1910, discutía-se o procedimento a ser adotado em rela~áo aos
ataques dos índios Kaingáng, do Estado de Sáo Paulo, as turmas
de trabalhadores da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Von
Ihering, entao Diretor do Museu Paulista, defendía a idéia da total impossibilidade de pacifica~áo daqueles grupos ]é, cuja rea~áo
a conquista de seu território pela ferrovia havia tomado a regiáo
palco de sangrentas lutas. A essa tese, que pr.econizava a utiliza~ao
de choques policiais para a refrega com os KainaánA, opunha-se
a orienta~áo de Rondon, na época Chefe da Comissáo de Linhas
Telegráficas e Estratégicas do Estado de Mato Grosso e Amazonas, e possuidor de larga experiencia de contato com popula~óes
tribais, tendo a credencial de pacificador dos Boróro do rio das
Gra~as, em fins do século. As duas posi~ foram filtradas pela
imprensa da época, e teria sido do maior interesse um levantamento sistemático das opinióes polarizadas pela controvérsia. Felizmente para os KainsánA e para a política indigenista brasileira,
a tese vitoriosa e aceita pelo Govemo da República f oi a da viabilidade da pacifica~áo daqueles aborígenes, coma cria~áo imediata
do Servi~o de Prote~ao aos fndios.
Se foi um sucesso a pacifica~áo, concluída em 1912, nao se
pode dizer o mesmo da prot~áo assistencial aqueles índios, que
.1 C~RDOSO DE OLIVEIRA,
ntu~ao dos Tukuna do Alto

a
Livro, 1964
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se viram reduzidos de um qiilhar a ·algumas-.de2enas. em menos .de
cinqüenta anos. Outras pacifica~óes :teriam o..mesmo d~stino, como
a dos Krenak, de Minas Gerais e .dos ~ambikuar~ de Mato Grosso,
respectivamente em 1911 e 1912; dos Xoklé.na, d~ Santa Catarina,_
em 1914; dos Umotina, de Mato Gros8o, em 191'8; dos Parintintiin,
do Amazonas, em 1922; dos Urubu, . do · Maranhao, em 1928; e,
mais recentemente os Xavante, em _1946, ·os Kuben-Kran-Ken, em
1952, os Xikri, em 1953, os M eátuktfre:: em 1954/ 55, todos do
Brasil Central, nos Estados de Mato Grossó e Pará. E, ainda, os
Paka-Nova¡ de Rondonia, em 1956, os Gaviaes, do Pará, em 1956;
os Kokraimoro, em 1957 os Suruí e os Asurini, em 1952 / 53, tribos
todas em processo adiantado de extin~áo: · A experiencia desta política demonstrou que a atra~áo dos grupos tribais, mesmo dos mais
aguerridos, é possível, dando prova · insofismável da inveracidade
dos argumentos de Von Ihering. .Mas demonstrou, também, a incapacidade do Governo - tanto quanto das Missé>es religiosas em a.ssegurar a sobrevivencia das popula~óes pacificadas, despreparadas biológica e culturalmente para enfrentar a dureza do contato interétnico. A higidez das popula~óes . aborígenes isoladas f oi
logo substituída por um estado quase que _g eral de depauperamento
físico, cujo exemplo mais doloroso e d-=: extrema atualidade é dos
Paka-Nova, atraídos para a periferia de seu território e deixados
a merce da fome e das epideqiias, esquálidos e doentes, como os
foram encontrar, em 1962, rei)órteres de urna' revista e o próprio
Diretor do SPI.
III -- A "SITUAQAO COLONIAL"

..

Náo é aqui, todavia, o lugar para se discutirem as implica~óes
sociológicas desta política e a validade das técnicas até agora usades pela administra~áo federal no campo do indigenismo brasileiro.
N csso intuito cinge-se a demonstra~áo da existencia de um sistema
de valores, gerado pelo desconhecimento .da realidade indígena, e
responsável por toda a ordem de d.ef~rrna~.Oes e mistifica~óes do
índio na consciencia nacional. ~ sistema de valores que contém as duas P<?Si~óes mencionadas, .a.n tagónicas nas suas formula9óes, mas semelhantes nos resultados que alcan~am, impede ao homem comwn qualquer participa~ao átiva e cónseqüente na ql.iestáo
indigenista. Desinformado ou mal informado, o homem citadino,
sobretudo este, o mais capaz para a ~~áo . ·9e pressicnar as autoridades governamentais, marginaliza~se do pr0eesso de influir na ges-
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da política indigenista brasileira, deixando ao homem das
regióes habitadas pelos silvícolas essa tarefa; deixa-a, exatamente,
para aquele que está mais comprometido com a "situa~áo colonial",
pois está preso aos interesses de economias regionais, seja exigindo
a destrui~áo das popula~óes tribais, seja absorvendo-se nos mercados de máo-de-obra locais. Os centros de decisóes da política indigenista se acham, por esse motivo, praticamente transferidos das
capitais, como Brasília ou Rio, onde se encontram o Congresso
e a Administra~áo Federal, para cidades cerno Belém, Manaus,
Cuiabá ou Porto Velho. A dependencia dessas áreas preponderantemente de tipo de economia extrativista, geralmente gravosas a
econcmia nacional, tomada globalmente, costuma se expressar
numa sistemática agressividade diante de qualquer a~áo governamental tendente a defender os interesses indígenas. É bem um
exemplo de "co!onialismo interno", de que fala o sociólogo mexicano Pablo Casanova. Isso quer dizer que as rela~oes de trabalho
em vastas regióes do País se dáo no nivel de ''rela~óes coloniais",
e que envolvem nao apenas os índios, mas também as classes regionais destituídas de poder económico e político. Em trabalho recente, a que já nos referimos, estudamos esse problema, isto é, o
da dialética entre "a situa~áo de classe" e a "situa~áo étnica" 2,
patenteado pela conjun~áo entre índios e brancos no alto rio Soli!.
móes, no Estado do Amazonas. Nessa oportunidade, mostramos o
qu?.nto o destino dos Tukuna, Marubo e Kanamari está nas n1áos
dos empresários locais, madeireiros e seringalistas, nurna evidente
alienac;áo do poder federal naqueles confins do Brasil. A "falsa
ccn~ciencia" de que fata Mannheim, e que bem se ajusta ao homem comum das áreas nao-comprometidas com a "situa~ao indígena", é aqui substituída pela "má consciencia", bem típica nas
esferas empresariais comprometidas. Podemos ve-la plenamente
ativa no caso relatado, pelo etnólogo Carlos Moreira Neto 3, a respeito dos grupos Kayapó, do Estado do Pará. Esses grupos, em
menos de dois anos, foram reduzidos a SOo/o de seus efeitos, como
resultado de urna pacifica~ao levianamente realizada pelo SPI; e
essa a~áo do órgáo federal protecionista teria sido urna resposta as
solicita~óes dos grupos de seringalistas sediados em Belém.
2
3

CARDOSO DE OLIVEmA. Roberto. op. cit., cap. VI, p. 104-108.

"Relatório sobre a situa~io dos indios Kayapó" Revista de Antrov. 7, n.0 1-2, 1959, S. Paulo.
'

pologi a,
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IV -

AS CAMPANHAS DE ESCLARECIMENTO

Como trazer o problema da sobrevivencia das popula~óes indígenas para as áreas nao-comprometidas; e teoricamente capazes
de pressionar o Govemo para urna a~io compatível com os ideais
democráticos de urna sociedade moderna e de massa? Sobretudo
de urna sociedade voltada para a tarefa ingente de seu desenvolvimento? Claro está que é no esclarecimento da opiniao pública
que se pcde encontrar a forma de trazer a questae indígena para
a consciencia nacional. Náo sabemos até onde a controvérsia gen:da pelas teses de Rondon e Von Ihering chegou a tematizar a
opiniáo metropolitana da época, mas sabemos, porém, a base de
um exemplo recente que é possível trazer problemas indígenas ao
conhecimento popular através de oportunas campanhas na imprensa. Queremos nos referir a campanha de defesa das terras do alto
Xingu e que culminou com a cria~ao do Parque Indígena do Xingu.
Nasceu ela em 1954 com urna exposi~ao de motivos feita pelo
entáo Diretor do Servi~o de Prote~o aos lndios, Sr. José Maria
da Gama Malcher, dirigida ao Procurador da República; nela de·
nunciava a alienacao dos territórios tribais do alto Xingu, e a
conseqüente especula~áo das terras por Companhias Imobiliárias,
merecedoras de favores do governo do Estado de Mato Grosso.
Todos os jornais do Rio de Janeiro sustentaram essa campanha
de informar a opiniáo pública as conseqüencias desastrosas para
as popula~óes indígenas do Xingu e para a própria Na~áo, particularmente atingida pela atividade especuladora de firmas imobiliárias que vinham inflacionar o mercado de terras no Brasil
Central. Das 18 firmas que operavam em todo o Estado, cinco
haviam conseguido ccncessóes na regiáo do alto Xingu, sendo que
tres obtiveram áreas de mais de duzentos mil hectares, cada •.
Sobre serem de indios as terras concedidas a especula~áo, o que
já ccntrariava o dispositivo constitucional (artigo 216) que assegur& ao silvícola a posse dos territórios tribais, as transa~óes estavam em si mesmas eivadas de ilegalidade, como a da venda de
um único lote a vários pretendentes ou a venda de árees de mais
de dez mil hectares a um só requerente, contrariando, com isso,
outro dispositivo constitucional que proíbe a entrega de glebas de
tais dimensóes a particulares, sem prévia autoriza~áo do Senado
Federal. A mobiliza~áo da opiniao pública, nao ternos dúvida, foi
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. "Relatório de urna investlgac;áo
sobre terras em Mato Grosso" S. P .1. - 1954, ed. Multllith do Servic;o de
4

Prote~áo

aos tndios, Rio de Janeiro, 1955.

69

f ator decisivo para a desárticula~á'o do plano de concessóes do Estado de Mato Grosso, qe todos os modos danoso ao País e as popula~óes indígenas ditetainente.. afetadas. Criou-se o Parque Indígena do Xingu - um pouco · ao · norte da regiáo primitivamente
escolhida - e a invasáo dos territórios tribais foi adiada por algum tempo. Dizemos isso ·porque a luta em defesa das terras indígenas deve ser constante, · pois nesses últimos anos com~am a
chegar notícias de que "marreteiros" de toda espécie demonstram
sua disposi~áo em · penetrar na "Reserva" do Parque Indígena do
Xingu.
Nao seria ccnveniente Úma segunda campanha?

essa ·a inten~io - propiciará ao leitor um quadro de referencia de
alguma utilidade· a reflexao 5. Cabe indicar, contudo que da primeira a última aumenta nítidamente o grau de responsabilidade de
seus portadores: enquanto os tipos de mentalidade estatística e
romantica sáo encontradi~os naquelas pessoas mais distantes das
esferas de decisáo no ambito da política indigenista, os tipos seguintes sáo encontrados exatamente dentre aqueles mais próximos
do poder de decidir. A mentalidade estatística, por exemplo, é encontrada freqüentemente entre os intelectuais, e embora eles participem de algum modo da ingenuidade da mentalidade romantica,
dela distinguem-se nítidamente. A principal característica da mentalidade estatística é a sua exagerada cren~a nos números.

V -

Por que nos preocupamos com alguns milhares de índios, se
o grande problema é o destino de um País com cerca de oitenta
milhé>es de habitantes? O que significa morrerem algumas centenas de índios, se morrem no Brasil, diariamente, milhares de
crian~as? E os argumentos se sucedem, como se fosse possível equacionar um ato moral em termos quantitativos. Quando se destina
a marte um condenado, só um, a sociedade inteira nao é resporr
sável, e nao está representada no julgamento por quem de direito
por ela pcssa falar e agir? O que se poderla dizer, entáo, a favor
de tribos inteiras f adadas ao desapareéimento pelo único crime
de ocuparem áreas suscetíveis de explora~áo economica! Se querem a expressividade dos números, ei-los: dos 230 grupos indígenas existentes no come~o do século, 87 foram extintos nestes últim os cinqüenta anos.

OBSTÁCULOS IDEOLóGICOS A UM INDIGENISMO
RACIONAL
..

Ilustro essas· considera~é>es sobre o lugar da op1n1ao pública
numa sociedade de massa .como. a nossa, valendo-me do caso Xingu;
mas p:xleria facilmente somá-la a uns tantos outros casos, todos da
maior atualidade, e sempre envolvendo a aliena~áo dos territórios
tribais. Tais casos, . desde que . difundidos, poderiam temati_z ar a
opiniao pública, levando-a · ;:i funcionar como um mecanismo de
pressao, altamente positivo. Menciono, de passagem, os Canela,
do Maranháo, os X erente de Goiás e os grupos Kayapó, do Pará,
os Marubo, do Amazonas, . os _Kadiwéu, de Mato Grosso, os Paka-Nova de Rondonia, os Xeta, .do. P araná, para apenas citar grupos indígenas que estáo agora, ne~te moment o ( 1961) , as vol tas
com invasores determinados..a desalojá-los de suas terras. Mas enquanto isso ocorre, .sem o devido esclarecimento da Na~áo, quais
os obstáculos que a questáo . indígena encentra, nos meios nao-comprometidos, para sua formula~áo adequada e racional? Gastaríamos de enumerar alguns .. d~sses obstáculos, nomeando-os como
"mentalidades", desenvolvidas em setores da sociedade brasileira
de cujas atua~oes na. questáo indígena muito se poderia esperar.
1.

A "mentalidade" estatística

Cabe identificar - grosso modo - quatro tipos de mentalidades, que denominaremos estatística, a primeira; romántica, a
segunda; burocrática, a terceira; e empresarial, a quarta. A nomenclatura adotada permitirá considera~aes várias, urna vez que nurnas
ou noutras muita gente há de se colocar, mas, sobretudo - e é
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A mentalidade romantica

2.

Os intelectuais, por comporem um grupo minoritário na sociedade inclusiva, parecem ter menos possibilidade de influírem
nos círculos de decisáo do que o homem comum e metropolitano,
a que já nos referimos quando destacamos a visáo ingenua e literária que fixa um índio estereotipado em imagens de José de Alencar ou de Gon~alves Días. Pouco sofisticado - pelo que se diferencia do intelectual - esse homem comum é o portador típico
da mentalidade romantica, sobre a qual pouco haveria que se
Darcy R'. beiro. em seu interessante ensaio A política indige~tsta
brasileira (Edic;óes Serv1~0 de Inf orma~áo Agrícola, 1962) , menciona trés
tipos de atitude, as qua.is denomina de etnocentrica, romdntica e absenteista.
Acreditamos que as suas idéiE:s e as que aqui estamos expondo se completam.
5
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I
acrescentar ao que foi dito no início deste artigo, salvo que .em
sua presun~áo de partilhar de urna idéia generosa a respeito do
índio, o desumaniza a ponto de ampliar desmesuradamente suas
"faltas" quando delas toma conhecimento através da imprensa.
3

A mentalidade burocrática

Dessa mentalidade romantica participaram muitos, senáo todos, dentre aqueles que se engajaram na administra~áo federal e
que se viram incorporados ao órgáo protetor, destituídos de qualquer preparo técnico ou ideológico: náo lhes f oram ministrados
cursos - introdutórios que fossem - de Etnología ou de Antropologia Aplicada, como também nao lhes proporcionaram nenhuma familiaridade com a ideologia indigenista. Tais administradores constituem o "caldo de cultura" de onde eme.r ge a mentalidade
burocrática. Na história do Servi~o de Prote~áo aos Indios está
contida a pequena história dessa mentalidade. O desaparecimento
progressivo dos antigos funcionários, cuja falta de preparo técnico
era largamente compensada pela ideología indigenista, rondoniana,
orientadora da ª~ªº administrativa, deu lugar a admissáo de servidores praticamente desqualificados para a tarefa protetora e assistencial. Sem perspectiva para a a~áo, tais servidores rotinizaram-se e nao puderam fazer outra coisa senáo revestirem-se de
urna mentalidade burocrática, indiferenciando-se, assim, da massa
de funcionários públicos, administrativos, sem revelarem qualquer
qualidade que permitisse identificá-los como indigenistas. As exc~oes que naturalmente existem, nao estáo nos escritórios na
Diretoria, no Distrito Federal, ou nas lnspetorias, nas Capitais de
Estados - mas em uns poucos Postos Indígenas, nos sertoes, ou
nas turmas de pacifica~áo. Pode-se dizer que a mentalidade burocrática é típica de funcionário médio e pequeno do S. P. l., porquanto os altos funcionários, aqueles que acreditam impor urna política mais "moderna", assumem urna atitude que em pouco difere
da assumida pelos empreendedores particulares, tradicionais exp]oradores do trabalho indígena. Refiro-me a mentalidade empresarial, quarto e último tipo dessa série que, neste artigo, perf untoriamente estamos desenyolvendo.

4.

A mentalidade empresarial

Essa mentalidade teve seus cultivadoces no passado, mas pouco numerosos e sem ocuparem lugares-chaves nos círculos de de-
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c1sao, nao chegaram a estabelecer as linhas mestras da a~ao protecionista. Esta a~ao viria a ser marcada a partir do momento em
que os diretores do S. P. l. pasaram a ser recrutados entre homens
completamente divorciados da doutrina de Rondon, fossem eles
civis ou militares. Nao cabe aqui historiar as condi~óes que permitiram a corporifica~o da mentalidade empresarial; é suficiente caracterizá-la. Ela representa o estabelecimento de urna orienta~áo
totalmente voltada para a transforma~áo dos Postos Indígenas ( unidades de base do SPI) em verdadeiras empresas, dedicadas a produ~áo e ao lucro. A concep~áo inerente a essa orienta~áo é a de
que o índio só pode "civilizar-se" pelo trabalho, náo aquele ao
qual está culturalmente condicionado, mas ao trabalho induzido,
o que lhe é ensinado pelo civilizado. E a conseqüencia imediata
disso é tornar o Posto Indígena urna unidade auto-suficiente, o
que viria dispensar verbas or~amentárias destinadas a assistencia
e a prote~áo.
Evidentemente que a primeira parte da questáo apresentaria
aspectos positivos, como o de integrar popula~óes tribais em háb:tos modernos de trabalho e em tecnologias mais produtivas. Ma9
isso é tudo, porque a forma de realizar essa integra~áo se efetiva
sem nenhuma considera~áo etno-sociológica, num empirismo gros-

seiro, geralmente através da transplanta~o de sistemas de traba•
lho regionais e da transforma~áo dos encarregados de Postas em
"patróes", f azendeiros e seringalistas, conforme a área em que
atuam. Se essa forma de integra~áo sempre foi tolerada no SPI,
exatamente devido a falta de adestramento técnico de seus homens
de base, agora ela foi instituída como lei a regulamentar a política indigenista oficial. A segunda parte, entretanto, é inaceitável,
pois desejam os cultores da mentalidade empresarial que o custo
da assistencia e da prote~áo seja pago pelas próprias vítimas da
sociedade brasileira, em seu processo de expansáo e de ocupa~áo
dos territórios tribias. E esse pagamento é sempre feíto de maneira que os próprios trabalhadores, produtores do lucro, dele nao se
benefidem diretamente, urna vez que ele é incorporado a "renda
indígena", a saber, um fundo de dinheiro destinado a aplica~áo em
qualquer um dos Postos Indígenas. Isso quer dizer que o produto
do trabalho dos KainAáng do Rio Grande do Sul ou dos M unduruku
do Amazonas pode ser reaplicado - e geralmente o é - em turmas de pacifica~áo ou no financiamento de servi~os de gabinete. A
possível expectativa, que o índio poderia alimentar da conversáo
imed'. ata do produto do seu trabalho em bens de consumo, nao se
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realiza. Esse é apenas um dos muitos problemas que surgem como
resultado da política indigenista posta em prática pela mentalidade empresarial.
Ao fim dessas considera~óes, chega-se a conclusio de que a
posi~áo do índio na sociedade inclusiva, mesmo nos seus setores
mais responsáveis, administrativamente f alando, em nada lhe é
favorável. A sua "representa~áo étnica" na consciencia nacional continuará a ser estereotipada, pelo menos enquanto a sua figura real
náo penetrar nas escotas e na imprensa, saindo dos limites dos
museus e dos cursos especializados. As campanhas de esclarecí·
mento popular, a que nos referimos, por importantes que sejam,
apresentam resultados f ugazes, se nao desencadearem formas de
ensino e de informa~áo mais consistentes e permanentes. Alé1n do
mais, a deforma~áo da figura do índio, acrescente-se a deforma~áo da própria política indigenista. Pois se a imagem unívoca e
abstrata de urn índio genérico já é em si mesma inve·rossímil porquanto deixa de considerar a variedade cultural inerente a paisagem indígena brasileira - a incorpora~áo a consciencia nacional das "ideologías" ou mentalidades examinadas torna pouco
provável o estabelecimento de urna diretriz indigenista racional.
E, infelizmente, parece náo haver dúvida de que é nessas mentalidades que o indigenismo oficial está buscando inspira~áo para
o equacionamento da questáo indígena.

CAPÍTULO

VI

A NO<;AO DE "COLONIALISMO INTERNO"
NA ETNOLOGIA *
n~áo de "colonialismo interno" vem se prestando para a
descri~áo e análise de sociedades subdesenvolvidas, particularmente as que estáo instaladas na América Latina. Recentemente, R~

A

dolfo Stavenhagen, sociólogo mexicano, que durante cerca de tres
anos ocupou o cargo de Secretário Executivo do Centro Latin::>-Americano de Pesquisas em Ciencias Sociais - sediado no Rio
de Janeiro, - escrevia que
As regióes subdesenvolvidas de n os.50s países f azem

as

vezes de

colónias internas, e em lugar de colocar a situac;áo dos p aíses

da Amé:ica Latina
lhor colocá-la em
Equivocadas sobre
n.0 1, p. 71, maio
ir,

I

em termos de "sociedade dual" conviria metermos de colonialismo interno (Siete Tesis
América Latina, in Política Independiente,
1965).

Estava esse sociólogo aplicando a realidade da América Latina urna n~ao anteriormente formulada por autores como Gunnar
Myrdal e C. Wright Mills, ao mesmo tempo que fazia urna alusao direta
conceito de "sociedade dual" proposto por Jacques
Lambert em seu conhecido livro Os Dois Brasis. Diz-nos o sociólogo sueco que

ªº

O colonialismo tinha - e em alguns países tem pelo menos
nos próprios países dependentes - réplicas em certas estruturas
inst !tucionais do poder dentro de cada paíS : um sistema de
castas, as dis.5enc;óes raciais e religiosas, a dependéncia das reglóes rurais ao centro urbano mais rico e, na ordem feudal t
semifeudal, a submi.ssáo dos camponeses ao senhor da terra,
ao comerciante, ao agiota ou ao coletor de tributos.

* Artigo publicado em Tempo B r asileiro, ano IV, n .0 8 (fevereiro ) , 1966.
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Essas inflexíveis institui~óes" - continua Myrdall - "que
mantem desigualdades sáo inimigas do progresso económico em cada
país subdesenvolvido." (Teoria Económica e Regióes Subdesenvolvidas, ed. brasileira, 1960, p. 81 ). Completa a idéia o sociólogo norte-americano:
Os grupos, classes e institui~óes dominantes nos paises subdesenvolvidos freqüentemente desfrutam boa posi~áo. Por que
deveriam (o grifo é de C. W . Milis) querer a transforma~A.o ?
Considerando o desenvolvimento desigual, os setores desenvolvidos dentro do mundo subdesenvolvido - na capital c. no
litoral - constituem urna forma curiosa de poder imperialista,
tendo o que poderíamos chamar de colonias internas. ("O
Problema do Desenvolvimento Industrial'', in Poder e Política.
trad. bras., 1965, p. 68).

Se a idéia de sociedade dual de Lambert pode merecer crítica por nao sublinhar o sistema de domínio e subordina~áo inerente as sociedades subdesenvolvidas e tao bem assinalado na no~áo de colonialismo interno, para o sociólogo interessado nas popula~óes indígenas ou para o etnólogo igualmente interessado pela
sociedade nacional, a sociedade dual, na forma pela qual procurou
exprimir os "dois brasis", carece de maior importancia metodológica. A pouca expressividade demográfica do continente indígena
no Brasil (menos de 1 o/o, isto é, cerca de 0,2o/o) explica a sua
nao considera~áo pelo sociólogo frances. Mas a inclusáo das popula~óes tribais, como parte desse segundo Brasil de que fala
Lambert ou como um Terceiro Brasil, encontra - a nosso ver
- duas 'justificativas: em primeiro lugar, proporciona o conhecimento do Brasil 1ndígena nao mais visto como urna entidade isoJada, bizarra, explicável somente por suas respectivas culturas trib ais , mas ' ao contrário, conduz o pesquisador a estudá-la ( através
de suas várias manifes~ac;óes que sáo os diferentes grupos tribais)
como algo inserido na sociedade nacional; em segundo lugar, contribuí para ampliar o conhecimento da sociedade inclusiva, estudando-a em suas modalidades de intera~ao ou de "fricc;áo" com os
grupos tribais, geralmente permitindo surpreender diferentes faces
da sociedade nacional no processo de sua expansáo do litoral para
o inte.rior. O estudo dessas fa ces ou fronteiras da sociedade nacional ensina que essa sociedade náo é um todo unívoco <liante das
popula~óes tribais; a rigor, é um todo composto por distintos segmentos sócio-culturais, condicionados pelas diferentes frentes eccnomicas de desbravamento, como demonstrou o etnólogo Darcy Ri-
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beiro em seu trabalho "Culturas e Línguas Indígenas do Brasil"
(in Educa<;So, Ciencia e Cultura, n.0 6, 1957, p. 2-31). Essa última perspectiva haveria de abrir novas possibilidades de estudo das
rela~óes interétnicas no Brasil.
Tive a oportunidade de desenvolver essas idéias relacionadas
com a pesquisa da situac;áo de contato entre índios e brancos num
artigo intitulado "Aculturac;ao e Fricc;áo lnterétnica" e publicado
em América Latina (ano 6, n.0 3, 1963, p. 33-46). Nesse artigo
sugerí que a investigac;áo das relac;óes interétnicas lograría melhores resultados se fosse dada igual atenc;áo a análise das sociedades
tribais tanto quanto a análise da sociedade nacional. Concluí que
algumas idéias diretrizes deveriam nortear um estudo que objetivasse náo apenas descrever a situac;áo de contato mas, sobretudo,
explicá-la. Permitam-me evocar o que entáo escrevi nesse sentido:
A primetra delas (dessas idéias diretrizes), já enunciada por

Balandier ( ... ) seria a preliminar de que a sociedade tribal
mantém com a sociedade envolvente (nacional ou colonial)
rela~óes de oposi~áo , histórica e estruturalmente demonstráveis.

Note-se bem que nao se trata de relac;oes entre entidades contrárias, simplesmente diferentes ou exóticas, urnas em relac;áo as
outras, mas contraditórias, isto é, que a existencia de urna tende
a negar a de outra. E náo f oi por outra razáo que nos valemos
do termo lric<;áo interétnica ( em lugar do termo aculturac;áo) para
enfatizar a característica básica da situa~áo de contato. Exemplo
disso ternos no processo de expansáo da sociedade brasileira sobre
os territórios tribais resultando na destruic;áo dos indígenas (depopulac;áo, desorganiza~áo tribal, desagregac;áo e dispersao das
populac;óes tribais, etc.);
( .. . ) Por outro lado, os segmentos nacionais - representados
por individuos expostos, no mals das vezes contra a sua vontade, diante de grupos tribais hostls - sáo obrlgados a enfrentá-los a fim de sobreviverem. l!: o caso dos seringueiros
colocados numa situa~áo dramática : entre o indio e o seringalista. Como se ve _ concluo _ as sociedades em oposit;áo
possuem também dinamicas próprias e suas próprias contradi~óes. (p. 42-43).

Os resultados da ado~o dessa linha metodológica estáo contidos em trabalhos recentemente publicados uns, e em vias de publica~ao outros: de minha autoría, destaco O lndio e o Mundo
dos Brancas: a Situa~o dos Tukuna do Alto Solimóes (Difusáo
Européia do Livro, 1964 ); de meus colaboradores Roque de Bar-
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ros· Láraia e Roberto Augusto Da Matta, menciono, do primeiro,
"A Fric~áo Interétnica no médio Tocantins" (América Latina, ano
VII, n.0 2, 1965 ) , e do segundo, "Notas sobre o Contato e a Extin~áo dos 1ndios Gavióes do médio rio Tocantins" (Revista do
Museu Paulista, vol. XIV, 1963); e de ambos, lndios e Castanheiros: a Empresa Extrativa e os Indios do Médio Tocantins
(Difusáo Européia do Livro )l. Essas pesquisas, mais as referentes
ao estudo Tocantins-Pastoril, a cargo de David Maybury-Lewis,
da Univers~dEde de Harvard, e de Júlio Cesar Melatti 2, ex-bolsista do Conselho de Pesquisas da Universidade do Brasil, completam o que programei no Projeto "Estudo de Áreas de Fric~áo
Interétnica no Brasil" (América Latina, ano V, n.0 3, 1962), patrocinado pelo Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciencias
Sociais e pela Divisáo de Antropología do Museu Nacional.
Coincidentemente, no mesmo número de América Latina em
que públiquei "Acultura~áo e Fric~áo Interétnica", outro sociólogo mexicano, Pablo Casanova, publicava seu estimulante artigo
"Sociedad Plural, Colonialismo Interno y Desarrollo". Nesse trabalho, Casanova desenvolve a idéia de colonialismo interno utilizando-o como urna categoria sociológ;ca passível de explicar "sociedades p!urais", isto é, formadas por diferentes segmentos étnicos.
O cbjeth·o deste trabalho - escreve Casanova - é prec!sar o
caráter relativamente intercambiável da noc;áo de colonialismo
e de estrutura colonial, f az.endo pé firme no colonialismo como
um fenómeno interno. Almeja-se com isso destacar, no interior
das fronteiras po!fticas, um fenómeno que náo só é internacional senáo intranac:onal, e cujo valor explicativo para os
problemgs de desenvolvimento talvez se torne cada vez mais
importante. do ponto-de-vista interno do desenvolvimento das
novas nac;óes da Africa e Asia, como para a explicac;áo das
antigas "novas nac;óes'' da América onde existe uma sociedade
plural, e inclusive daquelas, como México, onde houve um processo de desenvolvimento e de mobilizac;áo e que nio conseguiu resolver o problema da sociedade plural. (Pablo Casanova,
opus cit., p. 16).

Acrescenta> ainda, que
A noc;ao de "colonialismo interno" só póde surgir a base do
p-rande movimento de independencia das antigas co1ónias. ( ... >
Com o desaparecimento direto do dominio dos n ativos pelos
cm 1967.
Indios e criadores: a situac;ao dos Krahó na área pastorial do Tocantins, publicado em 1967
I
2
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Public~.do

estrangeiros aparece a noc;áo do dominio e a explorac;áo dos
nRtivos pelos nativos. ( ... ) A literatura "indigenista" e liberal
do século XIX registra a substituic;A.o do dominio dos espanhóis pelo dos "criolos" , e o fato de que a explorac;áo dos indlgenas continua tendo as 1nesmas cara.ctemticas que na época
anterior a independencia (ibídem).

A análise feíta pelo sociólogo sobre o colonialismo interno no
México conduz a algumas conclusóes bastante significativas: a pri111eira delas é que
nas sociedades plurais as formas internas de colonialismo permanecem depois da independencia política e das mudanc;as sociais: reforma agrária, industrializac;áo, urbanlzac;áo e mobilizac;io;
g

segunda mostra que

o

colonialismo interno como continuum da estrutura social das
novas nac;óes, ligado a mobilidade social e a evoluc;áo dos grupos participantes e marginais ao desenvolvimento, pode constituir com este8 um obstáculo a mais a tntegrac;áo de um sistema de classe tipico da sociedade industrial ( ... ) ;

a terceira afirma que

o colonialismo interno explica em parte o desenvolvimento
desigual dos paises subdesenvolvldos, em que as leis do mercado e a escassa participa~áo e organtza~Ao politica dos habitantes das zonas subsenvolvidas atuam stmultaneam':nte a favor de uma "dina\.mica da desigualdade" e em oposic;áo aos processos de igualitarismo característicos do de.senvolvímento;

finalmente, concluí sobre
o valor prático e político da categorla do "colonialismo interno· ·
distinguindo-a de outras, útels a análises de tipo valorativo e
pstcologistas, mas inadequadas a análtses e.struturalistas: a
n~áo de colonialismo interno permite a manipulac;áo simultanea de ambas as perspectivas metodológicas <cf. Pablo Casanova, opus cit., p. 29-31).

A dimensáo dada por Casanova a n~áo de colonialismo interno, sublinhando - como disse - os segmentos étnicos da sociedade em foco ou sua característica de "sociedade plural", revela profunda consistencia com a n~áo de fric~áo interétnica, conforme a usamos no estudo da situa~áo de contatos entre índios
e brancos no Brasil. Se nos trabalhos realizados, constantes do
já mencionado Projeto, investiga-se a sociedade nacional náo ape-
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nas como agente de mudan~a, mas como o foco mesmo de sua
explica~áo, com a nova perspectiva fomecida pela n~áo de colonialismo interno o estudo do mesmo problema ganha nova amplitude. Em lugar de restringir-se ao "estudo de áreas de fric~áo interétnica", tomadas como "totalidades sincréticas e concretas'' e
"tendo nelas próprias a sua universalidade e a sua particularidade,
sua necessidade e sua contingencia" ( cf. Projeto, passim, América
Latina, ano V, n.0 3, 1962), o etnólogo é estimulado a se orientar
para o exame da sociedade nacional vista como um todo e náo
mais, exclusivamente, em suas manifesta~oes regionais. Algum.a s
dessas manifesta~oes, como vimos, foram particularmente estudadas
no alto Solimóes ( com os Tukuna, os Marubo, e os Kanamari),
no médio T ocantins ( com os Gavióes, Suruí, Asurini, os Kraho e
os Xerente) e em áreas nao previstas no P.r ojeto, mas cujas investiga~óes já se iniciaram (urnas parciais, outras inteiramente provocadas por essas primeiras pesquisas), como a do extremo norte
do Território do Rio Branca, fronteiri~o a Guiana Francesa (índios
Makuxi), a da regiáo mineira do J equitinhonha ( índios Maxakali),
a das regióes indígenas dos Estados do Paraná e de Santa Cetarina (índios Kaingá ng e X ókleng), a do sul de Mato Grosso em
sua zona coberta pela ferrovia (índios Terena), a do alto e médio Xingu com seus grupos tribais mais agressivos (os K ayapó ) 1
a da reg'. áo do Sao Louren~o (índios Boróro) e, em vias de ser
iniciado, o estudo de grupos tribais da regiáo cortada pela estrada Brasília-Acre ora em constru~áo (índios Nambikuara, Mamaindé, Galera, etc.). Essas áreas de fric~áo interétnica deveráQ
ser tomadas - numa pesquisa inspirada na n~áo de colonialismo interno - como casos particulares de amplo processo de conquista de territórios e de sujei~áo de seus ocupantes tribais. Um
estudo comparativo dessas áreas, previsto, aliás, no referido Projeto, náo teria como único propósito conhecer e explicar a situa~áo de contato interétnico; objetivaria, também, o conhecimento
da sociedade nacional, sua estrutura de classes manifestadas regionalmente bem como as modalidades de apropria~áo da terra e
do índio (de seu trabalho ou de sua vida) pelos diversos componentes de suas franjas pioneiras. A presen~a do índio seria a
marca peculiar de sua fei~áo colonial; mas essa f ei~áo náo traduzia unicamente o lugar ocupado pelo índio nesse processo de aliena~áo do homem: rela~óes "coloniais" se estabeleciam entre seg-
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rnentos nacionais ( cidade-carnpo, fazendeiros-peóes, seringalistas-seringueiros, etc.) e entre estes e as popula~óes tribais 3.
O estudo do colonialismo interno no Brasil teria, assim, o mérito de transformar a que.stáo indígena - que a muitos pcxle parecer irrelevante - num sensível microscópio através do qual seriam conhecidos aspectos novos do Segundo Brasil, sua dinamica
expansionista, o sistema de poder que lhe é inerente - e cuja
primeira vítima é o Brasil Indígena. A dialética das rela~óes entre
as classes (trabalhadoras e empresariais) e os grupos tribais, como
descrevi em O Indio e o Mundo dos Brancas e como o fizeram
Laraia & Da M atta em Indios e Ca.stanheiros, constituiria o fulcro
da investiga~ao desse Terceiro Brasil. Esses estudos regionais que
realizamos e os outros ora em realiza~ao apresentam, assim, grande
consistencia com a temática do colonialismo interno na forma pela
qua} a no~áo foi desenvolvida por Casanova. Tanto quanto a fric~áo interétnica, a n~áo de colonialismo interno considera a abordagem culturalista como pouco adequada para explicar o fenómeno do contato interétnico, quando as entidades envolvidas sáo as
sociedades tribais e a sociedade nacional ( ou colonial) . Mas vai
além, rejeitando ainda a análise tradicional das classes sociais, por
nao ser ela suficientemente sensível a apreensáo dos fenomencs
inerentes a scciedades plurais; adotada e desenvolvida por sociólogos, a no~áo de colonialismo interno enriquece a perspectiva contida nos estudos de fric~ao interétnica, ampliando-a de modo a
inscrever a questáo do subdesenvolvimento em seu campo de visáo.
Essas breves notas visarn a mostrar que a Etnología, tomando de
empréstimo essa no~áo a Sociologia do Subdesenvolvimento, esta3 Numa resenha recentemente escrita sobre o estimulante conjunto de
en::;::.ios D e eso que llaman An tr opología. Mexi cana (Editorial Nuestro Tiempo, México, 1970), de cinco antropólogos mexicanos da chamada nova gerac;áo <Arturo Warman, l'~argarita Nolasco, Guillermo Bonfil, Mercedes
Oliveira e Enrique Valencia) , Gonzalo Aguirre Beltrán restringe a aplicac;:áo da no~áo de co:onialismo interno somente aquelas regióes "de refúgio'' que po jeríamos denominar de "áreas de fricc;áo int.erétnica" em
certo sentido, conforme as definimos j á em nosso projeto de pesquisa "Est udo de Areas de Friccáo Interétnica no Brasil". Admite, asslm, Aguirre
Beltrán que os antropó!ogos mexicanos estáo "dispostos a considerar que
a situ19áo nas regióes de refúgio bem pode qualificar-se de colonial ( ... )
já que sobre es.sas regióes ternos acumulado suficientes dados, mas náo
podemos acompanhá-lo (refere-se a Gonzalo Casanova) em sua afirmacáo
de um continuum colonialista que envolve toda a sociedade n acional" (resenha mimeografada).
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ria enriquecendo o seu esquema teórico de referencia e tornando
promissoras as suas possibilidades, como urna disciplina moderna,
capaz de propiciar um conhecimento objetivo e adequado da realidade brasileira, especüicamente com rela~áo as suas regióes mais
subdesenvolvidas.

CAPÍTULO

VII

PROBLEMAS E HIPóTESES RELATIVOS
A. FRIC<;ÁO INTElttTNICA *
I -

INTRODUQAO

Muito se tem escrito sobre o contato entre índios e brancos,
quer do ponto de vista da acultura~áo interétnica, quer do ponto
de vista do processo de mudan~a nas estruturas tribais. Estes estudos, porém, seguem em sua maioria a orienta~io aculturativa.
Entretanto em tudo que se escreveu nio se nota urna preocupac;áo em estudar de modo consistente as rela~ de contato como
elementos de um sistema interétnico, tomado - este sim - como
o foco do processo de mudan~a. As críticas que venho f azendo
aos estudos de acultura~áo ( Cardoso de Oliveira, Roberto. 1962,
1963', 1966) incidem exatamente sobre esse aspecto da inadequac;áo da abordagem a apreensáo desse sistema interétnico. E é
bom acentuar mais urna vez os limites dessa crítica; ela nao engloba os estudos culturalistas em geral, mas, unicamente, os que
se volte.m para a descric;áo e a explica~áo do contato interétnico.
As diretrizes que Siegel, Vogt, Watson & Broom estabeleceram para o estudo do contato - que definem como acultura~áo
• Este trebalho foi apresentado em sua forma original, ao Conselho
Nacional de Pesquisas (CNPq) como prlmeiro relatório do projeto "Estudo
do 'Colonialismo Interno' no Brasil", de minha autoria e responsabilidade,
patrocinado por aquela institui~áo e realizado no ámbito dos programas
de pesquises da Divisáo de Antropologia do Museu Nacional. Do levantamento dos dados contidos nos Quadros intercalados no texto, bem como
dos cálculos realizados, foram incumbidos meus colaborados, Otávio Guilherme C. Alves Velho, pesquisador-assistente, e Wagner Neves Rocha.,
auxiliar de pesquisa, ambos bolsistas do CNPq, nos termos do aludido projeto, aos quais registro aqui meus agradecimentos. A presente versáo f oi
publicada na Revista do Instituto ele Ciéndas Socfats, v. IV, n .0 1, Rio de
Janeilo, 1967; tb. em América Indígena, XXVIII, 2, México, 1968.
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- já exprimem a necessidade metodológica de depreender da realidade observada o seu caráter de sistema. Usam para isso do termo "sistema intercultural,,, exatamente para ressaltar a trama de
rela<;óes susceptível de ser tomada como unidade de investiga<;áo.
No entanto, tal é o compromisso de abordagem com o ponto de
vista culturalista que os autores tentam partir da no<;áo de cultura para chegar 'aos aspectos sociológicos do contato inter~tnico.
Comentam assim que "Culturas náo se encontram, mas s1m as
pessoas qu~ sáo s~us portadores. Como portadores de tradi<;óes, os
indivíduos ( . .. ) entram em contato uns com os outros ( ... ) "
(Siegel et alii, 1954, p. 980). Ora, tal preocupa<;áo com a cultura
leva-os a reduzirem o "sistema intercultural" a elementos que lhes
parecem estratégicos para a investiga<;ao, mas que, náo obstante,
nao contem - a meu ver - os aspectos mais significativos do
sistema. Falam em "papéis interculturais" e em "comunica<;áo intercultural". Com rela<;áo aos papéis repetem Malinowski, quando
este analisa os diferentes co-m portamentos desempenhados por agentes interculturais (administrador, missionário, comerciante, e~c.)
numa situ2<;ao de contato (Malinowski, 1949, p. 14/ 26). Relativamente a "comunica<;ao intercultural" sao ainda os agentes tribais
ou nacionais (colonia is) que, na atualiza<;ao de seus respect;vcs papéis interculturais, vern prover {'as linhas de comuni~a~ao e transmissáo entre as duas culturas em contato e ( org2n1zar) o fluxo
aculturativo de uma para outra" (Siegel et a!ii, 1954, p. 982). Tal
incursao na dimensáo sociológica do "sistema intercultural'' temes
de convir ser insuficiente por simplista e pouco irnaginosa que é.
Ademais a focaliza<;áo da cultura como objeto substantivo da investigac;~o resulta na impossibilidade de se estudar o "sisten1a intercultural" como uma unidade com um grau relativo de autonomía pois seria sempre difícil e perigoso identificar no· exercício
da pe~quisa um sistema cultural "sincrético", porquanto originário
da integra~áo das duas ( ou mais) culturas em conjunc;áo. A adoc;ao de uma tal perspectiva levaria o pesquisador a procurar identificar, apenas ou prioritariamente, na situac;áo interétnica, aqueles
f enomenos de maior reiteratividade ou padroniza<;ao. Isso seria por
de lado, pela pouca importancia que aparentariam, f.atos dos mais
significativos para a cornpreensáo do contato e da previsáo - sujeita a rnaior ou menor erro - de suas conseqüencias numa dada
populac;ao.
Esse trabalho é, assim, urna tentativa de discutir alguns problemas correntes nas pesquisas das relac;óes int9rétnicas e de for-
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mular hipóteses capazes de orientar estudos que- objetivem diagnosticar situa~óes e prever com grau variável de precisao o desenvolvimento de contato entre índios e brancas no Brasil moderno.
JI -

A CONSTITUIQAO DE MODELOS

A primeira dificuldade que o etnólogo encentra para atingir
esses propósitos está na natureza fugaz da própria realidade investigada. A situac;ao de contato, seu caráter de sistema e a estrutura que lhe é subjacente sao dados
pesquisador em planos
diferentes de complexidade e só podem ser apreendidos em níveis
diferentes de abstrac;áo. Isso implica que devemos imaginar modelos do sist¿ma interétnico capazes de reter aqueles elementos mais
explicativos das relac;oes entre as popula<;aes em contato, portadoras de diferentes patrimonios culturais. Nao obstante, o fulcro
da análise náo deve ser o aludido patrimonio cultural, mas as
rela~óes que tem lugar entre as popula~oes ou sociedades em causa. Nesse sentido, é perfeitamente plausível a identifica~áo de um
sistema interétnico f armado pelas relac;oes entre "duas p opula~óes dialeticamente "unificadEs" através de .interesse diametralmente opostos, ainda que interdependentes, por paradoxal que pare~a" (Cs rdoso de Oliveira, Roberto. 1962, p. 85/6). As re!a«;óes entre essas poputa~oes significarn mais do que uma mera
coopera~áo, competi~ao e conflito entre sociedades em ccnjun~ao.
Trata-se - como tenho assinalado - de urna oposi~ao ou, mesmo, urna contradi~ao, entre es sistemas societários em intera~ao
que, entretanto, passam a constituir subsistemas de um mais inclusivo que se pode chamar de sistema interétnico. Pretendo que os
subsistemas (no caso o tribal e o nacional) tenham entre si e entre
o sistema interétnico inclusivo a mesma correspondencia lógica que
tem entre si as classes sociais e a sociedade global brasileira. Do
mesmo modo que, por exemplo, a sociedade nacional é um sistema social susceptível de ser analisado através de sua estrutura de
dlasses, a situa<;áo de contato, gra~as ao sistema de relac;óes que
lhe é. inerente, pode ser analisada mediante o que denominei friccáo interétnica - o que seria o equivalente lógico (mas nao ontológico) do que os sociólogos chamam de "luta de classes". Sao
a estrutura desse sistema e a sua dinamica que cabem ao analista
deslindar para um diagnóstico e tentar um prognóstico da situa~áo de contato.
Algumas dificuldades de tipo teórico merecern ser considerad.as antes de se pensar ern construir modelos do sistema interétni-
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co. A distin~áo que Lévi-Strauss (1954, p. 528-531) faz entre m<r
delos "mecanicos'' e modelos "estatísticos" pode auxiliar bastante
essas considera~óes na medida em que esclarece as respectivas escala.s do modelo e do fenómeno. Lévi-Strauss mostra que a escala
do modelo mecanice é urna, do modelo estatístico é outra. Ilustra
com as leis do matrimonio:
Nas sociedades primitivas, estas leis podem ser expressas en1
forma de modelos onde figuram grupos reais de individuos,
distribuidos em clt sses de parestesco ou clás; estes sáo modelos
mecAnicos. Já na nossa sociedade - continua o autor - é
impossível recorrer a este género de modelo, porque nela os
diversos tipos de matrimonio dependem de !atores mais gerais;
isto é, a situai;áo dos grupos primários e secundários de onde
emergem as combinai;óes possíveis, fluidez social, quantidade
de informac;óes, etc. Para chegar a determinar as constantes
de nosso sistema matrimonial (o que ainda náo foi tentado)
nós devcmos definir as médias e os l!mites. Neste caso, caberia af um modelo estatístico (Idem, p. 528).

E continua Lévi-Strauss:
Devem existir formas intermediárias entre esses dois tipos de
modelo. Tal é o caso de sociedades, que, tendo um modelo mecanico para determinar os matrimOn.ios proibidos, recorrem a
um modelo estatistico para os casos de matrimonios permitidos,
o que se dá mesmo na nossa sociedade (ibidem) .

Os modelos que imagino poderem ser construídos para apreender os elementos mais estratégicos do sistema interétnico e dele
depreender as suas propriedades f ormais devem ser do tipo intermediário, isto é , suceptíveis de conter de um modo integrado representa~óes mecanicas e estatísticas das rela~oes observadas. Porém modelos desse tipo seráo tanto mais rigorosos quanto menor
for a extensáo de seu continente. Os modelos da estrutura social
(tribal ou regional) ou da estrutura do contato interétnico, apresentaráo, naturalmente, maiores dificuldades de constru~áo do que
aqueles que se relacionarem com determinadas estancias da ordem
social, menos inclusivas, como a do matrimonio no exemplo dado
por Lévis-Strauss. Mas se tais dificuldades nao devem ser tomadas
como empecilhos a se tentar a constru~áo de modelos mais inclusivos, servem-nos, ao menos, no estado atual da metodología de
que dispomos, para orientar nossos trabalhos para a constru~áo e
manipula~áo de modelos "de menor alcance", a saber, voltados
para a descri~áo e explica~áo de determinados mecanismos socais
inerentes a situa~áo de contato.
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111 -

O "POTENCIAL DE INTEGRAQAO"

O estudo dos mecanismos de integra~áo social poderá responder de modo satisfatório a questao da possibilidade da constru~ao de modelos relacionados com o sistema interétnico. Devo
dizer, preliminarmente, que entendo aqui por integra~áo social o
processo responsável pela constitui~áo desse sistema. A rigor, o
processo é o conjunto desses elementos dinamicos, a partir dos
quais poderá o investigador desenvolver o seu estudo. Sendo o sistema interétnico a "unidade" substantiva de conhecimento, nada
mais natural do que considerar a integra~ao social em termos desse sistema, isto é, como integra~o dos elementos que o compoern.
E como os elementos mais dinamicos e mais impositivos do sistema tendero a ser os que f azem p arte do subsistema mais poderoso (ex.: sociedade brasileira), pode-se dizer que o processo em
quest3o significa integra~áo do índio na sociedade nacional. Como
descrever o processo e como avaliar suas possibilidades de atus~
liza~ao?

Analiticamente é possível distinguir níveis de opera~áo do sistema. Distingo tres, dentre os quais um se reveste de particular
importancia porque é nele que tem lugar os fenomenos mais de-

terminantes do sistema interétnico. Refiro-me em primeiro lugar
ao nível económico, seguido dos níveis social e político. Cada um
desses níveis expressará aspectos parciais da situa~áo de contato,
porém somente a sua considera~áo conjunta permitirá o diagn6stico
da situa~áo e o prognóstico de seu desenvolvimento. Se para a
sua descri~áo e compreensáo vali-me da no~áo de fric~áo interétnica - já exposta em várias oportunidades Cardoso de Oliveira, Roberto. 1962 e 1963) aplicada operativamente noutras
(idem, 1964 e ms.) - para a sua previsao devo-me valer de urna
outra n~áo: a de potencial de integra<;áo. Entendo por isso aquetas características do sistema interétnico que, presentes na situa~áo de contato, poderáo ser tomadas como aqueles elementos responsáveis pela integra~ao. Na propor~áo em que eles permitirem
ser traduzidos em mecanismos psico-sociais, em opera~áo, poder-se-á avaliar o potencial de integra~ao das popula~óes indígena
e regional em contato, particularmente a integra~áo do índio no
segmento regional da sociedade nacional.
Para se tentar essa avalia~áo, háo de se captar os mecanismos de integra~áo segundo os tres diferentes níveis aludidos. No
níve] economico, deve-se procurar conhecer o grau de dependen-
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cia do índio dos recursos económicos postos ao seu "alcance" pelo
branco ( isto é, pelo regional), ou o grau de dependencia do branco de recursos postos ao seu "alcance" pelo índio; o índio "oferecendo" matéria-prima (incluindo a terra, como meio de produ~áo,
e máo-de-obra como fator de produ~áo); o harneo "oferecendo"
bens manufaturados. Essa dependencia que mais retrata urna interdependencia índio/ branco, tem especial poder explicativo p or
estar voltada para a satisfa~áo de necessidades inexistentes antes
do contato. Se se tomarem por válidas (e eu as tom~ em larga
medida) as estimativas censitárias fe itas por Darcy Ribeiro
( 1957 / b) para 1957, pode-se concluir que 74% da popula~áo indígena do P Eís mantém esse tipo de dependencia com rela~áo a
sociedade nacional, o que representa 110 grupos tribais identificados pelo mencionado etnólogo como inscritos nas categorias de
"contato intermitente" ( 2 7 gps.); "contato permanente" ( 45 gps.)
e "integrados" (38 gps.); com a exclusáo de 33 grupos "iso!ados"
de contato - arredios ou hostis - e que nao representam mais
de 26.100 indivíduos de urna popula~áo t otal de 99.700 indivíduos, segundo a estimativa mais otimista de Ribeiro, os demais
estáo em maior ou menor grau incluídos em sistemas interétnicos ou, em outras palavras, sao unidades de sistemas interétnicos
já constituídos ou em processo de constitui~áo 1. E é oportuno lembrar que esses grupos é que fazem parte do que venho chamando
de "áreas de friq;áo interétnica"' e nao os outros - os isolados,
hostis ou ar.redios - como poderla parecer a primeira vista. Estes
últimos podem estar sofrendo as primeiras .c ompulsóes de caráter
biológico (epidemias) e social (guerra, chacinas), mas a inda nao
foram transformados de um modo inexorável em "consumidores'" ,.
embora marginais, dos produtos, da civiliza~áo industrial. As reta1 Transcrevo aqui o critério de enumeraQáo dos grupos indígenas adot ado por Ribeiro: "Um dos principais problemas com que nos defrontamos
foi o da fixaQlo da unidade de apuracáo dos dados que devíamos utilizar:
se a tribo tomada globalmente, ou as subdivisóes tribais melhor caracterizadas, ou ainda, os grupos locais . Verifica,mos de inicio a tmpraticabilidade de seguir rigorosamente um único critério, por mais que isso fosse
recomendá.vel . A própria bibliografía etnológica apresenta tais lacunas que
só para alguns poucos grupos indígenas seria possfvel distinguir com precisáo tribos de subtribos. Por outro lado, em certos casos, urna tribo, embora
dispersa, por urna vasta área e dividida em diversos subgrupos, viveu essen cialmente ns mesmas experiencias no periodo de meto século que deviamos
examinar; enquanto, em outros casos, cada subgrupo viveu história dilerente, resultando impossfvel tratá-los em conjunto. - Nestas circunstancias,
nos vimos obrigados a considerar cada caso em sua complexidade ou, ao
menos, quanto o permitissem as nossas fontes de informacA.o e as limit a<;óes da forma de artigo, dada ao trabalho . Por tudo lsto, apuramos os
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~óes

entre eles e os segmentos regionais da sociedade nacional ainda
náo assumiram o caráter de sistema, inerente a situa~áo de fric~áo interétnica, na forma pela qual f oi definida. Por essa razáo
a situa~áo desses grupos tribais isolados pode ser estudada sem
se lan~ar máo de urna metodologia específica como a que se tenta
aqui sugerir; o estudo monográfico é o que se impóe desde que
esteja baseado no reconhecimento de fenómenos que tem lugar no
nível do equilíbrio biótico das popula~óes indígenas, mesmo antes
do contato maci~o com segmentos da sociedade nacional, como
Darcy Riebiro assinalou em sua comunica~áo "Convívio e Contamina~áo" ( 1957 / a).
No nível social, deve-se procurar avaliar a capacidade des
diferentes grupos em contato (aborígenes e regionais) de manterem um mínimo de organiza~áo susceptível de mobilizar seus componentes e de orientá-los a fins. Como os fins tendem a ser contraditórios (pela própria natureza do sistema interétnico), podemos dizer que - pelo menos em determinados momentos - a
sobrevivencia indígena, bem como sua integra~áo regional, será
fun~áo da nao articula~ao dos regionais com referencia a seus
próprics fins. Para uns e para outros, índics e regionais, tais fins
podem ser identificados com os objetivos mencionados no nível
economico. Por outro lado, a sobrevivencia relativa (isto é, episódica ou por períodos) dos segmentos nacionais de desbravamento também seria fun~áo do grau de organiza~áo e do ímpeto belicista do grupo indígena por eles alcan~ado. Essa organiza~áo nao
pode ser tomada necessariamente como sinonimo de "cultura intocada", comum nos grupos "isolados"; os índios Kadiwéu, por
exemplo, mesmo depois de galgarem quase todos os degraus da
acultura~áo, ainda guardam um mínimo de organiza~áo e de disposi~áo guerreira que os capacita a colaborarem eficazmente com
dados tendo em vista, essencialmente, a história das relaQOes com a sociedade nacional; se era a mesma para toda a tribo, evitávamos subdividi-la
desnecessariamente; se eram diferenciadas, registrávamos cada variante".
(Darcy Ribeiro, 1957 (b) , p. 6-7) . Embora esse levantamento de Darcy Ribeiro
f osse tomado como ponto de partida para a análise realizada neste ensaio,
para o seu desenvolvimento ele mostrou-se inadequado, h avendo a necessidade de substituí-lo ou complementá-lo pelo que se poderla chamar de
"critério das zonas fisiográficas·•. est abelecido no tópico V deste artigo .
A utiltzacáo deste segundo critério é a responsável pela ampliacáo do número de grupos tribais, de 143 (dados por Ribeiro como existentes em 1957)
para 205, con!orme se pode ver claramente nos Quadros 1 e 3. Assim os
Guaranl, por exemplo, que sáo tomados por Ribeiro como um único grupo,
f oram por n ós registrados em 10 diferentes zonas fisiográficas, o que resultou no registro de 10 grupos tribais Guaran!.
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o Servi~o de Prote~áo aos fndios na defesa de seu território: fui
testemunha do respeito que lhes dedicam os regionais, quando me
relataram as técnicas usadas pelos índios no policiamento da reserva indígena. Os índios Gavióes, do médio Tocantins, ilustram
outra modalidade de contato, pois mesmo sem habitarem terras
demarcadas e reservadas como a dos Kadiwéu, conseguem defender seus castanhais e expiará-los apesar de virem progressivamente desaparecendo como resultado das epidemias decorrentes do
contato (Matta, 1963). Pela falta de organizagáo e pela ausencia
de agressividade, os índios Suruí do baixo Araguaia, em sua margem e3querda, estáo sendo destruídos pelo convívio com pequenos
castanheiros e ca~adores de peles que vem ocupando seu território
(Laraia- 1965) . Sao conhecidas as correrias dos índios Kayapó,
do sul do Pará, e os seus resultados para a estagnagáo durante
algum tempo do desbravamento dos seringais dos rios Xingu e
Iriri, até a coibi~áo dessas correrias pela pacificagáo, em alguns
casos criminosos quando se considera a responsabilidade do Servi~o de Prote~áo aos indios nesses episódios, como demonstra em
pormenorizado relatório o etnólogo Moreira Neto ( 1959).
Dois desses casos (os Gavioes e os Kayapó) escolhidos dentre muitos mostram que é possível a grupos indígenas de pequeno
porte demográfico manterem afastadas de seus redutos amplas
frentes de desbravamento gragas ao conhecimento que possuem de
seu território, sua mobilidade e sua organizagáo; outro caso (os
Kadiwéu) , confirmando os anteriores, revela ainda que apesar da
pacifica~áo o "ethos" guerreiro náo foi destruído e, portanto, souberam acomodar-se a urna situa~áo de convívio sistemático com
a sociedade regional do sul de Mato Grosso e oolabomr para o
cumprimento (até quando?) da lei que lhes assegura a posse de
suas terras 2. Finalmente, o caso Suruí ilustra o fenómeno oposto,
o da incapacidade desses índios de se organizarem no sentido de
estabelecerem um modus vivendi com a populagáo regional de
forma menos extorsiva de seus recursos economicos; neste último
caso nao se pode atribuir ao f ator demográfico urna significagáo
maior, pois grupos bastante populosos como os Tukuna do elto
Solimóes podem ser inseridos nessa mesma categoria, de grupos
2 Esse.s índios tém se defrontado somente com pequenas incursóes de
regionais em terras da Reserva Indígena; a grande luta pela alienac;áo de
seu território tra va-se nas Camaras e Assembléias, nos campos jurídico e
político, onde o SPI e o CNPI sáo chamados a agir; se o branco vencer
esta luta, creio ser muito dificil impedir a ocupac;áo do território indígena.
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tribais incapazes de se organizarem em dire~áo a fins mais con~
sistentes ( em termos do interesse tribal), com a situa~áo de
contato 3.
Mas se os índios se organizam de modo variável, também
o fazem os regionais. Onde a economía regional se caracteriza como
sendo de subsistencia, portanto quando o trabalho nao se organiza em termos de empresa, a tendencia é a popula~áo regional
em causa nao atuar organizadamente para atingir seus fins, salvo
em certos períodos de crise; numa tal conjuntura a a~áo carece
de continuidade, como se pode ver pelo exemplo Kraho, índios
do norte de Goiás, que conseguiram grande sucesso em sua disputa com os brancas no tocante a urna posi~ao mais f avorável no
sistema. É verdade que tiveram apoio do S. P. I. e que suas terras estáo devidamente demarcadas. Contudo, tal fato de -per se
nunca f oi obstáculo intransponível aos objetivos espoliadores da
sociedade nacional em rela~ao aos territórios tribais. O fato mais
significativo parece ser este fracionamento dos regionais em pequenos agricultores e criadores, boje pagando taxas de moradia
em terras da Craolandia, como assim é chamada a Reserva Indígena, e cobradas pelos próprios índios (Melatti, ms.). Para o
modelo do sistema interétnico, o significativo náo é o motivo ou
a causá da organizagao, mas o fato do grupo estár ou nao organizado; o motivo ou a causa fica por conta da especificidade histórica do contato, nao de sua estruturagáo. E isso tanto vale para
a situa~áo do índio quanto para a do branco. Ambos tem na capacidade de se organizar com rela<;áo a fins, um pré-requisito a
sua sobrevivencia na situa~áo interétnica. Porém articula~áo orientada para fins representa um aspecto do problema; o outro aspecto pode ser representado pela escolha de meios, de que tratarei no nível político.
Nesse terceiro nível entendo que a análise deva recair sobre
os meios escolhidos pelos diferentes grupos em contato para colimarem seus fins. Tratar-se-á de investigar a natureza do poder
ou da autoridade de um grupo sobre outro, focalizados como partes de um sistema de domina~ao. A manipula<;ao da autoridade e do poder pelos brancos (destacando as diferentes modalidaEm O índio e o 1nundo dos brancos pude mostrar que os Tukuna
apenas conseguiam se organizar - e o fizeram em diversas oportunidades quando imprimiam aos objetivos de sua ac;áo um caráter transcendental
através dos movimentos messianicos (cf. Roberto Cardoso de Oliveira,
3

1964, p . 90-91) .
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des de uso da for~a) e a rea~áo dos índios contra esse domínio
( incluindo as formas de acomoda~áo indígena na estrutura de poder regional) seráo os elementos da situa~ao de contato que com
mais freqüencia o analista encontrará. Em meu ensaio sobre os
Tukuna pude expor um caso de manipula~ao de poder pela sociedade regional mediante o uso de papéis inter-culturais desempenhados por índios, investidos pelo branco de autoridade e prestigio político. Mostrei que
os lideres Tukuna (clanicos ou familiais) foram aproveitados
como agentes de contato (ou de comunica<;áo intercultural)
entre os primeiros exploradores "civilizados" da área e a popula<;áo aborígene. O próprio Nimuendaju comenta que aparentemente (os Tukuna) "tiveram até tempos náo multo remotos ( . .. ) chefes de grupos-locais ... " que eram cabectas de grandes familias e "possuíam poderes mágicos, inteligencia e habilidade para tratar com estrangeiros, especialmente com os "civilizados" Esses homens, chamados "te?ti", possufam um status
peculia~ na tribo. e eram tratados pelos demais indios com
a deferencia que exige um conselheiro ou urna pessoa de quem
se recebe auxilio .

Esse "te?ti" foi "um elemento que viria a ser manipulado
pelo branco, com o objetivo de conquista, e sobre o qual - transfigurado mais tarde no Tuxaua - viria a se fundar um novo
sistema de poder" (CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto, 1964, p.
85-86; as aspas internas a essa cita~o sublinham trechos de Nimuendaju, 1952, p. 64-65). O desaparecimento progressivo dos
"te?ti" gerou 0 surgimento do Tuxaua, isto é, de individuos que
desf rutavam apenas urna lideran~a relativa na comunidade tribal
e cuja posi~ao de chefia nao chegava a ser sancionada pelas normas tribais. O S. P. l.,
instalado no Solimóes em tempos mais recentes e quando os
"te?ti" estavam quase desaparecidos, passou a credenciar, com
maior freqüencia ainda, lideres ocaslonais, sem maior preocupa~Ao com os reflexos dessa atitude na comunidade indígena
como um todo (Roberto Cardoso de Oliveira, 1964, p. 87) .

O certo é que esses "te?ti" ou tuxaua, os primeiros autenticos
chefes, os segundos líderes ocasionais, serviram mais a sociedade
regional do que a sua própria sociedade tribal na medida em que
se tomaram instrumentos de domina~áo do alienígena, determinado a ocupar o território indígena e a pór o bra~o Tukuna a seu

.
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A manipula~ao do domínio através de agentes interculturais,
recrutados na própria sociedade nacional, como o administrador,
o comerciante, o missionário, etc., também deve ser considerada
num plano político. O memorandum de 1954 (Siegel et alii., 1954,
p. 980-982) e, anteriormente, Malinowski (1949, p. 14-26), indicaram os agentes interculturais como fccos para a análise do processo de mudan~a cultural, como indivíduos cuja posi~áo-chave na
comunidade indígena permitia serem veículos de idéias e valores
alienígenas. Porém, o que se quer acentuar aquí é o fato desses
agentes interculturais poderem decidir, e em muitos casos em termos de mando, sobre o grupo indígena com que convivem. É co- .
nhecido o poder que desfruta a maioria dos encarregados de Postos Indígenas do SPI. Por outro lado há casos bem expressivos que
retratam a autoridade de missionários sobre grupos tribais; ficou
famoso um pastor protestante por sus efetiva lideran~a entre os
Terena de Bananal e é indiscutível o dominio que as missóes salesianas exercem sobre alguns grupos-locais Boróro, na regiao do
Sao Louren~o (Lévi-Strauss, 1955, p. 224), como também nao deixa
de ser óbvio o poder do dono de "bsrracáo" junto a popula~óes
indígenas incorporadas em empresas extrativistas, dentre as quais
os Tukuna constituem um bom exemplo ( CARDOSO DE OLIVEIRA,
Roberto, 1964, passim ). Poder-se-iam E.qui multiplicar os exemplos, mas o que interessa fixar é somente a idéia de que esses
agentes interculturais, mais do que simples elementos de "comunica~ao" ou de "transmissáo intercultural", podem ser também em
determinadas situn~óes de contato, componentes da estrutura de
poder e de lideran~a do sistema interétnico.
Mas a manipula~áo do poder e da lideran~a através de agentes interculturais e dos papéis que podem desempenhar na situa~ao de contato, nao é a única forma se bre a qual se funda um
sistema de domina~ao. Há de se acrescentar a for~a, vista em
si mesma como um meio de se atingir a um fim. Eta se impóe
quando, ao que tudo indica, meios de "domínio pacíficc" se mcstram ineficazes. A fcr~a se exerce preponderantemente contra grupos hostis - portanto em situa~óes que nao se inscrevem, tipicamente, como de fric~áo interétnica - mas pode também ser
utilizada para manter o dominio sobre popula~óes pacificadas que
já a experimentaram num passado nao muito .remeto. A amea~a
do uso da for~a, inerente em quase todos os sistemas interétnicos, demonstra que de um modo ou de outro esse meio está sem-
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pre presente, ativa ou virtualmente nas situa~óes de contato. A
escala de seu emprego é que irá determinar as diferentes categorias de domina~áo. Porém eu gostaria de considerar um aspecto da questáo que me parece da maior importancia para a avalia~áo do potencial de integra~áo regional. Trata-se da rea~áo diferenciada que pode ter, frente a popula~áo indígena, todo um segmento da sociedade nacional. Poucos pesquisadores tem se preocupado com essa questáo, e só um - que eu saiba - tentou
num pequeno artigo estudar essa rea~áo diferenciada correlacionando-a com a escolha de meios de a~áo. Refiro-me a Roberto
Décio de Las Casas ( 1964) no estudo que fez das rela~óes interétnicas no vale do Tapajós. Abordando o contato entre regionais
e índios Kayapó, nao-pacificados, mostra que as diferentes rea~óes, manifestadas pelo serinAueiro, pelo comerciante e pelo seringalista, nao sao senao a conseqüencia dos interesses específicos
que cada urna dessas categorias sociais possui, ainda que todas persigam um mesmo fim: o lucro economico resultante do sucesso da
atividade extrativa. Suas rea~óes sao proporcionais as diferentes
"quotas" que pagaráo no conflito interétnico: o seringueiro joga
sua vida, o comerciante ( ou intermediário) a magnitude de seu
lucro e o seringalista o destino de sua empresa. Enquanto o seringeiro f oge ou mata por medo e o comerciante instiga sua
rea~áo contra o índio, o seringalista tenta geralmente um entendimento com as autoridades, como o S. P. l ., a fim de que sejam
"pacificados" os índios para que possa sua empresa florescer.

probabilidade" e, autoridade como "a probabilidade de encontrar
obediencia a um mandato de determinado conteúdo entre pessoas
dadas" (Weber, 1964, p. 43; 1947, p. 152 ), faz essa distin~áo e es
clarece que essa autoridE.de (Herrschalt, que Parsons traduz por
"imperative control")4
4

pode descansar nos mais diversos motivos de submissáo: desde
o hábito inconsciente até o que sáo considera1;óes puramente
racionai.s com rel~áo a fins. Um determinado mfnimo de
vontade de obediencia, ou seja. de interease (externo ou interno)
em obedecer, é essencial em toda rel~io auténtica de autoridade (Weber, 1964, p. 170; 1947, p. 324).

Creio que, com esse esquema conceitual de referencia, o pes·
quisador fique habilitado a identificar diferentes modalidades de
domina~áo que tomo aqui como o conceito mais inclusivo, embora reconhe~a, seguindo Weber, que o
conceito de poder é sociologicamente amorfo. Todas as qualidades imagináveis de um homem e toda sorte de constela~es
possiveis podem colocar alguém na p~ic;lo de lmpor sua vontade em uma situa~áo dada. (Weber, 1954, p. 43; 1947, p. 153) .

Já a autoridade "é um conceito sociológico mais preciso, pois
deve significar a probabilidade de um mandato ser obedecido''
(ibídem). Outras n~óes weberianas, como "disciplina", "carisma",
etc., podem ser utilizadas de maneira frutífera na análise dos fenomenos que ocorrem no nível político. O mesmo se pode dizer
dos tipos de domina~ao "tradicional" e "carismática'', encontradi~os nas áreas de fric~o interétnica, pois sao tipos freqüentemente engendrados em sociedades arcaicas ou tradicionais, como assim
se configuram os segmentos regionais da sociedade nacional que
alcan~am os grupos indígenas em seus mais remotos redutos.

Portanto, a rea1;áo de fuga que o seringueiro adota leva o
intermediário ao desespero e a desejar e esperar como única
escapatória da faléncia a destrui1;áo dos indios. O seringalista,
menos atingido, passa a funcionar como moderador . Sua rea1;áo, mesmo se configurando como emotiva, é racional e definida por urna situa1;áo de empresa que decorre da estrutura
social de productáo a que se vincula. Seu papel moderador pode
impedir expedic;:óes punitivas se há retratac;áo ou pacificac;:áo
dos in1ios . Porém, se o conflito perdura, é ele e somente ele
quem poderá desencadear a ac;áo repressiva . 86 é realizada
urna expedi1;áo punitiva quando o seringalista quer ou autoriza
(Las Casas, 1954, p. 29) .

O estudo monográfico das popula~óes tribais, vista como culturas ou como sociedades, continuará a ser o genero de trabalho in-

Finalmente, como última reflexáo referente ao nível político,
há de se distinguir do interior dos sistemas de domina~áo, o domínio que emana do poder daquele que emana da autoridade.
Max Weber, definindo poder (Macht) como "a probabilidade de
impor a própria vontade dentro de urna rela~áo social, mesmo
contra toda a resistencia, qualquer que seja o fundamento dessa

4 A tradu1;áo usada, preliminarmente, foi a do Fundo de Cultura Económica, consultando-se, paralelamente, a norte-americana feita por Talcott
Parsons. Este Autor a.ssinala que "o termo Herrschaft náo tem um equivalente ingles satlsfatório . O termo "imperative control" contudo ( . .. ) está
próximo do sentido de Weber e pode ser usado para propósitos gerais.
Na maioria dos exemplos. entretanto, Weber está se referindo a legitime
Herrschaft, e, nesses casos, 'autoridade' é urna traduc;áo mais precisa e
multo menos estranha. Macht, como Weber usa, pode ser adequadamente
traduzlda por poder". (Nota de Parsons, n .0 83, in Weber, 1947, p. 152).
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IV -

FRENTE DE EXPANSAO DA SOCIEDADE NACIONAL
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d ~spensável

para o conhecimento sistemático e em profundidade do
contingente indígena do território nacional. Os estudos da situa~ao
de contato e, portanto, dos sistemas interculturais, devem ser sempre que possível - precedidos por estudos monográficos, culturalistas ou estruturalistas, sem o que a rentabilidade da investiga~áo das áreas de fric~ao interétnica será sempre muito menor.
Pela mesma razáo, o estudo dessas áreas sempre será deficiente
se nao se estender a pesquisa a socidade regional, vendo-a como
o contexto amplo e dominante sobre o qual se dáo as rela~óes entre
índios e brancas. É nesse sentido que me proponho fazer neste
trabalho algum&s considera~óes a .respeito da possibilidade desse
estudo e de sua utilidade para o conhecimento do sistema interétnico.
Se o estudo monográfico dos grupos tribais pode ser considerado como um pré-requisito para a pesquisa da fric~áo interétnica, tal estudo - enquanto procedimento metodológico - nao
pode ser indicado para o conhecimento das sociedades regionais.
Os chamados "estudos de comunidade", já de si pouco recomendáveis como técnica moderna de conhecimento (Cf. Ianni, 1955, Moreira, 1963, entre outros), conduziriam o pesquisador a fracionar
a sociedade regional envolvente as popula~óes tribais e a estudar
2s diferentes comunidades náo-indígenas como se estivesse estudando culturas singulares, como soem ser as. culturas indígenas. A
transforma~áo desses "estudos de comunidade" em "estudos regionais", como sugere a moderna metodología, ainda que recomendável cerno procedimento ideal, nao poderla ser adotada sistematicamente em razáo do seu alto custo, incomparavelmente maior do
que qualquer monografia etnológica ou "estudo de comunidade".
Por essas razoes, parece-me mais adequada a combina~áo de surveys
regionais voltados para o registro de dados e a coleta de informa~oes capazes de responder as questoes propostas no modelo analítico do "potencial de integra~áo" . A identifica~áo e escolha de
á reas e regioes, e os critérios a serem adotados é o assunto de
que tratarei a seguir.
A exist encia de frentes de expansáo da sociedade brasileira é
a idéia que, preliminarmente, <levemos considerar. A n~áo de
~'frente", acrescida a de "expansáo", indica claramente a carac..
terística dinamica do fenómeno que se quer investigar. É a sociedade nacional, através de seus segmentos regionais, que se expande sobre áreas e regióes cujos únicos habitantes sáo as popula~óes indígenas. Mas esse processo de expansáo nao é conduzido
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ao acaso. Interesses económicos o conduzem, motivando as popula~oes neles envolvidas. Contudo, o desbravamento de territórios
virgens nem sempre é seguido de sua integra~áo na economía nac~onal. Tem-se aí urna gama de varia~áo muito grande, tomando-se
como critério o desenvolvimento económico regional. Aquetas áreas
que acusem surtos evidentes de progresso decorrentes do que se
poderia chamar de "rush" ou "boom", os geógrafos humanos reservam o termo "zona pioneira ".
O conceito de pioneiro, para mim - escreve Leo Waibel significa mais do que o conceito de "frontiersman", isto é , do
indivíduo que vive numa fronteira espacial. o pionelro pro~
cura náo só expandir o povoamento espacialmente, mas também intensificá -lo e criar novos e mais elevados padr6es de
vida. (Waibel, 1955, p. 391) .

Segundo o mesmo geógrafo, pelo menos até 1955, o Brasi)
moderno nao possuiria mais de cinco zonas pioneiras:
l. A regiáo do Xapecó-Pato Branco no noroeste do estado

de Santa Catarina e no sudoeste do estado do Paraná . 2. O norte do Paraná . - 3. o oe.ste de Sfi.o Paulo. - 4. o
"Mato Grosso" de Goiás . - 5. A regiáo ao norte do rio Doce,
nos estados de Espirito Santo e Minas Gerais. (Waibel,
1955, p. 404 ).

Dessas cinco zonas, pelo menos dus.s - a 3.ª e a S.ª foram
palco de lutas entre índios e brancos e resultaram no esfacelamento dos grupos tribais envolvidos. Os Botocudos (Krenak, Pojuxa,
entre outros) foram praticamente liquidados no vale do rio Doce,
a partir de sua pacifica~áo levada a efeito em 1911, e os Kaingáng
do oeste paulista, que depois de atraídos para o convívio pacífico
com os "pioneiros" do café, isto em 1912, ficaram reduzidos a
cerca de 1/ 10 de sua primitiva popula~áo, foram grupos tribais
que marcaram sua presen~a no panorama nacional de forma mais
espetacular (e trágica para eles) pelo fato de ocupa.rem posi~óes
estratégicas no processo de ocupa~io do oeste paulista e do norte
do rio Doce. As condi~óes de grupos isolados de contato que des..
frutavam na época, fizeram com que os primeiros encontros interétnicos se revestissem de violencia, dado o ímpeto com que evo·
luíam as "fr~ntes pioneiras". Po.r outro lado, o convívio secular dos
grupos Kaingáng do Paraná e dos diferentes grupos Guaranis coro
segmentos regionais da sociedade nacional contribuiu para salvaguardá-los da destrui~io maci~a, se bem que esse convívio nao
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tenha significado a elimina~áo de todos os males advindos da '"coloniza~ao interna" do País.
Tal "coloniza~áo" - conforme a conceituei em meu Projeto
(Estudo do "Colonialismo interno" no Brasil) e num pequeno artigo intitulado "A no~áo de 'colonialismo interno' na Etnología"
( 1966) - melhor se configura em zonas náo-pioneiras, a saber
naquelas zonas em que a expansáo do povoamento náo é acampa..
nhada da cria~áo de "novos e mais elevados padré>es de vida",
para nos reportarmos a defini~áo de Waibel acima citada. Nestas
é comum observar-se aquele fenómeno ecológico conhecido como
"sertáo", isto é, segundo as palavras de Waibel, um tipo de paisagem que náo é "nem terra civilizada, nem mata virgem" (Waibel,
1955, p. 391); e Hehl Neiva (1949, p. 226, apud Waibel, ibidem)
tomando-o em considera~áo, estabelece a distin~áo entre "fronteira
demográfica" e "fronteira económica". Por fronteira demográfica
entende o limite entre o sertáo e a mata virgem; por fronteira
económica, o limite entre o sertáo e a regiáo economicamente adiantada. Aplicando essa distin~áo nas áreas pioneiras mencionadas,
ter-se-ia como f ronteira demográfica o limite entre o sertao e a
mata virgem "para o oeste"; como fronteira económica, o limite
que separa o "sertáo a leste da regiáo economicamente mais adiantada" (Waibel, ibidem). A faixa situada entre essas duas "fronteiras", o sertáo, é que deverá ser a área onde tem lugar - preferente e nao exclusivamente - a f ric~áo intrétnica. Para um estudo comparativo essa distin~áo entre "fronteiras" demográfica e
económica é muito importante: ela permite delimitar, operacionalmente, a magnitude da frente de expansáo da sociedade nacional;
ao mesmo tempo póe nos seus devidos termos o povoamento "civilizado" ("pioneirismo") e o desbravamento alienado. E se o
primeiro tipo de povoamento nao excluí a aliena~ao das popula~Oes indígenas, o segundo irá incluí-la sistematicamente com o agravante de nao criar condi~óes para o surgimento de "novos e mais
elevados . padróes de vida" na popula~áo regional nao-indígena.
V -

~ONAS

FISIO.G RAFICAS, COMO UNIDADES
DE INVESTIGAQAO

Os critérios _comumente adotados na etnología para a sel~áo
de grupos tribais a serem estudados . pelo pesquisador, isto é, o
tipo de cultura, a modalidade de contato ou o grau de acultura~áo, etc. (para me restringir apenas a critérios científicos), nao
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podem ser os mesmos pa~a : 'º conhecimento, ·ainda .q.ue grosseiro,
das popula~óes regionais. ·Os critérios.='.-etnológicos, ·propriamente
~1.itos, pelo menos na m~eira c~mo;. ~o _u~~~ . ~o Brasil, raramente implicam urna· per~ctiva co~p8fatiy.~; ~ : P~~ttjsa tende .a
se concentrar numa dada cultura · tribal e". a 'eta reduzir o seu uniyerso, admitindo apenas a cons~dera~a() da. s~iedade regional envolvente ou de grupos tribais vizinhos enquan°t9 . ~,onstela.~óes culturais filtradas pela cultura do grupo indígena escoihido. Até certo
i>onto a singularidade da cultura ~bal C9'110 já aludi páginas atrás - permite o emprego de~ - metÓdologia. Mas a escolha
de áreas em que se conjugam pelo menos duas· variáveis - a tribal e a nacional - tem de se fund~r. em· critérios de outra ordem.
o inexpressivo número de estudos qualitativos sobre os diferentes
segmentos ( ou sub-culturas) da socieda~e nacional ( ou cultura
Brasiliera) torna inviável a considera~áo desses estudos - em
grande parte "estudos de comunidade" -. - como l;>~se de conhecimento da sociedade inclusiva e de suas manifesta~óes regionais.
Por essa razáo, imaginou-se aqui,:.coristn.rir um qúadro comparativo
da popula~áo nacional, considerad~ a sua dist~ibui~áo em "áreas
mínimas" ou, segundo critério adotado pe~o IBGE ( 1966), t omando-se as zonas f isiográficas. Essas zonas delimitariam a magnitude
dos contingentes demográficos regionais e a .. extensáo das áreas
por eles ocupadas, permitindo, po.r outrQ lado, ·.a considera~áo dos
grupos tribais netas inseridos. A. catégorla munkípio, por ser demasiadamente estreita ( isto é, .pouco inclusiva) e por ha ver sof ri·
do consideráveis modifica~óes ao longo' dos ·diferentes censos nacionais (sobretudo entre 1950 e 1960, cujo ·número de municípios
foi elevado de 1894 para 2781), · foi postá de lado e somente considerada como elemento auxiliar para a caracteriza~áo das zonas
fisiográficas, urna vez que "constituí a unid~de básica das t~bu
la~óes dos resultados censitários" (IBGE; 1966, nota prévia). No
memento em que redijo este 'a rtigo se processa ·no próprio IBGE
urna reelabora~áo da divisáo do Bta.sil· em ··"zonas· fisiográficas";
agora consideradas como unidades geo-ec'onóínicas homogeneas~
isto é constituídas a base de critérios f isio~áficos ·e económicos~
'
Tal mudan~a
nos critérios de zoneamento é considerada por técnicos daquele Instituto ~dmo um im~rativo ·das condi~óes de
subdesenvolvimento · do ~~ís, .u rna ·vez· que . as regióes humanas
t·e~dem a v~riar em fun~á~ de· economías
rápida' evolu~áo, ondei
o homem atWi como um agente modificador e criador de paisagens. Infelizment~ . o resultado. dessa reelabora~áo ainda está por
.

'

:

•

.

! • ·

...•••• '

.

em.

99

QUADRO I .

ser divulgado, razáo pela qual- ·a · equipe deste Projeto teve de
trabalhar com o zQneamento disponível.
Como urna primeira tentativa cie avalia~áo das possibilidades
desse procedimento metodológico, cuidou-se de construir um quadro demográfico éonstituído das zonas fisiográficas classificadas segundo densidade, incremento populacional (havido entre 1950 e
1960) 5 e presen~a de grupos tribais. U ma tal classifica~áo teve
de se orientar para a conSt:itui~áo de categorías polares, capazes
'
de exprimir as 'situa~óes mais extremas
resultantes da ·combina~áo,
inicialmente entre duas." variáveis: a densidade e o incremento populacional. For~m estabelecidas, assim, quatro categorias: urna, em
que as zonas fisiográficas apresentassem ·densidade alta e incremen..
to alto; outra, em que a densidade alta estivesse associada ao incremento baixo; urna terceira c,a tegoria, em que a densidade baixa·
e o incremento alto estivessem combinados; e, finalmente, urna
quarta onde estariam relacionados a densidade e o incremento
baixos. Para efeito de cálculo, arbitraram-se os seguintes índices:
densidade alta (Da) acima de 16 habitantes por km2, densidade
baixa (Db) até 4 habitantes por km 2 , incremento alto (la), a cima
de 45o/o incremento baixo (lb) até 25%. Grosso modo, apenas para
efeito de reflexáo, as quatro categorias polares - isto é, Da/la,
Da/lb, Db/Ia, Db/lb - estariam exprimindo, respectivamente,
zonas "em desenvolvimento ou com condi~óes demográficas para
o desenvolvimento"., zonas "est~gnadas ou em processo de decadencia", zonas "de cresciqiento instável,, e zonas "marginalizadas".
Verificou·se, em seguida, que a c;lassifica~áo dos grupos indígenas
nessas quatro categorías iria. concluir um número expressivo .deles~
razáo pela qual decidiu-se incluir cinco outras categorias, intermediárias. Para a constitui~áo destas categorías, recorreu-se aos incrementos e densidades médi~, . como se poderá visualizar no quadro I. Subseqüentemente, .p rocurou-se relacionar as novas categorias
( quatro polares e c;inco intermediárias) com os grupos indígenas
existentes nas zonas fisiográficas netas classificadas. O resultado.
foi bastante sugestivo.
5

Tomadas as médias nacionais (para Densidade 8,39; para Incremento

36,62% ), foram feitos cortes (para D: 4 e 16; para I: 25% e 45%) no sentido

de isolar categorías indiscutivelmente polares, tal o seu afastamento das
médias, como se pode visualizar no esquema:
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Da = Densidade demográfica alta (acima de 16 hab. p/km2)
Dm =
"
"
média. (entre 4 e 16 hab. p/km2)
Db
"
"
babea (até 4 hab. p/km2)
Ia = Incremento populacional altO (acima de 45% >
Im =
"
"
médio (de 25% a 45%)
lb

=

"

"

baixo (até 25%)

Verificou-se que a categoria onde se registrava maior núme·
ro de zonas fisiográficas ocupadas por grupos tribais ( 64 ,51 o/o)
tinha por caraeterística (demográfica) urna babea densidade (Db)
e um alto incremento (la) populacional; isto é, em tal categoria
estariam incluídas aquetas zonas "em crescimento instável", o que
vem a corresponder, numa certa medida, as zonas por onde passam, atualmente, as frentes de expansáo da sociedade nacional (no
quadro 1, corresponde a categoria VII). Em segundo lugar vem a
categoria VIII caracterizada por urna densidade baixa (Db) e um
incremento médio(Im), abrangendo um percentual também alto
de zonas ocupadas por grupos tribais (58,33% ); esta categoria in·
clui, seguramente, zonas também "em crescimento instável", podendo ser considerada como unía sub-categoria de VII. Em terceiro lugar, tem-se, praticamente, duas categorias a 1 (21,42%),
em que se incluíram zonas "com condi~óes demográficas para o
desenvolvimento", isto é, com densidade e incremento altos (Da/la)
e IX (21,05% ), onde as zonas chamadas "marginalizadas" (Db/lb)
puderam ser classificadas. O quadro é sugestivo porque mostra um
Aradient, em que a densidade permanece babea ·e o incremento decresce: Db/Ia (VII) ~Db/lm (VIII)~Db/lb (IX); as zonas "em

101

desenvolvimento" (categoría 1~:oav1a),' no que diz respeito as popula~óes tribais nelas inseridas, coincidem com as zonas "marginalizadas".. ( categoria IX-Db/lb), uPia vez que enquanto nas primeiras as frentes de expansáo p~ram e tleixaram os grupos indígenas (os Guarani, Kaingáng, Guajajara, Maxakali, etc.) enquistados em pequenos nichos reser"Vados pelo S.P .I., nas segundas as fr~i:ites passaram J\llªS náo se conden~ram de modo a
a presentar índices significativos de ~ensidade demográfica (sao as
zonas do Rio Madeira, nQ Estado; do Amazonas: Tapajós, no
Pará; Gurupi, no Maranháo; e Sert~o do S. Francisco, na Bahia).
É desnec~ário acentuar
q~ essas ''. categorias sao meramente in,
dicativas· ·de· processos
já eeJc;;didos ou1 em condi~óes de eclodir, mas
1
somente a investi~a~áo histórica e ~ociológica é que poderá apresentar resultados plenamente satisfa~órios. Porém, consideradas ta~s
c¡ategori~ como rtjeras aprQ~ma~óe~ sobre ~eterminadas f aixas do
quadro demográfico brasileiro e indígena, é de se crer que sejam
ádequadamente ·operativas. Destarte, só o fato · de se registrar a
massa dÓS. ·:grupos :: indígé'ri~~ 1 ria~
· zbnas de baixa densidade•. de;:- . 1
mográfica ( categorias.-Vll,: VIII ~ IX, conforme Quadro 2.) . e de
se verificar uma ::·ptbgréSSiva J-: díminui~ád- : do número de grupos
paralelamente a ºdi~~j1üi~'?i de?,~ j~~remento (la-+ Im-+ lb) já revela a
a sensibilidade do esquema analítico para a questáo das áreas de
fric9áo interétni€a}·:Revela que· ·osi .gi;upos tribais, ..em · stla:.,grande
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maioria: estáo sendo alcan~ados pór frentes de expansáo que em
l?º~co tempo náo deixaram sequer um _grupo i.nden~ de contato.
~ que a evolu~áo ~ssas frentes tenderá a 5e dar naquelas zonas
de maior incremento e menor densidade, como que em obediencia ao Aradient aludido.
Como última considera~ao neste tópico, vale a pena mencionar alguns aspectos promissores da análise demográfica cruzada
que estamos realizando. No tópico IV deste artigo, r~feri-me as
''zonas pioneiras", enumerei cinco delas - de acordo com Waibel
- e as distingui das frentes de expansáo, mostrando - ainda de
:a cordo com Waibel - o papel altamente progressista e, digo, agora,
desenvolvimentista, do pioneirismo. Ora, tais zonas pioneiras co1ncidem com as zonas fisiográficas classificadas na categoria · I(Da/
Ja), isto é, aquetas que estáo "em desenvolvimento'' ·ou "com
condi9óes demográficas para o desenvolvimento" : exce~áo do
"oeste" pauilsta, que já é boje urna zona "velha" ( classific~da
na categoria 111, isto é, Da/lb), a categoría 1 registra as zonal
fisiográficas do Mucuri, em Minas Gerais (índios Maxakali) , o
Sudoeste e o Norte do Paraná (índios Guarani e Kain'gáng) o <;)este
de Santa Catarina (Guara.ni e Kaingáng) bem como o Mato Grosso de Goiás - zona definida como pioneira, mas desahitada de
índios. Para destacar apenas zonas habitadas por índios, mencionarei - como acréscimo a lista de Waibel . - a zona do Baixo
Mearim, no Estado do Maranhao, inscrita na categoría 1 e . descrita por Orlando Valverde, juntamente com a do Pindaré . (categoria VII, Db/ Ia), como "regiáo pioneira moderna" (Va.lv~rde,
1964, p. 305-306); nessas duas zonas fisiográficas se acham localizados os Guajajara. De urna maneira gerat, o quadro 1 exprime com
aproxima9áo razoável as diferentes "concentra9óes" huma.n as em
território brasileiro e as classifica em categorías demográficas.,. segundo densidade e incremento. indicando, grosso modo, a dinamica variável do comportamento das popula~óes regionais,.- .no que
é completado pelo Quadro 3, abaixo apresentado. Tal dadó : nao
deve ser desprezado numa tentativa de se avaliar · o dinamismo
das frentes de expansáo da sociedade nacional. A esse dado demográfico, na forma em que foi construído pela análise comparativa, deve-se acrescentar, entretanto, o dado económico, sem o
qual se estarla eliminando a dimensáo principal do que se defi~iu como "frente de expansao ". A integra9áo do dado eco~omico
no quadro demográfico, como um dos indicadores mais sensíveis
de comportamento das popula~óes regionais - com seus efeitos
nos grupos tribais - é o que se tentará esbo9ar no capítulo seguinte.
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QUADRO 3

SANTA CATARINA

DISTRIBUICAO DAS ZONAS FISIOORAP'ICAS SEGUNDO DENSIDADE
DEMOGRAFICA, INCREMENTO POPULACIONAL E PRESENQA DE
GRUPOS
CATEGOR.lA 1 -

Oeste
RIO GRANDE DO SUL
Depressio Central
GOIAS
Mato Grosso de Goiás

Densldade alta
Incremento a.lto
CATEGOR.lA 11 -

Z<>n41 Fiiiográfícas

Grupoa Tribai.t

PARA
Bragantina.
MARANHAO
Babeo Mearon
CEARA
Litoral
MINAS GERAIS
Mucurt
Metalúrgica
F.sP1RITO SANTO
Norte
Baixo Rio Doce
Vitória
RIO DE JANEIRO
Baixada do Rio Sáo Joio
Baixada da Guanabara
Baixada do Rio Guandu
Alto da Berra
Resende
Babeada Carioca
SAO PAULO
Litoral dos Santos
Sáo Paulo
Rio Claro
Itaporanga
Pereira Barreto
Andradina
Presidente Venceslau
PARANA
Curttiba
Tomasina
Oeste

Norte

zonas Firiográ.ficas

Guajajara

Grupos Tribais

MARANHAO
Litoral Norte
Babeada

Maxakali

•
CEARA
Pereiro
RIO GRANDE DO NORTE
Litoral
PARAtBA
Litoral e Mata

Potiguara.

PERNAMBUCO
Litoral e Mata
SEROIPE
. Litoral
BAHIA
Recl>ncavo

Cacaueira
Guara.ni
Guaranl
MINAS GERAIS
Rio Doce
RIO DE JANEIRO
Litoral da Bafa. da Illla. Grande

Guaran!
Kaingáng
Xetá (Aré)
Guara.ni
Kaingáng

Xokleng
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Densidade alta
Incremento médlo

Botocudos
Pata.xó-Hahahái
Kariri
Tupinaki
Botocudos (Gueren.>

SAO PAULO
Litoral de Sáo Sebastiáo
Médio Paralba
Pirassununga
Campos Gerais
Ribeirio Preto

SANTA CATARINA
Litoral de Sio Francisco
Bacia do Itaja.f

Guaranl
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Kaingáng
Xokleng '
Florianópolis
RIO GRANDE DO SUL
Alto Uruguai
Encosta Superior do Nordeste

CATEGORIA 111 -

f '(

Guarani

Densidade alta
Incremento baixó' ·

zonas Fisiográficas

ALAGOAS
Litoral
Mata
Baixo Sáo Francisco
Sertáo do Sáo Francisco
Sertaneja
Serrana

Grupos Tribais

BAHIA
Litoral Norte
Feira de Santana
Encosta da Chapada Diamantina
Jequié

PIAUí
Litoral
Babeo Parnaiba
l

CEARA
Sertáo centro-Norte
Sertáo do Baixo Jaguaribe
Sertáo do Salgado· e Alto Jaguaribe
Baturité
Ibiapaba
Cariri

.:'..

"'•

..
·

..

··'· . '
.

.."

..

RIO GRANDE DO NORTE
Salineiras
Agreste
Centro Norte
Seridó
Serrana

..

PARAlBA
Agreste e. Caatinga Litoranea
Seridó
Brejo
Borborema Oriental
Borborema Central
Sertáo Alto
Sertáo do Piranhas
Sertáo do Oeste

.. ·'

~

J

ESPíRITO SANTO
1tapení1t1rii : '
Serrana do Centro
Serrana. do Sul
RIO DE JANEIRO
Baixada de Goitacazes
Baixada de Araruama
Muriaé
Cantagalo

\

-

.,

•.

j

.

MINAS GERA!S
Mata
Campos da Mantiqueira Mineira
Sul
Oeste

,. • .

•
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Xukuru-Kariri

SERGIPE
Central
Babeo Sáo Francisco
Oeste

j (

PARA
Salgado

PERNAMBUCO
Agreste
Sertáo do Moxotó
Triunfo
Sertáo Alto ou do Alto Pajeú

Xukuru-Kariri

..

.~

'

:,

.

;

~

'

...,

.
'. '

•. '

' l

«t.:

.

SAO PAU.~O
Alto Paraíba
M.antiqueira
Sáo José do Rio Pardo
Bragan~a

Paranapiacaba
Piracicaba
Franca
Araraquara
Sáo Carlos e Jaú
Botucatu

Xukuru
Fulnió (Carnijó)
Kambiwá
~·· ·

107

AMAZONAS
Médio Amazonas

Méd'. o Jequitinhonha
Itaca.mbira
Alto Jequitinhonha
Alto Sáo Francisco
Paraiba-Rio Grande

Hixkariana

Mawé
Munduruku
Mura
Aiwateri
Atruahi

Rio Negro
SAO PAULO

Guarani

Ba.ixada do Ribeira

Barawana

Desana
Guaba.ribo
Hohodene
Ka.más <Makus,)
Karutana
Kobéwa
Koripako
Máku
Makunabodo
Mandawaka
Pakidai (Surarai)
Pokanga
Tariana

PARAN A
Alto Ribeira

castr.o
Alto Ivaí

Kaingáng

SANTA CATARINA
Canoinhas
RIO GRANDE DO SUL

Litoral
Missóes
campanha
Serra do Sudeste

Tuyuca
Waiká

CATEGO.RIA Vil -

zonas Fisiográficas

RONDONIA
Alto Madeira

Wanana (Kótedia)
Waikino (Pira-Tapuya)
Xiriana
Xirianá
Yanouama (Yanonama>

Densidade baixa
Incremento alto
Grupos Tribais

'

RORAIMA
Alto Rio Branco

· Arikapu ou Maxubí

Baharatiana
Ingarikó
Makuxi
Mayongong (Iekuana>
Taulipang (Jaricunas>
Waiká

Atorai ·
'

1

Urµku-Dig,ü t

Ipotewat
Kabixi

Pakaánovas

ACRE
Alto Purus

Pa.ranawat

Wapitxana (Vapidiana)

Puruborá
Tukumanféd
Tupari
Urupá.
Wiraféd

Xirianá

catiquinga

Kaxinawa
Maniteneri
Yaminawa
Kanamari

110

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

Catrimani
,

'i

PARA

Jacundá-Pacajá
Baixo Amazonas

Apalai

Katawian
Kaxuiana
Maopdtyan (Mapidian)
Parikotó
Salumá

111.l

Itacaiunas
Rio Xingu

Sikiana
Tirió
Walwai (Tapioca)
Mudjetire (Surui>
Oorotire
Menkran-Notire (KubenKragootire)
Kuben-Kran-Kegn
Xikrin (Dióre>
KO-Kra.y-MOro
Kararaó

Mehinaku
Matlpuhy
Bakah•i
Aweti
Juruna

Irántxe
Paresi

Poxoréu (Leste)
Campo Grande

Bororo
Guaraní
Terena

Rio Pardo (Zona Sudest.e>
Enc~ta. Norte

Planalto

Mamaindé
Manduca
Nambikuara

AMAPA
Mazagio
Amapá-Macapá
MARANHAO
Pindaré
Tocantins
Alto Mearim

Guajajara
Guajá
Krikati
Gavióes
Krikatd
Ramkókamekra
Timbira <Krem-Ye)

Sabones
sararé
Galeras
Terena
Kadiwéu

Encosta do Sul
Baixada do Sul

Terena
•

OOIAS
Araguaia-Tocantins
Norte Ooiano (Norte)

BAHIA

Canoettos (Avá)

Extremo Sul

Ka.rajá
Javaé
Krahó

PARANA

ca.mpos do oeste

MATO GROSSO
Aripuaná

Chapada

Kaingáng

Xerente
Meia Ponte (Sul)
Alto Tocantins
Rio Verde (Sudeste)

Boca-Negra
Canoeiros (do Rio do Sangue)
Erigpagtsá (Canoeiros>
Tapayuna
Agavotokueng
Ipewi

CATEGORIA VIII -

Mentuttire (Txukahamie>
Tapirapé
Yawalapitt
Waurá
Xavante
Tx1kAo
Kuikuro

ACRE
Alto Juruá

Truma1
Suyá <Kruatlre)

Ka.mayurá
Ka.lapalo

Nahutuá

Densida.de bailca
Incremento médio

Zona• Fisiográficas

Kreem-Akarore
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Apinayé

1

Grupos Trlbais

Amahuaka
Iawano
Kampa

Kapanawa
Katauixt
Marinawa
Nultuini
Poyanawa
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Pakanawa
Tuxinawa
Yaminawa
Katukina
AMAZONAS
Solimóes - Tefé

CATEGORIA IX -

Densidade baixa
Incremento babeo

Zonas Fisiográficas

Máku
Mura

AMAZONAS
Río Madeira

WUóto
Rio Purus

Rio Juruá

Solimóes-Javari

Apurini
Da.ni
Ipurinan
Jaruara
Paumari
Yamamadi
Katuklna
Kulina (Culino)
Mukuru-Dani
Xipinawa
Yamamadi
Kurlna
Mala
Kanamari
Marubo
Tukune. (Tikuna)

PARA

Ouajarina
Gurupi
AMAPA
Oiapoque

MINAS OERAIS

Alto Médio Sio Francisco
Urucuia
GOIAS
Planalto
Paraná

Ama.nayé
Tembé

Grupos Tribais

Arara.s
Munduruku
Mura Pirahá
Parintintin
Diarroi
Tenharim (Boca Preta)
Numbiai (Orelha de Pau)
Morerbi

PARA

Marajó e Ilhas
Tapajós
MARANHAO
Ourupi
Carolina
Alto Parnafba

Kayabi
Munduruku
Urubus-Kaapor

PIAut

Alto Parnaiba
Plan alto
SertAo
Ibiapaba
BAHIA
Senhor do Bonfim
Sertáo de Sio Francisco

Pankanru
Tuxá

Karipuna
Oalibi
Pallkur
Wayana

Baixo Médio Sio Franc.l.sco
Médio Sio Francisco

Barreiras
SAO PAULO
Alto Ribeira

MATO GROSSO
Babeada Norte

Umotina (Barbados)

GOIAS

Alto Araguaia
Ipameri (Sudeste)

VI -

GRUPOS TRIBAIS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

A precariedade de dados disponíveis limita indiscutivelmente
a ambi~áo da análise que se pretende aqui desenvolver. Uma corre-
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QUADRO 4

la~áo -

por sumária que seja - entre a presen~a de grupos tribais
(nas mencionadas zonas fisiográficas) e o desenvolvimento económico regional encontra obstáculos que se tentará ccntomar diminuindo a escala de precisáo ainda que se matenha o mesmo rigor
com que foram analisados os aspectos demográficos da realidade
investigada. Isso significa que para a apreensáo dos aspectos económicos das zonas fisiográficas nao se escolherá senáo um indicador - dos poucos capazes de se construir com os dados f orneddcs
pelo IBGE ( 1960) - que se pretende adequado ao registro do
desenvolvimento economico regional comparativo. Foi escolhida a
produ~áo industrial (isto é, o valor da produ~áo industrial per capita) como o indicador m~is sensível para a avalia~áo do processo
de desenvolvimento economico. Esse processo deve ser
concebido em termos de transito de urna socledade "tradic.ional" a urna sociedade "desenvolvida". A prirneira se caracteriza sobretudo por urna economia de subsisténcia (o grifo é
meu - RCO) , a segunda por urna economía expansiva fun•
dada numa crescente aplica~áo da técnica "moderna", e quaisquer que sejam as divergencias de pontos de vista neste ou
na quele aspecto, esta dicotomia reflete claramente as clássicas
formula((óes de Tonnies, Durkheim, Becker, Redfield e outro.s
(GERMANI, 1962: 70-71) .

A sensibilidade do indicador se prende, especificamente, ao fato
de a indústria se constituir no sintoma mais evidente de dinamismo
económico ( integra~áo de economías locais na nacional) e de nega~ao de uma produ~áo voltada unicamente para a subsistencia.
A constru~áo de um quadro comparativo que viesse proporcionar a integra~áo de urna variável económica, ao lado das variáveis demográficas, fez com que se substituísse para efeito de
cálculo as médias até entáo utilizadas (como ponto de referencia
para a elabora~áo dos Quadros 1, 11 e 111), por medianas, procurando-se com isso diminuir a margem de erro que fa talmente se
ampliarla com o emprego de médias entre grandezas polares. Por
outro lado, procurou-se, também, diminuir o número de cortes com
a redu~áo das categorias primitivas que, de nove, passaram a quatro. Essa redu~áo foi possível gra~as a elimina~áo das categorias
intennediárias (II, IV, V, VI e VIII) absorvidas que foram pelas
categorias polares Da/ la
I(I + 11), Da/ lb
111, Db/ Ia =
VII (VII
VIII
IV +V) e Db/lb
IX (IX + VI). O
Quadro 4 permite visualizar essa absor~io.
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=

=
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25

45
1

a

I

n

•

III

•
m

-

IV

•

•

- -.

•

VII

b

16

•
•
1

.

•

--

•

1

•

VI

V
•

--•

VIII

IX

m

b

4

•

~
•

a

a

As linhas interrompidas marcam os cortes desprezados para

constru~áo

do Quadro 5.

Assim, em lugar das méd.ias 16 ·habitantes por km2 e 2So/o de
incremento populacional, foram ·adotadas, respectivamente, as medianas 15,53 e 26,14, cuja proximidade co~ os cortes concorreu
para que náo houvesse muita disparidade entre os mentidos no
Quadro 4 e os assinalados no Quádro· 5. Enquanto no Quadro 4
as categorias foram reduzidas de nove para quatro (Da/la, Da/lb,
Db/ la, Db/ Ib), no Quadro 5, com a inclusáo do corte económico
(2,75) sobre cada uma dessas categorias, etas passaram a oito.
Isso mostra que se tivesse mantido as· nove categorias primitivas,
o corte económico iria multiplicá-las para dezoito, tomando inexpressivas as quantidades nelas contidas. e ineficaz a análise comparativa. Por outro lado, a fim de fac~lit(ir a identifica~io das
quatro categorías polares, constnúdas ..primitivamente, decidiu-se
manter os mesmos números roman~, acrescidos apenas de um
sinal ( ' ) simbolizando a incorpor.a~áo das categorias intermediárias. E para náo confundir as Densidades e os Incrementos altos
e baixos (Dlab) com os índices Altos e Baixos da Produ~o Industrial (P), adotou-se para esses últimos as letras maiúsculas
A e B.
.r: •

• •
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QUADRO 5*

QUADRO 6

.

Produ~áo

1

1

B

A

a

I'

I'

1
A

B

lll'

III'

Categori.as
DIP

1

15 .53
bj

IX'

VII'

VII'

a.

1

N .0 de zona.
jisiográfieat
e/indios

%

a a A

38

7

18,42

a a B

10

4

40,00

abA

46

4

8,69

abB

21

3

14,28

1'

IX'

b

IIl'

26 . 14
• As linhas tracejadas marcam o corte econOmtco f etto sobre a med iana 2,75 .

-

As oito categorias inscritas no Quadro 5 indicam, quando comparadas mediante o corte econ6mico, que as zonas fisiográficas habitadas por grupos indígenas tendem a comparecer em maior número sempre que a Produ~o Industrial é babea (PB), qualquer
que seja a categoria demográfica considerada, como se pode veri•
ficar pela leitura do Quadro 6.
Esse último quadro parece revelar que a presen~a de grupos
tribais é incompatível com o desenvolvimento economico, pelo menos na forma como ele tende a se processar em nosso País. Mas
que nao s.e de a essa constata~áo um valor normativo, como se o
desaparecimento de grupos tribais fosse condi~áo para o desenvolmento! A correla~áo acima, entre a inexistencia relativa de grupos
tribais e o desenvolvimento, também relativo (a se julgar pelo
indicador escolhido, isto é, a produ~o industrial), propóe, sobr~
~udo, o problema da possibilidade do desenvolvimento especif1camente da instala~áo de indústrias - sem a elimina~áo das popula~óes tribais. A experiencia de outras na~óes como os Estados
Unidos modernos, mostra que a sobrevivencia de grupos indígenas
nao é em absoluto incompatível com o desenvolvimento economico; os N avaho constituem indiscutivelmente um exemplo bastante
significativo dessa compatibilidade urna vez que em cerca de vinte anos sua popula~áo praticamente dobrou: de 45.500 indivíduos
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N.0 de zonas
jisiográficas

baA

18

8

44,44

baB

50

26

52,00

VII'
.•

.
bbA
IX'

9

-

-

-

bbB

36

6

228

58

18,67

.

em 1940, passou para 80.000 ero 1960 6. Parece-me, contrariamen~
te ao que se poderla deduzir de urna leitura superficial do quadro,
que a sobrevivencia dos grupos tribais é que seria fun~áo do desenvolvimento economico. E que a destrui~io dos contingentes in6

Cf. Les populations aborígenes. Bureau Intemational du Travail

UNF.SCO, Genéve, 1954, p. 75; Anuário indigenista., Instituto Interamericano;
México, 1962, p . 62 .
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dígenas apontada no Quadro 6 é, antes de tudo, o resultado das
frentes de expansáo da sociedsde nacional - estas, sim nem sempre "civilizadoras", como se mencionou na s~io IV; do mesmo
modo que tal expansáo foi no passado - e continua sendo no presente - a responsável pela destrui~áo das popula~oes indígenas
em território brasileiro, a marcha para o Oeste norte-americano foi
em tempos históricos o movimento exterminador de centenas de
grupos tribais naquele país. O que ocorreu nos Estados Unidos e
o que ocorre presentemente no Brasil é a eclosáo do desenvolvimento economico (industrial) em áreas mais antigas, ocupadas por
populac;0es ocidentalizadas há mais tempo, que coincidem ser " áreas
de terra arrasada", entendendo-se por isso terras onde as populac;óes indígenas já se encontravam eliminadas.
A importancia dessas considera~óes se inscreve numa problemática que se poderia definir como sendo a da "estratégia do desenvolvimento". Este tende a eclodir exatamente naquelas áreas
que deixaram de ser objeto de desbravamento e que, portanto,
tendem a estar integradas numa economia de mercado e num sistema monetário. Estas duas condic;óes - ambas de ordem econo·
mica - podem ser consideradas como pré--requisitos do desenvol·
vimento, ao menos nos tennos em que o formulamos neste artigo,
nao podendo, por isto, ser tomadas como condic;io da inexistencia
de grupos tribais. Acredito, inclusive, que passada a etapa da conquista de territórios, isto é, de desbravamento, o progresso econOmico das regi0es é que contará como um importante fator de sobrevivencia das popula~óes indígenas. Cabe mais urna vez, urna
alusáo aos Estados Unidos, país que tem, como o Brasil, um vasto
território e urna popula~áo indígena fragmentada em tribos dispersas por grande número de Estados, diferentemente desenvolvidos. Nao conh~o ainda nenhuma obra sobre o desenvolvimento
diferenciado das regióes nort~mericanas, correlacionando-se com
o nível de vida ( ou renda) alcan~ado pelas popula~óes indígenas
netas localizadas. O que se pode dizer, por ora, é que "a maio.
ria talvez as tres quartas partes - dos índios dos Estados
Unidos ganham a vida como assalariados dentro ou fora de suas
Reservas" (Anuário Indigenista, 60), e que, tomando-se novament e os Navaho para ilustra~io, verifica-se que em 1940 mais da
metade da renda f amilial em sua reserva foi obtida grac;as ao trabalho na agricultura e na cria~áo de gado, para, em 1960, descer
a oito por cento (idem, 62/ 63). Comparando-se o incremento demográfico alcan~ado em igual periodo, como f oi mencionado linhas
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atrás, com as transforma~óes ocorridas nas fontes de renda indígena, deduz-se que a integra~io economica orienta-se para um
sentido de modemiza~áo, onde a agricultura de subsistencia deverá ceder lugar para "o desenvolvimento de empresas industriais
e de negócios nas reservas ou próximo delas", com o "necessário
aumento de capital adicional e de crédito para o desenvolvimento
de recursos" (ibídem, 61), como programa o Bureau of Indian
Affairs para o conjunto das reservas indígenas naquele país. Lá e
aqui o desenvolvimento economico regional deverá condicionar positivamente a integra~áo das sociedades indígenas em níveis de
bem estar social compatíveis com o aumento demográfico de suas
popula~óes. Desde o momento em que os grupos indígenas perdem a sua posi~áo de isolamento, com a conseqüente perda de
seu equilíbrio biótico e social, a sua recupera~áo só poderá ser encontrada por meio de sua inser~áo nurn processo de desenvolvimento regional. A op~o de um desenvolvimento meramente local, isto
é, na Reserva, deve ser tomada como urna utopía e, se concretizada, tem o risco de transformar os territórios indígenas em "estufas", com todas as conseqüencias que o artificialismo da solu~áo
inevitavelmente criará. A primeira delas - e a única que cito aquí
para ilustrar, urna vez que náo é neste artigo o lugar para acolher
urna análise de antropologia aplicada - é a de agravar a situa~io
de fricc;áo interétnica pela intensifica~io do antagonismo do regional contra o índio na medida em que aquele, desfrutando muitas.
vezes de maior miséria, se ve preterido por quem, segundo os
mores regionais, é considerado um ser inferior '1.
VII -

CONCLUSAO

Desfeita a aparente contradi~áo entre a presen~a de grupos
indígenas nas zonas fisiográficas e o seu desenvolvimento, restarla dizer que o "desenvolvimento" e o "subdesenvolvimento" re.
gionais devem ser considerados como variáveis de indispensável
considera~áo na análise da f ric~io interétnica, urna vez que elas
condicionam o processo de integra~io do índio na sociedade nacional. Avaliar em que grau se dá esse condicionamento ou em
que medida a escala de desenvolvimento regional afeta ou orienta
o potencial de integra~áo do sistema interétnico, sáo questóes que
náo se deve deixar de equacionar. O tipo de modelo que imagino
7 Em o indio e o 1nundo dos bTancos desenvolvi essa análise, t entando
dtscrever a consciéncia do indio e do branco quando inseridos na situac;áo
de contato.
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ser capaz de conter e explicar esse sistema tenderá a ser "estatístico" sempre que procurar apreender a multiplicidade de "combina~é>es possíveis", a "fluidez social" ou a "quantidade de informa~óes" relativa a realidade investigada (Lévi-Strauss, 1954: 528).
Nao obstante, tenderá a ser "mecanico" quando determinadas dimensóes do sistema, principalmente aquelas referentes as estruturas tribais e tradicionais, constituirem o foco da análise ou o objeto particular de conhecimento. A constru~áo de modelos globalizantes, que abranjam o sistema interétnico como urna totalidade,
creio que assumirá tipos "intermediários", cuja elabora~áo considero um desafio que <levemos aceitar.
Finalmente, devo dizer ainda que a operacionalidade do quadro comparativo, construído pela combina~áo de indicadores demográficos e economicos, está na razoável sensibilidade de suas categorias. Estas em nenhum momento deveráo ser reificadas, com
o risco de se tornarem inúteis, pois o quadro tem um sentido meramente metodológico: é um instrumento de capta~áo da situa~áo
de contato interétnico, ao mesmo tempo que amplia as nossas possibilidades de retratar as faixas de expansáo da sociedade nacional sobre territórios habitados por popula~óes tribais. Essa reatidade, naturalmente, nao se esgota nos limites de um quadro economico-demográfico. A fun~áo principal do quadro comparativo e das
categorías que lhe sao subjacentes, será a de orientar o pesquisador na sele~ao de "áreas de fric~io interétnica" susceptíveis de investiga~óes significativas e intensivas. Tais áreas, algumas das quais
já estudadas, como a do alto Solimóes (Cardoso de Oliveira, Roberto, 1964), a do Tocantins extrativista (R. Laraia & R. da
Matta, ms.) e a do Tocantins pastoril (J. C. Melatti, ms.), deveráo ser escolhidas de ora em diante segundo critérios menos impressionistas para que sejam capazes de oferecer informa~óes comparáveis entre si, tomado o Brasil como um todo. Por outro lado,
do mesmo modo que os grupos indígenas devem ser objeto de estudos monográficos, como preliminar ao estudo do contato interétnico, as frentes de expansáo da sociedade nacional merecem um
tratamento do mesmo tipo, isto é, devem ser estudadas do ponto
de vista de sua estrutu.ra interna e de sua dinamica. E eu quero
crer que esta modalidade de estudo fornecerá também um conhecimento peculiar da sociedade nacional, porquanto obtido mediante
a descri~io e a análise de seus segmentos regionais. Um empreendimento <leste genero, situado a meio caminho da Etnología e da
Sociologia, nao dispensará o concurso de diferentes especialistas
para a sua realiza~áo.
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QUADRO 7
DISTRIBUIQAO DAS ZONAS FISIOORAFICAS SEGUNDO OS
INDICES DE PRODUCAO INDUSTRIAL PER CAPrrA, TENDO
POR BASE AS CATEGORIAS DO QUADRO 5
A

B

CATEGORIA 1'

PARA

Bragantina
MARANHAO

Litoral Norte

Babeada.
Babeo Mearim

(1) •

CE.ARA
Litoral
Pereiro
HIO GRANDE DO NORTE

Litoral
PARAtBA
Litoral e Mata (1)
PERNAMBUCO

Litoral e Mata
ALAGOAS
Litoral
SERGIPE

Litoral
BAHIA

RecOncavo

Cacauetra

(4)

MINAS GERAIS

Metalúrgica.

Mucurl (1)
Rio Doce (1)

ESPíRITO SANTO

Vitória

Ba-ixo Rlo Doce

RIO DE JANEIRO

Baixada da Guanabara
Baixada. do Rio Guandu
Litoral da Bafa da I. Grande

Baixada do Rio S. Joáo

• Os números entre parenteses indicam a quantidade de grupos
lndigenas.
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A

B

Alto da Serra
Resende
Babeada Carioca
SAO PAULO

Médio Pe.raiba
Litoral dos Santos (1)
Sáo Paulo ( 1)
Pirassununga
Rdo Claro
campos Gerais
RibeirA.o Preto
Pereira Barreto
Andradina

Oeste
Norte

B

PARAtBA

Borborema Oriental
Sertio do Piranhas
IJtoral de s. Sebastil.o
Itaporanga

PERNAMBUCO
Agreste (1 )

Agreste e Caatinp Liton\nea
Brejo
Sertio Alto
Sertáo do Oeste
Seridó

Triunfo
Serti-0 do Alto Pajeú ( 1>

ALAOOAS

Mata
Se1rana
SEROIPE
Central
Baixo s. Francisco

PARANA
Curitiba

A

Tomazina

( 3)
(3 )

BABIA
Litoral Norte

Babeo S. Francisco (1)
SertAo do S. Francisco
Sertaneja (1)
Oeste
Feira de Santana
Jequié

ESPíRITO SANTO

SANTA CATARINA

Itapemirim

Litoral de s. Francisco
Bacia do Itajai (3)
Floriar. ópol!s
Oeste

RIO DE JANEIRO
Baixada de Goitacazes

Se?Tana do Centro
Serrana do Sul

Balxada de Araruama
Muriaé
Cantagalo

RIO GRANDE DO SUL

DepressAo Central
Encosta do Sudeste
Alto Uruguai (1)
Encosta Superior do Norde&te

SAO PAULO

Alto Paraiba
SA.o José do Rio Pardo
Bragan~a

Mantiqueira.
Piraju

Paranapiacaba
Piracicaba

CATEGORIA 111'

Franca

Araraquara
PARA

Salgado

PIAut
Litoral
CEARA
Sertio de Salgado

Cariri
RIO GRANDE DO NORTE
Agreste

8eridó
SeITana
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Sertáo Centro-Norte
Baturité
Ibiapaba

SA.o Carlos e Jaú

Botucatu
Barretos
Rio Preto
Catanduva
Ba.uru (2)
Ar~atuba
Marflia (1)

Assis
Presidente Prudente

PARANA
Ira ti

1
125

B

A

CEARA
Sertáo Central
Sertáo do Médlo Jaguaribe

SANTA CATARINA

Laguna

RIO GRANDE DO NORTE
Chapada do Apodl

R io do Peixe
RIO GRANDE DO SUL

PARAtBA
Sertdó

Litoral
Planalto Médio (1)
Encos ta Inferior do Nordeste

PERNAMBUCO
Sertáo do Alto Moxotó
BAHIA

CATEGORIA VII'

Alto Madeira

AMAZONAS
Médio Amazonas (4)
Rio Negro (24)

(13)

Alto Purus ( 5 )
Alto Juruá (12)

Alto R4o Branco (8)
Catrimani

PARANA
Litoral
campos Gerais
Campos do Oeste (1)

Guajarina ( 1)
Tocantlna (3)

Jacundá-Pacajá
Gurupi (1 )
Balxo Amazonas ( 9)
Itacaiunas (1)
Rio Xingu (6)

Planalto
Tapajós

(3 )

Mazagáo
Olapoque (4)

MARANHAO
Plndaré

cu

Tocantins (3)
Babeo Parnafba
Itapecuru
AltO Mearim (3)
PIAUt
Carnaubeira
Médlo Parnaiba

Sertáo do S. Francisco (U
Alto Médio S . Francisco
Urucuia

ESPtRITO SANTO
SAO PAULO
Presidente Venceslau

PARA
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MINAS GERAIS
Montes Claros
TriA.ngulo

Solimóes-Tefé (3)
Rlo Purus ( 6 )
Rlo Juruá (5)
Solimóes-Javari ( 5 )

RORAIMA

AMAPA
Amapá-Macapá

Sertáo Central
S ertáo d o S. Fra.n cisco (3)
Extremo Sul
Conquista

RONDONIA
ACRE

B

A

Norte

SANTA CATARINA
Campos de Lages
RIO GRANDE DO SUL
Campos de Cima da Serra (1)
MATO GROSSO
Campo Grande (2)
Encosta Sul CU
Bailcada Norte
Baixada do Sul (2)

Aripuani C4)
Chapada (22)
Poxoréu (Leste)
Rio Pardo

GOIAS
Mato Gr-0sso de Goiás

Norte Goiano <Norte> (6)

Enoosta Norte

( 1)

(6)

Araguaia-Tocantins
Alto Araguala
Meia Ponte (Sul)
Planalto

Parani
Alto Tocantlns
Sudeste
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A

CATEGORIA I X'

B

SAO PAULO

Babeada do Ribeira (U
Alto Ribeira

AMAZONAS
Rio Madeira (8)

PARANA
Alto Ribeira
c astro

PARA

MaraJó e Ilhai
MARANHAO
Gurupi (1)
Litoral Nordeste
Médio Pamafba
carolina
Alto Pamaiba

Alto Ivaí

(1)

SANTA CATARINA
canoinhas

RIO GRANDE DO SUL
MissOes
ca.mpanha

. PIAut
Alto Pamaiba
Planalto
Sertio
Ibia.paba
Babeo Parnaiba

Berra do Sudeste

GOIAS
Ipameri (Sudeste)

CEARA
SertAo do Sudeste
SertAo do Babeo Jaguarlbe
Araripe
RIO GRANDE DO NORTE
Centro-Norte

Salineira

PARA1BA

Borborema Central
PERNAMBUCO

Sertáo do Moxotó
Araripe

(1)

'

SERGIPE

Sertáo do
BAHIA

s. Francisco

Nordeste (2)
Senhor do Bonfim
Encosta da Chapada Diamantina
Chapada Diamantina
Serra Geral
Baixo Médio s. Francisco
Barreiras
MINAS GERAIS
Alto s. Francisco
Paranaiba-Rio Grande

Médio s. Franci.sco
Baile<> Médio Jequitinhonha
Médio Jequitinhonha

Itacambira
Alto Jequitlnhonha
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tante preliminar. Agora, devemos limitar esta explanac;áo a algumas considera~óes tendentes a caracterizar a situa~iio dos grupos
silvícolas, para, em seguida, e obedecendo na medida do possível
a orienta~áo do temário desta s~áo, discutir a questáo do desenvolvimento económico, o que ele significa e quais os seus condi~
cionamentos sócio-culturais.
II CAPÍTULO

VIII

INDIGENISMO OU COLONIALISMO? *
I -

INTRODUQAO

Mais adequado do que tratar do " desenvolvimento" dos silvícolas brasileiros seria falar de sua "sobrevivencia", isto é, das
condic;óes de vida de populac;óes indígenas inseridas em diferentes situac;óes de contato interétnico e de sua variada reac;iio ao
domínio da sociedade nacional. Em outras palavras, tratar-se-is de
examinar as questaes propostas pelo temário desta Sec;ao, a saber,
"Indígena de Áreas Ecológicas Especializadas", particularmente o
item referente ao "Desenvolvimento dos grupos silvícols s", segund o urna perspectiva concebida em termos da existencia c!e sistemas regionais de dominac;áo e de seus concomitantes sócio-economicos. Por essa raziio, mai~ do que devido a fatores ecológicos, especificamente naturais - como a selva, o cerrado ou o pantanal
- esses sistemas regionais de dominac;áo, social e economicamente
caracteri?.ados é que seriam os condicionantes da sobrevivencia ds
populac;ao indígena e do processo de seu desenvolvimento. Nao
será, entretanto, neste trabalho que se f ará a discussáo teórica do
problema nem mesmo da metodología pertinente. Num ensaio que
d enominamos "Problemas e Hipóteses relativos a Fricc;iio Interétnica" e que América lndíAena acaba de publicar (XXVIII, n.0 2,
1968) , esse assunto foi tratado, se bem que de urna maneira hasInforme 2.presentado ao VI Congr esso Indigen ista Inter americano,
realizado em Pátzcuaro, México, em abril de 1968 e publicado no Anuário
Indigenista (I . I . I . , Diciembre, 1968, tomo XXVIII, México) sob o titulo
" E l desar1ollo de los grupos silvícolas del Brasil", em portugués saiu na
Rei;ista Civiliza~áo Brasi leira, ano IV, ns. 19/20, 1968, com o presente titulo.
*
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CARACTERÍSTICAS DA SITUAQAO DOS SILVíOOLAS

A caracteriza~áo que freqüentemente se faz dos grupos silvícolas, como possuidores de urna cultura de tipo neolítica, depen..
dentes, portanto, de urna tecnologia extremamente rudimentar, nao
parece ser suficiente para nos ajudar a compreender as condi~óes
de existencia dessas popula~óes, os seus diferentes níveis de sobrevi vencia - física e cultural - e sua diferenciada possibilidade de lograr o desenvolvimento economico e social. A presen~a
de urna sociedade envolvente, de tipo "ocidental", quaisquer que
sejam seus segmentos regionais, marca a grande maioria desses
grupos com certos tra~os que de secundários, inicialmente, psssam
gradativamente a características essenciais dos grupos indígenas
submetidos ao contato interétnico. Em linhas gerais, essas caract erísticas sáo as seguintes: perda de autonomia tribal, relativa de·
pendencia económ ica ( especificamente no que se refere ao supri•
mento d€ su as necessidades de utensílios industrializados) ) red~áo
no mais das vezes drástica de seu territ6rio e diferentes formas de
processos sociopáticos emergentes. Tais características, se bem que
marquem o ccnjunto dos grupos silvícolas em conjun~iio interétnica, o fazem de medo desigual em tennos de intensidade e conse..
'
quentemente, com maior ou menor virulencia. Isentos dessas carac·
terísticas est ariam apenas grupos que poderiamos chamar de "isoIados" e que nao representam mais de 26% da totalidade dos
grup~s indígenas atualmente existentes. Em regra, esses grupos
mante~ sua autonomia tribal, independencia economica absoluta,
~azoá":_el controle de seu território ( embora o espa~o físico para
1ncursoes t enha sido muitas vezes bastante reduzido) e finalmente, ausencia de processos sociopáticos originários da ~itua~áo de
contato interétnico sistemático 1. Os diferentes conjuntos de cat .b 1 As r~du~óes dos contingentes demo6ráfic0s devidas a guerras inter1 ou 1nterétnicas. bem como aquelas devidas As epidemias, urnas e
ri as
ou tras responsáveis .pela. eclosáo de processos desorganlzatórios, independem
d~ co~tato lnterétn1co sistemático. (Cf. Darcy Rlbelro "Convívlo e Contam 1na~o",

1957) .

'
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\
racterísticas indicam duas categorías de grupos indígenas: a categoría dos que vivem em conjun~áo com a sociedade n~~io~l e
a categoría dos que dela se acham apartados. Em consequenc1a de
compulsóes de várias ordens (histórica e estruturais), a primeira
categoría tende a abranger progressivamente, no correr do tempo,
um número maior de grupos silvícolas, que váo sendo integrados
em sistemas interétnicos. Isso quer dizer que a partir do momento
em que as rela~óes entre índios e regionais passam a ser a expres·
sáo dos sistemas tribal e nacional em intera~áo, ou, em outras palavras, quando ambos os sistemas se tomam componentes estruturais (subsistema) de um sistema interétnico inclusivo, entáo podemos dizer que os grupos - indígena e regional - em contato
formam urna unidade para a investiga~áo. Excluem-se dessa categoría apenas os grupos "isolados" (hostis ou arredios), tais como
os Guajá do Maranháo, os Parakaná do baixo Tocantins, no Pará,
os vários grupos lononama ou Waiká da regiáo entre o Rio Negro
e o Rio Branco, no Estado do Amazonas e em Roraima, os Maku-Puinave do Jupurá e os "Makus" do rio Negro, no Amazonas e
os grupos Máku do Uraricoera, no Roraima, os Kabixi e Pakaa-Nova do alto Madeira, no Território Rondónia, os Boca-Negras,
Tapayuna e Arigpagtsá do río Juruena no Estado de Mato Grosso,
alguns grupos Kayapó do médio Xingu no mesmo Estado, e, para
concluir essa breve lista ilustrativa, remanescentes Nambikuara como os Galera, Sabonés e Sarare - situados a noroeste de Mato
Grosso, próximos a fronteira com o território de Rondónia e a Bolívia. Grupos como os do alto Xingu, em Mato Grosso, os Mukuru?
dani do rio Juruá no Estado do Amazonas, os diversos grupos
' do rio Trombetas,
'
Tirió,
no Estado do Pará, ou os Juruna do Xin·
gu, em Mato Grosso, nao podem ser considerados nem hostis, nem
arredios , mantendo·se isolados ou ná~integrados em sistemas inte..
rétnicos por f or~a da a~áo de condi~óes ecológicas específicas que
os tomam poucos acessíveis a penetra~áo da sociedade nacional.
Todos esses grupos mencionados formam a categoría para a qual,
na falta de melhor nome, conservamos a denomina~áo corrente de
uisolados". Quanto a categoria dos "inseridos" em sistemas inte·
rétnicos, <levemos reconhece~. as diferentes escalas dessa inser~áo, o
que equivale dizer de integra~áo do sistema interétnico. Matgrado
essas diferen~as de grau, que sempre poderáo ser consideradas,
para efeito descritivo ou analítico em termos de sistemas constituí·
dos ou em processo de constitui~áo, os grupos desta categoría majoritária nao deveráo ser investigados sem a aprecia~áo simultanea
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da sociedade brasileira, regional. Com referencia ao problema do
desenvolvimento, sao os silvícolas dessa categoría que exigem nossa
especial aten~áo.
III -

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SITUAQAO DE
CONTATO

Se dividirmos a sociedade brasileira em áreas definidas pela
m agnitude de suas produ~óes industriais (tomadas experimentalmente como indicadores de "desenvolvimento"), teremos duas categorías de áreas: as de produ~áo alta e as de produ~áo baixa. A
maioria das de alta produ~ao estaría na regiáo do sul do país e/ ou
próximas das capitais dos Estados. Os grupos silvícolas localizados
nas áreas dessa primeira categoría, considerados "isolados", náo
váo além daqueles situados na regiáo do Rio Negro, no Amazonas,
os aludidos grupos Ianonama, também conhecidos por Xirianá ou
W aiká, e os X etá da serra dos Dourados, no Estado do Paraná;
os primeiros somam pouco mais de urna dezena de grupos, enquan·
to os X efá nao váo além de um pequeno bando de índios ca~adores
e coletores em vías de extin~ao. O "desenvolvimento" de ambas
as regióes - a do Xetá, no sul, e a dos Ianonama, ao norte ama·
zonense - é equívoco, uma vez que tanto a área ocupada pelos
Xetá quanto as ocupadas pelos lanonama se encontram marginalizadas da economía regional: a dos Xetá, um nicho serrano que surpreendentemente permaneceu intocado pela sociedade nacional att!
1956; a dos Ianonama, muito afastada do contato com regionais,
mas parte da grande "zona fisiográfica" denominada Rio Negro,
da qual faz parte a cidade de Manaus, capital do Estado do Ama·
zonas. Esses grupos, em seu conjunto, incluídos em "zonas fisiográficas" de "alta produ~áo industrial", constituem casos "desvios",
singulares, indicando as limita~óes dos indicadores e da metodología
adota e que pudemos expor no ensaio já mencionado. Contudo,
mesmo se se tomar por válida a inclusáo desses grupos em áreas
"desenvolvidas", verificaremos que essas duas áreas náo represen·
tam mais do que 11 o/o de.s áreas "desenvolvidas" e posuidoras de
popuJa~óes indígenas, isto é, 18 "zonas fisiográficas".
Já com rela~áo as áreas "subdesenvolvidas" ou de baixa produ~áo industrial, retratadas em 36 "zonas fisidgráficas", também
habitadas por popula~ao indígena, 14 delas, isto é, 39%, possuem
grupos silvícolas isolados. A compara~ao dos percentuais é sugestiva, pois nos indica que os grupos isolados comparecem em maior
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número nas zonas consideradas subdesenvolvidas, como, aliás, seria
de esperar. Por outro lado, essas áreas subdesenvolvidas, independentemente do tipo de popula~ao indígena nelas localizadas, estáo
maci~amente representadas nas regióes de economia extrativa, vegetal abrangendo quase toda a hacia amazónica. A economía do tipo
pastoril vem em segundo lugar, cobrindo a área mais interiorana,
náo-industrializada, do nordeste brasileiro, incluindo-se regióes da
Babia e de Minas Gerais, mais os campos de Ro.raima, ocupados
prepon~erantemente por remanescentes Makuxi. E mesmo na regiao
sul do país, onde a indústria, a agricultura e a pecuária sustentam
urna ec~nomia bastante desenvolvida (relativamente ao conjunto
economía brasileira), registram-se alguns bolsóes caracteristicamente subdesenvolvidos, como o litoral do Estado de Sao Paulo,
lugar em que a inda se encontram remanescentes Guarani, e a regiao do alto Ivaí no Estado do Paraná, onde se acham índios Ksingang. Essas zonas subdesenvolvidas, consideradas em sua totalidade,
ou co~stituem áreas ainda sáo desbravadas pela sociedade nacional
onde, portanto, a popula~áo indígena ainda náo foi alcan~ada e, por
esse motivo, permanece incólume ao contato interétnico, ou já o
foi, e, nesse caso, tende a se encontrar em condi~óes das mais desfavoráveis relativamente a sua sobrevivencia. Ao que parece - e
isso . já discutimos noutro lugar 2 - a maior probabilidade de sohrevivencia desses grupos, bem como o usufruto de melhores condi~óes de vida, estáo em fun~ao do nível de desenvolvimento regional.
Esta hipótese, basicamente, está amparada em duas ordens de
reflexóes: a primeira delas refere-se a evidencia de que ultrapassada a difícil fase dos primeiros contatos com representantes da sodedade nacional e considerando-se o fato de que mais do que a
guerra e a chacina sao as epidemias as responsáveis pela depopula~áo tribal, os grupos indígenas sobreviventes dependeráo progressivamente dos recursos economicos alienígenas; a idéia de se manter esses grupos intocáveis pela sociedade nacional envolvente, como
se estivessem em estufas, náo resiste a nenhuma crítica de caráter
indigenista, porquanto os artificialismos das relac;óes só sao admissíveis como medida temporária, meramente tática para defende-lo9
enquanto passíveis de destruic;áo pela for~a ou por enfermidades
até entáo deles desconhecidas. A segunda reflexio - que se segue
a esta - prende-se a constatac;ao de que a proximidade de um
2

13.6

Cf. "Problemas e hipóteses relativos

a fric~áo

lnterétnica", cap. VII.

mercado forte e aglutinante, seja ele mercado destinado a produ~áo
tribal, seja mercado de máo-de-obra, constituí fator de maior importancia para a elevac;áo do nível de vida da populac;áo indígena
por ele alcan~ada. Como se articulam essas duas formas de atividade produtiva e por que a popula~áo indígena tem de recorrer
a venda de sua for~a de trabalho em lugar de comercializar os bens
que produz em suas terras ou que pode produzir?
IV -

ORGANIZAQAO E POSSIBILIDADES DA ECONOMIA TRIBAL
A economía tribal, específicamente aqueta que nao esteja limi-

tada a mera subsistencia e que, portento, se destina a produc;áo
para o mercado está submetida a um regime de "patronato". F~
teja ela organizada em base agrícola, extrativa ou pastoril, a direc;áo está nas máos do encarregado do Posto Indígena e as rendas
auferidas sáo contabilizadas em nome do Servic;o de Protec;áo aos
tndios, sobo título de R~nda Indígena. Essa renda é constituída da
venda de gado, madeira, borracha, diferentes culturas como o milho
e o arroz, etc., canalizada dos Postos Indígenas as Inspetorias Regionais e, desta, a Diretoria Central, em Brasília. Sua redistribuic;áo
é feita segundo critérios os mais variados: pode retornar (e isso
parcialmente) ao Posta que a produziu, pode ser aplicada em Postos Indígenas que nada produziram, pode, ainda, financiar servic;os administrativos ou técnicos nos Postos, nes Inspetorias Regionais (localizadas, em regra, em capitais de Estados ou Territórios)
ou na Diretoria. De um lado, isso significa que a "ac;áo indigenista"
pretende ser auto-financiável, num visível escamoteamento de suas
reais finalidades assistenciais e que resulta ser uma modalidade refinada de colonialismo interno: a cobranc;a indireta de taxas ou
impostas pela transforma~ao do trabalho indígena ou de seu patrimono economico nos agentes financiadores das práticas assistenciais
e protetoras. . . De outro lado, estando a destinac;áo dessa Renda
programada para o conjunto da populac;ao indíg~na, teoricamente de
conformidade com as necessidades específicas de cada grupo silvícola em particular, isso representa urna sobrecarga injusta que recaí
exatamente naqueles grupos ou te.r ritórios tribais que maior produ~áo lograram alcanc;ar. Resulta em que grupos que nada produzirsm para o mercado poderáo participar dessa renda, ao mesmo
tempo que grupos que se constituíram nos principais produtores _de
bens comerciáveis podem ou nada receber, ou apenas receber urna
pequena parte do que efetivamente produziram. As conseqüencias
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disso em termos de incentivo de produ~áo sáo - como seria de se
esperar - as mais negativas possíveis. Os grupos KaingánA dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, por exemplo que contribuem com o maior percentual da Renda Indígena,
auf~rem somente urna parcela da venda de sua produ~áo de milho
e trigo, de lucro certo no mercado regional.
Por outro lado - e como resultado da institui~áo da Renda
Indígena - esses Postos, e os demais do território brasileiro, estáo
organizados ou tendem a se organizar em forma de empresa. Numa
t al organiza~áo, os índios náo sáo danos de sua produ~áo, pois esta
é comercializada pelo Posto Indígena, cuja objetivo essencial náo
é, seguramente, o bem-estar da comunidade silvícola sob sua supervisáo, mas o incremento de urna produ~áo destinada a ampliar a
Renda Indígena, em seu conjunto. Por outro lado, essa "empresa"
tem um caráter sui generis, urna vez que a .racionaliza~áo inerente
a organiza~áo empresarial nao é levada as últimas conseqüencias :
os índios nao tem status nem de pequenos acionistas da empresa
(considerando-se que deles sáo a terra e os recursos naturais), nem
de assalariados. Embora alguns Postos Indígenas se acreditem
cooperativas, tal nao se dá a rigor, pois se de um lado os índios
remuneram seu trabalho a base de urna retirada em mercadorias
no próprio Pasto, de conformidade como crédito que cada indivíduo
ou grupo familiar tem disponível, de outro lado eles náo participam
em nenhum grau nas esferas de decisáo relativas a organiza~áo de
sua economía e na prom~áo de seu desenvolvimento.
A inexistencia de participa~áo indígena nessas esferas é consistente com as rela~óes de tipo patráo-empregado 3 que t em lugar
entre encarregados de Postas Indígenas e índios. Esse tipo de reIa~oes, corrente em grande f aixa do mundo rural brasileiro, marca a
economía do Posto de modo a quase nada diferenciá-la das fazendas
ou empresas regionais. O fato de os encarregados de Posto serem
indivíduos recrutados da sociedade rural toma mais fácil a transferencia para as reservas indígenas dos padróes de relacionamento
humano inerentes ao proceS90 produtivo regional. Sobretudo quando
se considera que o funcionário do Govemo nao se despoja inteiramente de seus estereótipos e de sua atitude discriminatória frente
3 E.'3se tipo de rela~óes é equivalente ao do "patron-client relat!ons"
conforme estudam George Foster "The Dyadic contract: A model for the
Social Structure of a Mexican Peasant Vfilage" in: Peaaa.nt SocietJI, ed.
Potter, Dias & Foster, 1967; e Eric Wolf Kinship, Frlendship and PatronClient Relations in Complex Society" in: The Social Anthropology of Complex

Society, ASA, 1966.
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ao silvícola. Tudo isso concorre para o estabelecimento de rela~óes
de forma alguma ideais para o índio integrado em economías que,
em lugar de estarem voltadas para os interesses de seu ~~óp~o ~ru
po tribal, estáo orientadas para a satisfa~áo de urna pohtica 1nd1genista - a meu ver - de validarle discutível. A op~áo - quando
isso é possível - em trabalhar fora de suas terras, em empresas
ou empreendimentos regionais, surge naturalmente, sobretudo
quando a modalidade de retribui~áo de seu trabalho é a moeda.
Isso explica a preferencia que, em sua maioria, os grupos indígenas
manifestam por trabalhar em terras alheias, sempre que desejam
suplementar sua economía de subsistencia.
Na medida em que diferenciarmos a economía tribal da economia do Posto Indígena, verificaremos que as possibilidades da
primeira estáo em fun~áo das da segunda, isto é, sempre que .ºs
postos indígenas nao se organizarem em empresas, as econom1as
tribais teráo melhores condi~óes de se constituirem de modo independentes, ainda que permane~am no nível de subsistenci~, a~enas
complementada pela labor migration. Esta forma e organ1za~ao da
economía tribal por outro lado parece ser a mais corrente entre os
grupos silvícolas do Brasil, pois abrange a quase totalidade dos ,
grupos inseridos em sistemas interétnicos. Mesmo quando o trabalho indígena tende a ser absorvido pelo P e sto Indígena - montado
tal como urna empresa - é comum acorrer paralelamente (se bem
que em menor grau) a migra~áo para o trabalho, principalmente
quando a economía do Posto tem caráter sazonal ou quando a empresa está fracamente organizada. Por isso, quando falamos em
organiza~áo da economía indígena e de suas possibilidades, ternos
de levar em conta todos esses fa tos. Provavelmente o governo federal - até recentemente através do Servi~o de Prote~áo aos 1ndios e , agora, por meio da Funda~áo Nacional do lndio, instituída
em 5 de dezembro de 1967 - continuará a estimar o crescimento
económico dos grupos silvícolas tendo por base a sua contribui~o
a Renda Indígena. Todos os Boletins e Relatórios do entáo Servi~o
de Prot~áo aos lndios sáo fonte de dados dessa natureza, muitas
vezes aproveitados por publica~óes internacionais com as da Organiza~áo Internacional do Trabalho 4. Mas, pelo exposto, há de
se concordar que os índices de crescimento economico postos a disposi~ao do analista náo exprimem verdadeiramente a economía tri4 Cf. Les populations aborigenes: conditions de vie et tk travail des
po-pulations autochtones des pays independants. Bureau International du
Travail, Geneve, 1953, p . 240 .
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bal, na forma pela qual deve ser entendida: como sistema de produ~áo e consumo de bens destinados a subsistencia em níveis que
excluem períodos de penúria, tanto quanto ao proporcionamento
de prestígio social.

V- CONCLUSAO
A natureza doméstica das economias tribais, es contradi~Oe!
da organiza~áo empresarial/patronal dos Postos Indígenas e a qualifica~áo do trabalho aborígene no ambito da sociedade regional
devem ser tomadas como os parametros do desenvolvimento dos
grupos silvícolas no Brasil. A concorrencia das economias tribais
nos mercados regionais sempre f racassará enquanto nao receberem
apoio govemamental, que se configure mediante financiamentos de
suas diferentes modalidades de produ~o ( extrativa, agrícola ou
pastoril). Mais do que fomecedor de implementos agrários o Governo deve assegurar ao trabalhador indígena condi~óes para se
dedicar a atividades produtivas em suas próprias terras, bem como
auxiliá-lo a comercializar o excedente de sua produ~áo, sempre que
este ocorra. Mesmo a transforma~áo de sua produ~áo de subsistencia para urna produ~áo de mercado, se bem que sempre que possível possa ser incentivada, nao deve se constituir no objetivo precípuo da assistencia govemamental: esta deve partir da adm1ssáo
de que a economía de subsistencia é urna forma válida de atividade
produtiva e que nao pode ser confundida por si só com "subdesenvolvimento".

Finalmente, como terceira realidade de indispensável exame
cada vez que se proponha a questáo do desenvolvimento dos grupos
silvícolas, está a receptividade da máo-de-obra indígena na economia nacional, em seus segmentos regionais. Essa receptividade será
tanto maior quanto mais numerosos f orem os setores economicos
suscetíveis de aproveitamento do trabalho indígena; a variedade de
setores criará oportunidades de aperfei~oamento da máo-de-obra,
o que redundará na sua valoriza~áo, pois, como f oi dito, é pelo
tra balho externo - notadamente em sua forma de labor migration
- que o índio assegura a complementa~áo de sua subsistencia e
amplia de modo significativo a sua margem de autonomia relativamente ao Posto Indígena, constituído em empresa/patronal. É
nessa ordem de considera~óes que podemos dizer que o desenvolvimento economico regional, acompanhado da quebra das estruturas arcaicas inerentes a sociedade brasileira tradicional, poderá
contribuir de modo positivo para o desenvolvimento dos grupos silvícolas do Brasil, em sua atual conjuntura indigenista.

'

Na propor~áo em que os sistemas interétnicos estejam mais
integrados, o que equivale dizer as sociedades indígenas (e nao
apen2s as economías) mais dependentes da sociedade nacional, os
grupos tenderáo a se organizar mais "para fora" e suas economías
a se estruturar para o mercado, independentemente da a~áo indigenista. A .solu~áo do problema estará na f ormula~áo de urna política indigenista mais racional, sensível a peculiaridade do contato, interétnico e a variedade de culturas tribais, capaz de reconhecer como ilusória a aplicabilidade de urna ideología empresarial.
Nao cbstante, dado o evidente comprometimento da política indigenista com essa ideologia, o regime empresarial/ patronal se impóe a nossa considera~áo como urna realidade mareante e condicionadora do desenvolvimento dos silvícolas, ainda que - a nosso ver
- venha sendo um dos maiores entreves para o progresso dessas
populac;óes.
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CAPÍTULO

IX

..

Steward procura dar conta de grupos tribais ainda mais rústicos~
sobretudo do ponto de vista económico, voltados para a ca~a e a
coleta e inseridos em sua quase totalidade nas regióes de savana 3.
O termo marginal é aqui aplicado para identificar aquetas culturas indígenas que náo podem ser classificadas como de "floresta
tropical"; o conceito tem assim uro caráter residual abrangendo
urna pluralidade de sistemas culturais que, sob outro critério taxonómico, náo caberiam numa única classe. E quando se considera
os efeitos da situa~áo de contato na configura~áo dos sistemas só·
cio-culturais, a classifica~áo se complica bastante. A O.I.T., através
daquele documento, descartou-se desse último conceito, usando o
termo marginal para mencionar os grupos que
perderam os caracteres culturais e tribais que lhes eram tradicionais sem poderem todavia se assimllar a coletivldade rural;
tiveram de se empregar nas diversas atividades ("plantatioru;º.
trabalhos agrícolas sazonais) e participam freqüentemente na
coleta do caucho 4 ,

POR UMA SOCIOLOGIA DO COMPESINADO
INDÍGENA NO BRASIL *
As popula~óes indígenas do território brasileiro tem sido classificadas genericamente como "grupos silvícolas" definidos como
pertencentes ao tipo clássico de grupos primitivos, praticantes da
ca~a, da pesca e de urna agricultura extremamente rudimentar. Tal
defini~áo se encontra em documentos do Bureau Intemational du
Travail 1 e se apóia ero sistematiza~óes etnológicas como a conhecida tipologia de Steward para as culturas indígenas da América
do Sul 2. Outras características sociais e culturais desses silvícolas
referem-se as situa~óes típica de grupos tribais anteriores ao contato
interétnico, significando isso que a realidade da mudan~a sóciocultural nao chegou a constituir critério utilizado para a construcáo
tipológica. As regióes que abrigam essas popula~óes silvícolas ~e
riam aquelas geográfica e ecologicamente identificadas como de
flore sta "trop1ca
. l" ou " equator1a
. l" , s1tua
. d as no norte do País e em
sua f aixa litoral oceanica. Fora dessas áreas, o tipo "marginal" de
* Texto. da comui:iica~áo apresentada ao IX Congres.so Latino-Americano de Soc1ologia (Mexico, DF novembro de 1969). Publicado na Revista
Me~cana de Sociologia, v. XXXn, n .0 3, 1970; publicado t ambém em Universitas, n .0 617, Universidade Federal da Bahía, Salvador, 1971 .
1 Les popu.lations aborígenes : conditions de vie et de travail des popuZations autochtones des pays indépendants. Etudes et Documents, Nouvelle
Série n.0 35, Oeneve, 1953 .
2 Julian H. Steward ed. Hanlbook o/ South American Indians, Bureau
of American Ethnology, Smithsonian Institution, Bulletin, 143 Washington,
1946-1959 .
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Essas popula~óes marginalizadas - no sentido da O. l. T. - sornadas a urna parte expressiva dos grupos indígenas assistidos pela
Funda~áo Nacional do fndio 5 constituem uro conjunto de remanescentes tribais cujo estudo muito poderá esclarecer sobre o cam·
pesinado indígena no Brasil. Em primeiro lugar, sobre a existencia
mesmo desse campesinado. Em segundo, sobre sua natureza, valendo-se para tanto dos recursos da investiga~áo comparativa. E
o que a meu ver vem dificultando, senáo impedindo, tal ordem de
estudo é o que ouso chamar de preconceito etnológico, a saber, a
concep~áo firmada sobre as culturas tribais "puras", náo tocadas
pelo contato interétnico.
O estudo das rela~óes entre os núcleos indígenas e a popula~áo nacional circundante vem sendo modernamente desenvolvido
no Brasil segundo pelo menos duas perspectivas: operacionalizanJ . H . Steward, v. I. opus cit.
O.I .T . , opus cit., p. 240.
s A O .I.T., através do citado documento, parece criar urna categoria
específica para os indios assistidos pelo antigo Servi~o de Protecáo aos
tndios, boje Funda~áo Nacional do tndio, distinguindo-se dos "silvfcolas·~
<que considera "popula~óes inaces.síveis") e dos "margtnats'' (Opus cit.,.
236-240) .
3
4
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do-se ou a n~áo de acultura~ao 6 ou a fric~ao interétnica 7• O emprego da no~áo de acumula~áo privilegia a cultura como foco de
investiga~áo enquanto a de fric~áo interétnica toma o sistema de
rela~óes sociais como objeto principal de análise, com a inten~áo
de construir modelos de sistemas interétnicos. É a partir desses
últimos trabalhos, voltados para os aspectos mais sociológicos do
contato interétnico, que a presen~a de um campesinado indígena
vem se colocando como urna questao do maior interesse. O preconceito etnológico que se mencionou atrás é anulado diante do
acúmulo de evidencias proporcionadas por investiga~óes que mostram as sociedades indígenas como "sociedades parciais" ( ou "part
societies", na acep~áo de Kroeber e de Redfield), isto é, como
partes de um todo chamado sociedade nacional. Se bem que nem
todos os grupos indígenas possam ser classificados como integrados
a·sociedade nacional, nao sendo portanto parte do todo maior, um
conjunto expressivo deles ( 78,2 o/o) 8 nao poderá ser estudado sem
se considerar sistematicamente a presen~a da sociedade nacional e
de seus segmentos regionais.
6 Charles Wagley e Eduardo Galváo, The Tenetehara indians of Brazil:
a culture in transition . Columbia Universtty Press, 1949; James B. Watson,
Cayua cultura change: a study in acculturation and methodology. American

Anthropological .Association, v. 54, n.0 2, Part. 2, 1952; Fernando Altenfelder
Silva, "Mudan~a cultural dos Terena", in Revista do Museu Paulfsta, N. S .,
v. m . S. Paulo, 1949; Egon Schaden, Aspectos fu.ndamentaia da cultura
Gu.arani, Boletim n .0 188, Antropologia n.0 4, da Faculdade de Filosofia,
Ciencias e Letras da Universidade de Sio Paulo, S. P., 1954. Essas slo as
monografias mais exp~ivas. Acrescente-se atnda um ensaio avallat1vo
da bibliografía, sobre o contato e a mudanc;a cultural, escrito por Egon
Schaden e que contém algumas análises do Autor sobre dados colhidos de
primeira máo de indios Guarani e do Xingu: "Aculturac;áo indígena", Revista de Antropologia, n .os 1 e 2, S. Paulo, 1965.
7 CARDO.SO DE OLIVEIRA, Roberto. O indio e o mundo dos brancos:
a situac;áo dos Tukuna do alto Solimoes. Difudo Européia do IJvro, S. Paulo,
1964; LARAIA, Roque de Barros & DA MATI'A, Roberto. tndio1 e castanheiros: a empresa extrativa e os índioa do médio Tocantin.s. Dlfus§.o Européia
do IJvro. s. Paulo, 1967; MELATTI, Júlio Cezar. Indios e criadorea: a situac;áo
dos Krahó na área pastoril do Tocantins. Monografias do Instituto de Ciencias Sociais, n. 3, Rio de Janeiro. Embora os llvros sobre os Terena, de
Roberto cardoso de Oliveira - O processo de assimtlagáo dos Terena, Museu Nacional, Série Livros I . Rio de Janeiro, 1960, e Urbanizac;áo e tribalismo : a integraqáo dos indios Terena numa sociedade de classes, Rio de
Janeiro, Zahar Editores, 1968 - náo empreguem sistematicamente o conceito de fric((áo interétnica, a perspectiva. adotada. é basicamente sociológica. Sobre urna discussáo mais ampla da noc;áo de fricc;áo interétnica. ver
do Autor, "Problemas e hipóteses relativos a fricc;áo interétnica: sugestóes
para urna metodologia". In: América indígena, XXVIII, n.0 2, México, 1968.
Também capítulo VII deste Uvro .
8 Cf. CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto, "El desarrollo de los grupos
sllvicolas del Brasil". In: Anu.ário IrnUgentsta, v. XXVIII, México, 1968. NeMe
In!orme dou uma cifra aproximada dos grupos "isolados" e discuto sua nAo-
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Mas o preconceito que cerca os estudos sobre o campesinado
indígena no Brasil nao é devido apenas a essa sorte de preven~áo
etnológica; observa-se também urna grande dose de preven~áo ideológica, que chega a negar a existencia de um campesinado no Brasil, nao somente indígena, mas "caboclo", isto é, do alienígena europeu implantado no país pela migrac;ao ou do mesti~o brasileiro
surgido do caldeamento racial secular. A figura do campones de que alguns jovens antropólogos brasileiros buscam deslindar a
natureza e a estrutura do sistema social que o engendrou 9 - tem
s=do muitas vezes camuflada nos trabalhos científicos pelas implicac;óes políticas que acarreta ou pelo fato de seu uso pouco contribuir para a compreensáo e explica~áo do mundo rural, pobre 10,
da sociedade brasileira. Ao lado da reavalia~áo que se processa da
noc;áo de campones, como capaz de ser instrumentalizada para o
conhecimento do Brasil rural, o estudo do indígena como um tipo
particular de campones impOe-se como um teste indispensável a
teoria do campensinado na América.
Os dois tipos identificados por Wolf 11 de comunidades campesinas na América Latina representam aproxima~óes razoáveis do
campesinado brasileiro: se o tipo de comunidade "aberta", pos·
suidora de alto índice de ostenta~áo e de urna pluralidade de subculturas retrata esquematicamente o campones nao-indígena, parece
que o tipo de comunidade "fechada", corporativa e organizada nos
termos de urna única subcultura expressa, grosso modo, um setor
ponderável dos grupos indígenas remanescentes. Todavia, este úl-inserc;ao em sistemas interétnicos. Numa outra oportunidade, no Simposiu.n
promovido pela Wenner-Gren Foundation, realizado no Burg Wa.rtenstetn,
na Austria, e denominado "The Ongoing Evolution of Latin American
Populations", volto ao problema discutindo-o de modo mais profundo e em
colaborac;áo com Lulz de Castro Paria ("Interethnic Contact and the study
of Populations". agosto de 1969).
9 VELHO, Otávio Guilherme C. A., "Análise preliminar de urna frente
de expan.sáo da sociedade brasileira". In: Rewta do Instituto de CUncia3
S oci.ais. v. 4, n. 0 1, Rio de Janeiro, 1967; do mesmo Autor "O concelt.o de
campones e sua apltcac;áo a análise do meio rural braslleiro". In: América
Latina, ano 12, n.0 1, Rio de Janeiro, 1969; ainda do mesmo Autor. "Camponeses e Proletários no Campo Bra.sileiro". Ms, arquivado no Programa
<le Pós-Graduac;áo em Antropologia Social da UFRJ, instalado na Divisé.o
d e Antropologia do Museu Nacional.
IO Entre outros que tendem a definir o campones como o pobre do
campo, ver FOSTER, George M. "Peasant society and the image of llmited
good". In: Peasant society: a reader, ed. Potter, Dlaz & Foster, Little,
Brown and Co.. Boston. 1967.
11 WOLF, Eric R. "Types of latin american peasantry: a preUminary
discussion". In: American Anthropologist, 67, 1955, pp. 452-71. Tb. in: Tribal
and pea.aant economies, Readings in Economic Anthropology Ed. George
Dalton, The Natural History Press, N. Y., 1967.
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timo tipo Wolf aponta como encontradi~o nos altiplanos da América
Latina enquanto o primeiro tipo ocorreria nas planícies úmidas e
. etterras 'tropicais. Verifica-se aí, mais uma vez, que o preconce1to
nológico, responsável pela ausencia do campones indígena brasileiro na literatura especializada, alcan~ou por vias transversas, o
exame de Wolf do campesinado latino-americano, prejudicando seu
conhecimento da realidade brasileira. Nao obstante, as características inerentes ao segundo tipo permitem-nos idendificar talvez um
tipo geral de comunidade campesina indígena no Brasil. Nesse
sentido a tipología wolfiana é mais fecunda ao nosso estudo do que
a construída por Kalervo Oberg precisamente para classificar as
modalidades de ser campones no Brasil.

por nossos colaborádores ou antigos estudantes 13. Os estudos desses grupos indígena f eito do ponto de vista da fric~áo interétnica oferecem evidencias tais que nos permitem classificá-los
como comunidades campesinas. Guardam em comum um conjunto
de características que tornam secundárias as diferen~as culturais,
isto é, de cultura tribal, que ainda sobrevivem. Algumas dessas ca·
racterísticas, provavelmente as mais gerais, permitem-nos contrastar com resultados bastante sugestivos - o campesinado indígena
brasileiro como a modalidade talvez a mais difundida de ca1npesinado indígena na Meso-América. Nesta os índios articulam-se
com os ladinos através de rela~óes comerciais colocando no mercado o excedente de sua produ~áo. Referindo-se particularmente
aos M aia do México e da Guatemala, StavenhE¡gen escreve que

Segundo Oberg 12, tem lugar no Brasil quatro tipos de estabelecimentos agrícolas: 1) a "plantation", 2) a fazenda mista, de gado
e produtora de manteiga e queijo (tipo Minas), 3) a f azenda de
gado para corte, e 4) o pequeno proprietário ou arrendatários
produtores de alimentos. Um quinto tipo - que nao merece propriamente o título de estabelecimento conforme o próprio Autor é proposto para enfeixar o pequeno produtor de subsistencia , o
"roceiro", originalmente agregado, dependente ou quase-servo; trata-se de indivíduos que vivero em pequenas por~óes de terra, por
eles proprios cultivadas, mas que nao sáo de sua propriedade. A
esses indivíduos chama de "camponeses marginais" (marginal
peasant). O empirismo dessa tipología, se náo nos oferece critérios
mais refinados para a análise do campesinado no Brasil, indica-nos
ao menos a procedencia da aplica~áo do conceito de campones
(marginal) a urna larga f aixa da sociedade rural indígena e náoindígena. Mas nenhuma das tipologías dá conta inteiramente do
campesinado no Brasil e, particularmente, do que chamamos de
campesinado indígena.

o indio participa nessas rela~óes (interétnicas) como produtor
e consumidor; o ladino sempre é comerciante, o intermediário,
o erector . A maioria dos indios entra em rela~óes económicas
e sociais com os ladinos ao nicel da atividade comercial, náo
no nível de trabalho assalariado. Sáo justamente as relacóes
comerciais as que ligam o mundo indígena com a regiáo sócioeconómica a que está integrado, e com a socledade regional,
assim como com a economía mundial 14.

Tomemos, por exemplo, os Terena do sul de Mato Grosso, os
KaigánA do Paraná. de S. Paulo ou de Santa Catarina, os Maxakali
da reg'. áo do Jequitinhonha em Minas Gerais, os Potiguara da ParGíba, no Nordeste, os Makuxi do Roraima, entre outros, como objeto de pesquisas recentemente concluídas ou em processo de
12

OBERG, Kalervo. "The marginal peasant in rural Brazll". In:

rican Anth1opol ogist , 67, n. 0 6, Part 1, 1965.

146

A~

execu~áo

No Brasil, embora caiba dizer que o índio nao está totalmente
imune a economía mundial, tal se dá pelo único fato de seus territórios conterem especiarias florestais ou abrigarcm empresas alienígenas ( "plantations" fazendas agro-pastoris, minérios, etc.),
cujas produtos sáo afetados pelo mercado internacional. Mas em
absoluto sáo os bens produzidos pelos camponeses indígenas os responsáveis por sua inser~áo numa economía que transcenda sequer
a escala local 15. Sua inser~áo no mf'rcado local e regional tem lu13 T irante os Terena, estudados pelo Autor (cf. nota 7), os Kai ngáng
do Paraná estáo sendo pesquisados por Cecilia Vieira Helm, os de Santa
Catarlna e os Xokleng por Sílvio dos Santos Coelho, os Maxakali foram
f..st.udados por Marcos Magalháes Rubinger e Maria Stella Amorim, os Makuxi por Edson Diniz e o.s Potiguara por Paulo Marcos Amorim. PesquiS?.dores de diferentes instituie()es científicas, formularam seus projetos de
pesquisa durante estágios na Divisáo de Antropologia do Museu Nacional
t no ámbito de nossos programas de investigac;io.
14 STAVENHAGEM, Rodolfo. "Clases, colonialismo y aculturación: ensayo sobre un sistema de relaciones tnterétnicas en Mesoamérica", in América Lattna, ano 6, n.0 4, Río de Janeiro, 1963, p. 80.
15 Como exce~áo a. regra talvez possa se indicar os Kaingáng do Rio
Grande do Sul, produtores de trigo e mtlho e organizados por Postos Indígenas instituidos já pelo antigo Servic;o de Prot~A.o aos Indios como empresas agricole.s .
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gar através de sua participa~áo no mercado de trabalho, significando isso que o índio se relaciona com o regional ao nível do trabalho em suas mais diferentes modalidades, e nao apenas na forma
assalariada.
Dois outros aspectos também podem ser comparados e contrastados. Um é a posse e o uso da terra, outro a dependencia ou
a independencia do índio campesino na organiza~áo de sua economia e de sus vida social. Com rela~áo ao primeiro aspecto, podese dizer que o campones indígena mescramericano tende a gozar da
propriedade individual da terra 16 e a utiliza como meio de produ~áo, interessado em colocar seus produtos no mercado; o campones indígena no Brasil tem a posse comunal da terra ( náo possui a propriedade, pois esta é do Governo Federal) e a utiliza basicamente para seus r~ados de subsistencia e como "terra de moradia", entendendo-se por isso utilizar-se de sua terra como território tribal a fim de permitir a persistencia do grupo enquanto
unidade comunitária. Além do mais, as terras indígenas quando
náo sao de todo espoliadas dos grupos tribais, usuf ruem do estatuto de "reserva", o que quer dizer, em termos da política indigenista oficial, constituírem territórios de popula~óes ''tuteladas",
cujos individuos - enquanto índios - nao tem as prerrogativas
do cidadio comum e sáo considerados "menores" diante da Lei.
Esse aspecto confere urna dependencia quase absoluta do indio ao
alienígena, representado pelo órgáo governamental, a Funda~áo Nacional do Indio, dirigida pelo Ministério do Interior. Na Meso-América, as comunidades indígenas aparentam ter urna autonomía
que nao se observa no Brasil, posto que
o governo comunitário está nas máos das autoridades indígenas chamadas principais, que sáo chefes de familias e de
linhagens que Iograram um prestígio particular devldo aos servi~os prestados a comunidade e por vezes aos poderes sobren a turais que lhes sáo atribuidos por outros membros da comunidade 17.

Nos grupos indígenas do Brasil, especialmente naqueles classificáveis como campesinos, a chefia via de regra está nas máos de
prepostos da Funda~áo Nacional do Indio, cuja qualifica~áo para
o cargo prende-se mais a sua eficácia na transmissao de ordens pro16 Cf. STAVENHAGEN, Rodolfo. E11at compara.ti/ sur lea clcuses social.el
rurales et la stratification dans · quelques pays sous-developpéa. (These de

3eme Cycle, Université de Paris) . Jutllet, 1964, ed. mlmeog. esp. p. 270-285 .
17 STAVENHAGEN, Rodolfo. Opus cit. (1964) , p. 300.

148

vindas dos encarregados de Posto e' da ·fiscalba~io de seu cumprimento, do que pela confian~a que possam merecer de seus pares.
Mesmo quando estes podem escolher seu tuxáua ou "capitáo", o
escolhido pode nao ter sua autoridade reconhecida pelo órgáo assistencial. A rigor, cabe dizer que esses grupos indígenas participam
do status de "na~óes ocupadas" e seus indivíduos o de cidadáos
de "segunda classe".
A preocupa~áo de contrastar essas formas polares de atuaJi..
za~áo da sociedade campesina na América Latina justifica-se a
meu ver - diante da necessidade de construirmos um modelo bast ante geral que permita explicar, por meio de um certo jogo de
permuta~óes, a variedade empírica de sociedades campesinas. O modelo aquí proposto náo passa de urna mera tentativa, urna vez que
minhas investiga~óes e de meus colaboradores 18 ainda estao se
desenvolvendo. Contudo pareceu-me oportuno divulgar essa formula~ao preliminar do modelo numa Se~ao destinada a "Sociología e
Antropología das Popula~óes Indígenas e Campesinas", porquanto
muito nos beneficiaremos do diálogo com nossos colegas latino-americanos. Esquematicamente, o modelo consiste de dois tipos extremos, indicados respectivamente eom as letras A e B.

A
(1 )

P osse comunal da terra e uso

(2) Mercado de mio-de-obra
(3) Dependéncia polftica

B
Proprtedade individual da terra
e seu emprego para produ~ de
excedentes
(2') Mercado de bens (comércio local
ou regional>
(3') Independéncia polftlca
(1')

É necessário esclarecer que as rela~óes perpendiculares inter-

nas aos modelos, isto é, entre (1), (2) e (3) e entre (1'), (2') e
(3'), constituem um foco especial de análise, urna vez que sao elas
que configuram efetivamente a dinamica social de interesse pri..
mordial da investiga~áo. Horizontalmente, a saber, entre um e outro tipo, há um "gradient" em que sempre se poderá situar as sociedades campesinas concretas. Mas próximo do tipo A estáo os
remanescentes tribais do Brasil, enquanto mais próximas do tipo B
estariam as sociedades Maya da Meso-América. O que náo significa que náo se possa encontrar empiricamente sociedades campesinas indígenas que apresentem características divergentes daquelas
18 Cf. nota 13 . Sáo pesquisadores que · em diferentes ocasi6es cooperaram com es.se estudo.
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constitutivas do tipo que com maior freqüencia pode ser encontrado no Brasil ou na Meso-América. Um modelo dessa natureza, destinado ao .?studo da ordem rural no Brasil (e nao apenas indígena)
foi construído por um dos mais eficientes membros 19 da equipe
de pesquisadores do Programa de Pós-Gradua~áo em Antropología
Social, e vem demonstrando sua fecundidade na investiga~áo comparada de diferentes categorías sociais, desde o campones mais tradicionalista até o proletário rural mais modernizado. Nesse modelo
- do que náo cabe aqui mais do que esta referencia - o campesinado indígena, no modo como se manifesta no Brasil nao seria
outra coisa que um subtipo do campesinado brasileiro.
Como conclusáo pode-se dizer que a instrumentaliza~áo da no~áo de campesinado na pesquisa dos remanescentes indígenas do
Brasil representará urna revaloriza~áo dessas "sociedades parciais",
geralmente postas de lado etnólogo interessado nas "culturas tribais" ou pelo sociólogo devotado ao estudo da sociedade nacional.
u ma linha de produ~áo de pesquisas destinadas a descri~áo e a análise comparativa das sociedades campesinas indígenas também contribuirá para urna avalia~áo da política indigenista oficial, na me_.
dida em que a n~áo de campensinado indígena integra a "questáo
indígena" na problemática nacional, já agora como urna "questáo
agrária". Sugere, outro tanto, que o indigenismo oficial. enquanto
ideología política, tenderá a se esvaziar e, quem sabe, a ser subst :tuído por urna perspectiva mais globalizante suscetível de tratar
o remanescente indígena como um tipo particular de campones.

19

ro", cit.

150

Cf. VELHO, Otávio. "Camponeses e proletários no campo brtUilei-

CAPÍTULO

X

O CONTACTO INTER~TNICO E O ESTUDO DE
POPULA<;OES *
I -

INTRODUQAO

O estudo de popula~óes consideradas, .do ponto de v!sta b}o~ó
gico, embora venha integrando progress1vamente n~oes soc10-culturais em sua metodologia, nem sempre o faz - pelo menos no
Brasil - de modo sistemático, como seria de desejar. A forma
mais adequada de integrar os recursos da Antropología Social ou
da Etnología nesses estudos é, por certo, a associa~ao de especialistas dessas disciplinas em projetos bio-sociais, sobretudo naqueles
de:!envolvidos no campo da genética humana. Seguindo essa linha,
pelo menos um conjunto de trabalhos orientados interdisciplinarmente teve lugar no Brasil. Referimo-nos especificamente ao estudo
dos Xavante, do qual participou, na condi~áo de antropólogo social, o Dr. David Maybury-Lewis. Outros projetos, uns já iniciados_~
outro em organiza~áo, sob a responsabilidade do Dr. Salza1'0, tem
contado com a colabora~ao de antropólogos sociais, na condi~áo
de fornecedores de pedi4rees, como é o caso do Dr. Terence Tur• Trabalho escrito em co-autoria com Luiz de Castro Farla e apresentado a conferencia sobre "The ongoing evolution of Latin American
populations". proposta pelo Dr. Francisco M. Salzano e realizada sob o
patrocinio da Wenner-Gren Foundation em agosto de 1969, no Bur Wart.entein; publicada sob o título "lnterethnic Contact and the Study. of
Populations". in The ongoing evolution of Latín Amertcon populatiom
(Editor: F. M. Salzano), Ch. Tohmas Publ., Sprlngfield, Illinois, 1971; a
versáo em portugués constitui o presente capitulo - foi publicada na Re·vista de Antropologia, vol. XVII-XX (l.ª parte), p. 31-48, Sáo Paulo, 19691972.
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ner, para os Kayapó, ou o de um dos autores desta comunica~áo~
para os Terena e Tukuna. Mas em todos esses casos a colabora~áo
tem se restringido apenas as preliminares da investiga~áo, e de um
modo particular a escolha aleatória dos grupos indígenas. geralmente selecionados de conformidade com a experiencia de campo
e a familiaridade dos antropólogos sociais chamados a colaborar no
projeto. Acreditamos que no presente simpósio poderemos dar alguns passos adiante, questionando inicialmente algumas n~óes nutridas de ambigüidade, e que vem servindo igualmente a geneticistas e a etnólogos. Posteriormente tentaremos apresentar um sis.:
tema de classifica~áo dos grupos tribais, de acordo com a sua situa~áo de contacto interétnico, orientando-nos por um esquema simples, capaz de reduzir sensivelmente a margem de erro, que decorre de qualquer inclusáo de dados empíricos em categorias classificatórias. Na parte final do nosso trabalho encontra-se urna relai;áo
de grupos tribais, para cada um dos quais sáo fornecidos dados sobre a Iocalizac;áo (geográfica) e a situac;áo (de contacto interétnico).
Esperamos que esta rela~áo possa ser útil como fonte de informa~óes, e mesmo como fundamento de algumas hipóteses de trabalho
sobre a variabilidade de popula«;oes humanas no Brasil.
II -

SISTEMA IN'I'ERÉTNICO

O contacto interétnico, particularmente o que envolve "índios,.
e "brancos", apresenta-se ao pesquisador sob dimensóes e enfoques
diversos. Pode ser focalizado a partir de duas perspectivas distintas, urna comum aos estudos de acultura~áo, outra comum aos estudos de rela~óes sociais - a primeira inspirada em teorias etnológicas, a segunda em teorias sociológicas. lt fato que em qualquer delas a investiga~áo se pautará pela constata~áo de que o fenómeno do contacto poderá ser apreenclido em sua dupla dimensáo: de estado ou etapa em que se acha urna determinada popula~áo ou grupo indígena na história do seu relacionamento com outro povo, ou seja, o grau de contacto, e de processo, isto é, o modo
pelo qual o contacto evolui e se desenvolve, os mecanismos que
lhe sáo subjacentes, sua estrutura~áo e sua dinamica. Ralph Beals,
entre outros, distinguiu essas duas dimensi>es ao falar sobre acultura~áo, atribuindo a primeira um caráter relativamente estático, e
a segunda um caráter dinamico (Beals, 1953). A Etnologia Brasileira tem se valido da primeira dimensáo para diagnosticar o estado em que se encontra um determinado grupo indígena em seu
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relacionamento com a sociedade nacional, classificando-o, nesse estado, de forma a constituir tipologias, dentre as quais a mais recente, e boje bastante conhecida, é a de Darcy Ribeiro (Ribeiro,
1957). Igualmente tem se valido da segunda dimensáo para analisar o contacto, a fim de compreende-lo e explicá-lo por meio de
diferentes modelos. Tais modelos podem ser depreendidos da leitura de um conjunto razoável de monografías, escritas nesses últimos vinte anos e orientadas segundo certas perspectivas teóricas,
que em outro lugar uro dos autores já teve oportunidade de examinar (Cardoso de Oliveira, 1964, cap. 1). Ambas as dimensóes,
contudo, podem ser conjugadas de forma a servir a objetivos classificatórios., tanto quanto a compreensao dinamica de totalidades
sócio-culturais.
da no~áo de sistema proporcionará ao estudo das
rela~óes interétnicas no Brasil wn instrumento capaz de permitir
nao apenas a descri~áo e a análise adequada da intera~áo entre grupos étnicos, mas também a formula~áo de esquemas classificatórios
mais operativos. Tal aplica~áo, aliás, vem senda encomendada regularmente aos estudos de acultura~áo (Siegel et al., 19541; Dohrenwend & Smith, 1962, entre outros), e já ofereceu resultados bastante satisfatórios no campo da Etnología Brasileira, como se pode
verificar através de uro conjunto de trabalhos realizados nos dois
últimos decenios por etnólogos brasileiros e estrangeiros (consulte-se Baldus, 1954; 1968). Se bem que se verifiquem algumas divergencias quanto as implica~óes teóricas desses estudos, acreditamos que a n~áo de sistema tenha persistido de modo a tornar
irreversível a sua utiliza~áo, seja na investiga~áo de "conjun~óes
interculturais", seja na pesquisa da "fric~áo interétnica", ou das
"rela~oes raciais". Tal utiliza~áo, porém, náo tem sido feita de
modo inequívoco. Urna perspectiva, por sinal a rnais difundida,
toma por referencia o sistema de elementos constitutivos da ordem
sócio-cultural. Outra perspectiva, adotada no presente trabalho, tem
por referencia o sistema de relat;óes socia is inerentes ao contacto interétnico. Um dos autores desta comunica~áo (Cardoso de Oliveira, 1962, 1963, 1968) vem definindo o sistema interétnico como
"formado pelas rela~óes entre duas popula~óes dialeticamente
unificadas através de interesses diametralmente opostos, ainda que
interdependentes, por paradoxal que pare~a" ( Cardoso de Olivei.;.
ra, 1962: 85-86 ).
A

aplica~áo
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Trata-se ( ... ) de urna oposic;áo, ou mesmo. de urna contradic;áo, entre os sistemas societários em interac;áo que, entretanto, passam a constituir subsistemas de um mais inclusivo
que se pode chamar de sistema interétnico (Cardoso de Oliveira. 1968: 341) .

Em termos empíricos pode-se apontar a interdependencia
índio/branco, manifesta na dependencia do índio dos recursos económicos pastos ao seu "alcance" pelo branco, isto é, pelo homem
regional, e da dependencia deste último de recursos pastos ao seu
"alcance" pelo índio - desse índio--, sendo-lhe tomada a terra
ou apropriada a sua f or~a de trabalho, conforme a regia.o em que
se dá o contacto, e o grau de agressividade da frente de expansáo da sociedade nacional. E do branco, o índio tirando ou negociando bens man ufaturados, como faca, machado, armas de fogo,
entre outros. Tal interdependencia índio/branco só surge, entretanto após um período de contacto preliminar, que varia de área
para área, de grupo para grupo, segundo diferentes ordens de fatores, que nao cabe aqui examinar. O importante agora é dar conta da existencia desses sistemas interétnicos, bem como da ocorrencia de grupos tribais nao inseridos nesses sistemas, portanto
ainda náo dependentes da sociedade nacional envolvente. Alguns
desses grupos podem estar completamente isolados dos segmentos
regionais da sociedade brasileira, mas nem por isso isolados de contactos intertribais, é necessário acentuar. Outros ainda em contacto fugaz ou "intermitente" com indivíduos ou frentes de desbravamento, mas nem por isso destinados a suprir suas necessidades
económicas com recursos alienígenas, o que equivale a dizer, ainda
nao vinculados de modo irreversível a sociedade brasileira e portanto em condi~óes de escolher - se esta o permitir- o seu próprio caminho.
Os grupos náo inseridos em sistemas interétnicos formam urna
categoría, enquanto os inseridos formam outra. Acreditamos que
essas duas categorías sejam suficientes para urna classifica~áo tentativa, considerando-se o estado atual dos nossos conhecimentos,
ou melhor, o que pode dar a Etnologia Brasileira Comparada atual.
E é precisamente por ser esse conhecimento precário, porquanto
fragmentário, que o uso de unicamente duas amplas categorías em lugar de quatro, por exemplo ( cf. Ribeiro, 1957) - se impóe,
de modo a diminuir a margem de erro, inevitável em classifica~oos dessa natureza.
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Há também a considerar o caráter transitório dessas classifica~0es, maior do que o de qualquer outra, posta que pretendem
catalogar grupos tribais em diferentes ordens de situa~óes, particularmente de situa~óes de contacto interétnico. Tais classificacóes
- como a que se propóe no presente trabalho - deveriam ªpor
esse mesmo motivo conter indicadores sobre a probabilidade da
mudan~a de situa~áo dos grupos tribais arrolados. Isso significaria
apreender os aspectos dinamicos de um esquema classificatório.
Em se tratando de contacto entre índios e brancas, as frentes de
expansáo da sociedade nacional surgem como urna realidade de
considera~áo indispensável. A respeito desse problema, um dos
autores (Cardoso de Oliveira, 1968: 352-353) já fez notar que
A existencia de frentes de expansáo da sociedade brasileira é
a idéia que, preliminarmente, devemos considerar. A no~áo
de ''frente", acrescida a de "expansio", indica claramente a
característica dinamica do fenómeno que se quer investigar.
J!: a sociedade nacional, atra vés de seus segmentos reglonais,
que se expande sobre áreas e regióes cujos habitantes sáo as
populac;óes indígenas. Mas esse processo de expansáo náo é
conduzido ao acaso. Interesses económicos o conduzem, motivando as popula~óes nele envolvidas.

No trabalho do qual foi extraído este trecho o autor procurou
desvendar a estrutura da situa~áo de contacto interétnico e sugerir sua dinamica, valendo-se de indicadores demográficos e económicos, os primeiros destinados a percep~ao dos deslocamentos das
frentes de expansao e dos seus segmentos pioneiros; os segundos, a das compulsoes mais decisivas dessa mobilidade. Para a
constru~ao do quadro em Apendice limitamo-nos, no entanto, a
utiliza~ao de indicadores demográficos, que nos parecem suficien!es para os objetivos das considera~oes que estamos fazendo sobre
o contacto interétnico e o estudo das popula~óes. Para a constitui~áo do indicador demográfico f oram utilizados os índices de densidade e de incremento populacional (verifica~áo entre 1950 e 1960)
por "zona fisiográfica" (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), correlacionados com a presen~a de grupos tribais 1.
Da conjuga~ao dos diferentes índices resultam nove áreas,
quatro das quais constituem categorías polares, que exprimem,
ainda que grosseiramente, zonas com condi~óes demográficas propícias ao desenvolvimento (área 1, com desenvolvimento alto e in1

Consulte-se o capítulo VII, especialmente a nota n.º 5.
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cremento alto), zonas estagnadas ou em processo de decadencia
(área llI, com densidade alta e incremento babeo), zonas de descimento instável (área VII, com densidade baixa e incremento
alto) e zonas marginalizadas (áreas IX, com densidade babea e
incremento baixo). A discussáo aprof undada a respeito dos significados dessas categorías foi feita em outro lugar (Cardoso de Oliveira, 1968), e nao caberia reproduzi-la aqui. Bastaría acrescentar que a classifica~áo em apenas quatro áreas polares revelou-sé
insuficiente para permitir ao analista a obten~áo de maior rentabilidade do quadro comparativo, razáo pela qual foi decidida a
inclusáo de cinco outras categorías (áreas) intermediárias. Para a
constitui~o dessas últimas f oram utilizados os valores médios de
incrementos e densidades. Finalmente as novas categorias, polares
e intermediárias, foram relacionadas com os grupos indígenas pre...
sentes nas zonas fisiográficas de cada urna das áreas 2.
Urna análise preliminar mostra que dos 211 grupos tribais
distribuídos em 59 zonas fisiográficas, 46 ( 21,8 % ) podem ser classificados na categoría dos náo-inseridos em sistemas interétnicos.
Tomando-se área por área, vemos que as zonas de crescimento
instável (área VII) concentram 41 desses grupos nao-inseridos, ou
seja 89,14%, vindo a seguir as zonas da área VIII (intermediária), com 6,52 % . Como a área intermediária bem poderá ser aglutinada - nos termos do modelo estatístico - a área VII, urna
vez que participa de modo expressivo das características das zonas
definidas como de crescimento instável. As áreas 1 e V, ambas com
apenas um grupo tribal em cada urna (isto é, com 2,17%), encerram a pequena lista daquelas áreas possuidoras de popula~óes indígenas nao-inseridas. A área I, considerada como propícia ao desenvolvimento, por apresentar densidade e incremento populacional altos, registra o grupo Xetá, descoberto em 1955 na Serra dos
Dourados, no Estado do Paraná, e que pode ser tomado como caso
de características excepcionais, que em nada diminuiu o significado
da generaliza~áo sobre a incompatibilidade entre áreas em "desenvolvimento" e de "crescimento instável", em termos de situa~ao
de contacto interétnico. Quanto a área V , de densidade e incremen• 2_ Culdou-se de considerar a. presen~a dos grupos tribais por zona fis10grafica. Tal critério justifica a ocorréncia dos indios Guaran!, por exemp!o, em nada menos de 10 diferentes zonas fisiográficas. Grupos locais,
t andos ou fael;óes de um mesmo grupo tribal sáo contados, assim, tantas
vezes quantas estejam presentes em diferentes zonas fisiográficas. Esse esclarecimento é necessário para justificar a multiplica~áo de grupos que, com
outro critério, seriam relacionados apenas como unidades.
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to médios, classificada como categoría intermediária, a ocorrencia
de um único caso - o dos índios Parakaná do Baixo Tocantins,
no Estado do Pará - também náo é suficiente para prejudicar a
generaliza~áo, sobretudo quando se considera o fato de que esses
índios se encontram atualmente em processo de atra~ao.
A tabela abaixo, de cuja análise completa nos dispensamos,
pcr nao nos parecer fundamental para a compreensáo das idéias
centrais apresentadas, servirá para fornecer urna perspectiva comparativa das diferentes áreas e situa~óes de contacto interétnico, bem
como completará o quadro em Apendice, onde estao relacionados
nominalmente os grupos tribais, sua localiza~áo em zonas fisiográficas e sua situa~áo de contacto.
TABELA I

Noo
Categorias
l

n

inseridos em
sistemas

-

N.oe

abso_
"

Inseridos em
sistemas
N.oa

Total
N.oe

Pareentagem

abso.

Porcen-

lutos

ta.gem

5.46
6.07
5 .46

10
10

4.74

4.74

9

4.27

3 .63
2.42

7
4

47.88

120

34
14

20.60
8.48

37

14

3.31
1.89
56.88
17.54
6.63

165

100.00

211

100.00

abso_

lutos

Porcentagem

1

2.17

9

lutos
10
9

III

*

IV

1\.

;•

V
VI
VII
VIII
IX

41

Total

46

1

3

2.17
,.

89.14
6.52

100.00

6
4
79

,. Os autores sáo gratos a Wagner Neves Rocha pela preparaC(áO da
Tabela Apéndice e Mapa, que acompanham este trabalho. o Sr. Wagner
Neves 'Auxiliar de Ensino da Cadeira de Antropología da UFF, está termin~do os seus cursos de Pós-Gradua~áo em Antropologia social no Museu Nacional (UFRJ), para. obtencáo do grau de Mestre.
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O CONTACTO INTERTRIBAL

Desde que o "indio" foi descoberto, ele passou a ser considerado geralmente como categoría que só se tornava inteligível
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quando comparada ao "náo índio", isto é, ao "branco". Em rela~áo ao "branco" o "índio,, era visto como grupo homogeneo,
tanto no que se referia sos aspectos biológicos, quanto as características sócio-culturais. A pesar de todos os esfor~os já realizados
para substituir essa simplifica~o etnocentrica por um conhecimento científico, prevalecem ainda boje, em certas áreas, algumas pré-no~óes que tornam difícil urna perfeita apreensáo da realidade
al;>.rangida pelo nome "índio", que se torna assim náo apenas um
termo ambíguo, mas urna fonte geradora de ambigüidade. É ev:dente que ninguém usaria expressóes como "cultura branca", "cren~as
brancas", ou mesmo "popula~áo branca" com a presun~áo de que
tais expressoes contivessem em si mesmas significados precisos,
apreensíveis ao nível do enunciado. A partir da idéia de que "índio"
constituí urna categoria unívoca, autodefinida, foram elaborados
outros conceitos, que se tornaram igualmente equívocos. Apreciaremos alguns deles, com o objetivo de oferecer urna contribui~ao
ªº esfor~o que os biólogos vem fazendo no sentido de integrar os
conhecimentos da dinamice sócio-cultural as pesquisa~ sobre o processamento da evolu~ao nas popula~oes latino-americanas. U ma primeira observa~áo geral se imp5e - o desbravamento de novos
campos de conhecimento faz-se qua se sempre por meio de urna
linguagem já elaborada para a constru~áo do conhecimento antigo,
mas a partir de certo ponto essa linguagem se toma incapaz de
exprimir satisfatoriamente os novos fa tos, e tem lugar a procura
de urna terminologia também nova, despojada de significados de
urna outra ordem anterior ou, de qualquer modo, diferente. Tal
foi o caso, por exemplo, do ajustamento das categorias da taxonomía biológica tradicional aos novos fatos, resultantes de urna
concep~áo fundamentalmente diversa dos processos de mudan~a
microevolutiva ( cf. Gilmour e Heslop-Harrison, 1954 ). É certo
que a substitui~ao de toda urna terminología por outra encentra
resis~encias sérias; isto nunca se dá de urna só vez, nem por meio.
de urna única iniciativa formal. Quando surgem, no entanto, demonstra~oes repetidas no sentido de que a terminologia disponível
já nao é mais capaz de exprimir os novos conceitos, urna nova
terminclogia, ou pelo menos urna clarifica~ao da terminología antiga, torna-se condi~áo preliminar de todo entendimento. Cabe aqui
urna observa~áo do mesmo tipo, a respeito do trabalho interdisciplinar. Há termos que nao sao permutáveis - tem um sentido
próprio, no campo do conhecimento onde foram conceptualizados,
e o seu emprego com outro sentido, ou com o simples significado
de senso comum, toma-se urna fonte de confusáo.
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Os comentários que se seguem tornam mais explícito o nosso
pensamento e colocam em discussáo alguns temas cujo esclarecimento nos parece relevante para a própria concep~áo do trabalho
a ser empreendido a partir do presente simpósio.

A

n~áo

de "índio" como categoria unívoca esteve sempre as.
sociada a idéia de "pureza". Ser "índio puro" significava, do ponto de vista biológico, náo ter cruzamentos com "nao índios"; do
ponto de vista cultural, náo ter sofrido a influencia da civiliza~ao.
O "índio puro" como objeto da investiga~áo, como todos sabem,
estava inserido nas perspectivas teóricas do século XIX, quer na
que dominou o pensamento social, quer na que impunha os rumos
da Biologia. Sabemos perfeitamente que estas sao no~óes já removidas do conhecimento científico atual, mas nao estamos tao seguros de que tenham realmente desaparecido das formas menos apuradas de saber. De qualquer modo, persistem ainda como instrumentos para a identifica~ao biológica e etnológica do "índio", já
agora em termos ou do blood quanta ou da quantidade de tra~os
culturais que teria conservado de urna pureza anterior, apenas pressuposta. É o caso, por exemplo, do uso de genealogias individuais
para estabelecer o direito ao reconhecimento como membro de urna
ccmunidade tribal (cf. Walker, Jr., 1967), ou do arrolamento de
tra~os culturais considerados como "sobrevivencias pré-colombianas", para distinguir o "índio" dos latino-americanos ou anglo-americanos.
A no~áo de "tribo" foi inicialmente elaborada com fundan1ento nesse pressuposto básico de urna totalidade homogenea, da qual
seriam as unidades representativas. Mais do que isso, as tribos
ao se converterem em objetos da investiga~ao etnológica - e sobre
as quais se escreviam monografias - passaram a ser entendidas no
senso comum, náo apenas como unidades, mas como unidades fechadas, que só se alteravam de maneira significativa na medida
em que se relacionavam com os elementos de outro universo, isto
é, o dos brancos. Mesmo deixando de parte o problema das pré-no~óes dominantes nessa área, mas que de qualquer forma sao importantes quando se consideram os obstáculos que se encontram
no campo da comunica~áo, sobretudo entre especialistas e nao especialistas, é fácil constatar que o nome "tribo" é ainda empregado com diferentes significados, também por cientistas sociais. Em
artigo recente, "On the concept of tribe", Daniel P. Biebuyck
(Biebuyck, 1966) parte do reconhecimento de que "Both the definition of tribe and its application to a f orm of organization of
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peoples, societies and cu~tures of Af rica, ,~s of other parts of the
world remain controvers1al and confused , e fazendo o confronto
' de vários autores torna evidente o fato de que
de textos
In the language of the authropologists as well as in that of
other social scientist.s and in the layman's jargon. such concepts as tribe, subtribe, tribelet, tribal, society, tribalism, tribality have been used, misused and abused to cover a wide
range of groups, frameworks of in-group mores, types of organization, pattems and levels of socio-polittcal development.
sources of division and disruption, or ways to distinguish peoples as tribesmen vs peasants or as tribesmen vs townsmen .
Yet the content and scope of these concepts and their validity
as methods of classification a.nd comparison are not clear .
No cross-culturally valid definition of these recurrent terms
exists. so, according to circumsta.nces and necessities, we use
them as classificatory devices. as stages in a socio-cultural
scheme of evolution. as synonyms for uniformity, traditionalism, rlgidity. and backwardness. as manifestations of geographically instituticionally, ideologically narrowly constrained
systems characterized by values that are bound in time and
place.

Desculpem-nos táo longa cita~áo, mas queremos deixar bem claro que nosso trabalho interdisciplinar exige como ponto de par·
tida o uso de urna linguagem científica, que nao será necessariamente comum e única. Deve ser construída, no entanto, como reconhecimento do fato de que a mesma palavra pode corresponder
a conceitos diversos na linguagem própria de cada área específica do saber. A pal~vra "popula~áo" corresponde a conceitos diferentes, caso figure num contexto de Demografia, de Genética,
de Biologia Sistemática ou ainda de Geografia Humana. Em con.:
texto~: sociológicos náo ~ode ser usada como alternativa para "sociedade" termo que por sua vez corresponde a conceitos diversos,
igualmedte náo permutáveis, conforme o contexto seja de Botanica, de Zoologia, ou de Sociologia, propriamente. A palavra "etnia",
por exemplo, foi conceptualizada nas ciencias sociais com o objetivo de remover da sua linguagem a palavra "ra~a", que pertencia ao glossário técnico de outras ciencias. As duas, portante, também nao sáo permutáveis - náo faz sentido usar "etnia" em textos de Biologia, como também náo faz sentido o termo "ra~a" em
textos de ciencias sociais, com significados essencialmente diversos
daqueles que lhe sao atribuídos nas ciencia biológicas. ~ fácil ·entender agora a importancia que assume todo esfor~o realizado no
s.e ntido de clarificar um conceito táo importante como o de "tribo",
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a respeito do qual, como vimos, mesmo entre os cientistas sociais
náo existe concordancia satisfatória. De qualquer forma, entre estes
nao se verifica nenhum desacordo quanto ao fato de que "tribo"
é um grup:> social. Mesmo na forma já dicionarizada isto é enfatizad,:), como se ve em Charles Winick (Dictionary ol Antropolo~y,
1956):
Tribe - A social group, usually with a definite area, dialect.
cultural homogeneity, and unifying social organization. lt
may includ severa! subgroup, such as sim or villages. A tribe
ordinarily has a leader and may have a common ancestor, as
well as a patron deity . The families or small communtties
making up the tribe are linked through economic, social, religious, family, or blood ties .

Embora náo seja esta a ocasiáo adequada para um questionamento mais aprofundado de certas implica~óes de tal conceito, um
fato fica estabelecido de maneira inquestionável - a palavra tribo
nao contém em si nenhum significado biológico definido. E mais,
nao corresponde por defini~áo a um "isolado", urna vez que em
tal grupo náo se encontram necessariamente barreiras de ordem
social, cultural ou religiosa. Os pressupostos de que urna tribo nao
inserida num sistema interétnico se ja homogenea, ou "pura", sáo
também indefensáveis. O problema das diferen~as genéticas entre
popula«;óes indígenas acaba de ser apreciado por Layrisse (Layrisse,
1968) de maneira muito lúcida, e a luz de dados empíricos conclusivos. Um fato desde muito tempo proclamado pelos antropó·
logos sociais foi afinal reconhecido pelo geneticista:
Analysis of the frequency of blood groups traits has shown
that the soclo·political unit used in cultural anthropology does
not always correspond to the biological unit; it appears that
the populatlon of each village rather than the whole tribe
represents. in some cases, an independent gene pool (Layrlsse,
op. cit.).

Isto náo é tudo - o fundamental consistirá em reconhecer
que ''tribos diferentes", ou subgrupos de urna "mesma tribo" possuem geralmente formas institucionalizadas de relacionamento, seo
jam etas pacíficas ou agressivas, e que estas rela~óes entre elas representam um fator de variabilidade biológica. Padróes matrimoniais exóganos, ado~áo de crian~as, incorpora~áo de adultos, sobretudo de mulheres, por rapto ou guerra, sao táo comuns na América indígena que nos dispensamos de fornecer exemplos. Esses fatos devem ser encarados conjugadamente, como elementos de um
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processo cujo início data de cerca de 30.000 anos, e como componentes de um sistema social de relacionamento de grupos humanos. O fato de que se ponha eventualmente enfase no estudo
de contactos interétnicos, a partir da polariza~áo índio/ branco,
náo significa que os contactos intertribais sejam excluídos como
objeto de investiga~áo. O nosso ponto de vista, ao contrário: é de
que tais estudos constituem o fundamento de qualquer conceitua~áo do "índio", seja como grupo social ou biológico.
No quadro apresentado em Apendice encontram-se dados que
retratam a situa~áo presente. Pode ser utilizado com proveito para
urna avalia9ao imediata das possibilidades de investiga~áo, quando
estas tiverem como ponto de partida a situa~áo de qualquer grupo
indígena em termos do seu maior ou menor grau de relacionamento com segmentos da sociedade nacional. Na classe de náo inseridos em sistema interétnico estáo incluídos aqueles grupos que
provavelmente nao apresentam evidencia de cruzamentos com "náo
índios'', ou de altera~oes dos seus padróes sócio-culturais originais.
Entre estes ainda seria possível distinguir os que se mantem em
relativo isolamento, mesmo em rela~áo a outros grupos indígenas,
e os que se encontram em áreas chamadas de acultura~áo, como
por exemplo, a do Rio Negro, do Xingu, ou do Chaco. Na classe
de inseridos em sistemas interétnicos, diferentes variáveis podem
ser consideradas, mas isto se fará em fun~áo da problemática que
venha a ser estabelecida em projetos específicos. O intuito que tiveram os autores desta comunica~áo f oi o de prover os seus colegas biólogos de um amplo esque~ de referencia para a programa~áo preliminar de suas pesquisas. Náo deve ser tomado, entretanto, . como urna autodispensa dos etnólogos ou antropólogos
sociais de urna colabora~áo mais imediata e particularizada, sempre que para tal sejam solicitados, a fim de que possíveis insuficiencias e distor~óes possam ser reavaliadas e cor~igidas.
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AP~NDICE

SITUA9AO DE CONTACTO DE POPULA9óES INDtGENAS BRASILEIRAS

ZONAS DE DENSIDADE ALTA E INCREMENTO BAIXO
Inseridos
eni sistema

Zona fisiográfica

(N. no mapa)
0

1 _

Náo inseridos
e?n sistema

Gru.¡>0

sttuagao
de contacto

ZONAS DE DENSIDADE ALTA E INCREMENTO ALTO
'

Zona f i siográjica

(N.º no mapa)
MARANHAO
Baixo Mearim (13)
MINAS GERAIS
Mucurl (21)
SAO PAULO
Litoral de Santos (1)
Sáo Paulo 04)
PARAN.A

Oeste

(49)

Norte (50)

Inserid.os
em sistema

Náo inseridos
em siste1na

Gru¡>0

de contacto

Guajajara

1
1

~taxacali

1
1

Guarani
Guarani

2

Guara ni
Kaingang
Xetá (Aré)
Guaraní
Kainga.ng
Xokleng

3

1

Situa~áo

+
+
+
+
+
+
+
+
+

PERNAMBUCO
Agreste (16)
Sertáo do Moxotó (20

1
1

Xukuru
Fulnió
<Carnijó)

Sertáo do Alto-Pajeú <26)

1

Kambiwá

+
+

1
1

ALAGO AS
Baixo S. Franci:;co
Sertaneja (57)

(53)

SAO PAULO
Catanduva (40)
Bauru (41)
Marília (43)
RIO GRANDE DO SUL
Planalto Médio (57)

1

Xukuru-Kariri
Xukuru-Karirf

1
1
1

Guaranl
Terena
Kaingang

1

Guaran!

1

+
1

+
+
+
+
+
+

.

2 -

ZONAS DE DENSIDADE ALTA E INCREMENTO MtDIO

PARAíBA
Litoral e Mata (6)
BABIA
Cacaueira (1)

MINAS GERAIS
Rio Doce (22)
SANTA CATARINA
Bacia do Itajaí (5)
RIO GRANDE DO SUL
Alto Uruguai (54)
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1
4:

Potiguara
Botocudos
Pataxó-Hahahai
Karlri
Tupinaki

1

Botocudos
<G uerém)

3

Guarani
Kaingang
Xokleng

1

Guaran!

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4 -

ZONAS DE DENSIDADE MtDIA E INCREMENTO ALTO (Nlo há populaQóes
indígenas)

5 -

ZONAS DE DENSIDADE MÉDIA E INCREMENTO M~DIO
.

PARA
Tocantina (8)

2

PERNAMBUCO
(Sertáo do Sáo F rancisco (60)
3

RIO GRANDE DO SUL
Campos de Cima da
Serra (5G)

1

1

+
+

Asurini
Gavióes
Parakanan

-

P akarará
Panka.raru
t.Jamué
(Aticum)

+
+
+

Guaraní

+
165

j

\
&-

ZONAS DE DENSIDADE MkDIA E INCREMENTO BAIXO
..

Zona jisiográfi ca

(N.º n o mapa)
BAlDA
Nordeste

Inaeridos
em sistema

Náo i naeridoa
em sistema

2

(63)

Gr upo

de contacto

K aimbé
Kiriri

SAO PAULO
Baixa.da do R ibeira (2)

1

Guaran!

PARANA
Alto I vai

1

Kaingang

1 -

( 29)

Sit~áo

z ona jisiogr áfica

(N. n o mapa)
0

Inseridos
em 1istema.

Náo inseridoa
em sistema

Desa n a

+
+
+

Guaharibo
Hohodene
Kamás
(Makus)
Karuatana
Kobéwa
Korlpako
Maku
Makunab0d6
Mandawaka
Pakidat
<Surara)
Pokanga
Tartana
Tuyuca
Wairá
Wanana
(Kótedia.)
Waiktno
(PiraT a puya.)
Xirlana
Xirtaná
Yanoama
<Yano-

+

Z ONAS DE DENSIDADE BAIXA E INCREMENTO ALTO

RONDONIA
Alto Madeira

(34)

ACRE
Alto Purus (23)

AMAZONAS
Médio Amazon as

R io Negro (18)
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(16)

10

2

Arika pu ou
Maxubi
Atorai
Uruku
Digüt
Kabixt
P akaánovas
Paranawat
Puruborá
Tukumanfed
Tupari
Urupá
Wirafed

5

Catiquinga
Kaxinawa
Maniten eri
Yamtnawa
Kanamari

4

Hixka ria na
Ma wé
Munduruku
Mura

11

12

Aixateri
Aruahi
Barawana

Grupo

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

nama)

RORAIMA
Alto Rio Branco (25)

PARA
Babeo Amawnas

(17)

5

6

3

Baharatiana
Ingartkó
Makuxi
Mayongong
(l ekvana)
T aulipang
(J s.ricunas)
Waiká
Wapitxana.
(Vapidiana)
Xirian á

3

Apalaf
K atawlan
K a xuiana

+
+
+
+
+
+
+
+
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7
1

zona fisiográfica

(N.º no mapa)

Inseridos
em aúte1na

Itacatunas (29)

1

Rio Xingu (30)

1

Náo inseridos
em sistema

Grupo

Maopityan
(Mapidian)
Parikotó
Salumá
S ikiana
Tirió
Waiwai
(T apioca)
Suruí
(MUdjetire)
5

Gorotire
Menkran-Notire

Situ~áo

Zona fisiográfica

de conitacto

(N. no mapa)
0

Chapada (6)

Inseridos
em ai&tema

N áo inseridos
em mtema

Grupo

15

7

Agavotokveng
Ipewi
Mentukire
(Txukaha.-

+
+

máe)

Tapirapé
Yawalapiti
Waurá
Xavante
TxiltAo
Kuikuro
Kreen-Akaróre
Trumai
Suyá
<Kroatire)
Kamayurá
Kalapalo
Nahukvá.

+
+
+

Kub ~n-kran-

keng
Xikrin
(Dióre)
KO-kray-móro)
KararaO
MARANHAO
Pindaré (15)

Tocantins (27)

Alto Mearim (5)

PARANA
Campos do Oeste (51)
MATO GROSSO
Aripuaná (33)

1
1

2

+

Guajá
Krikati
Gavióes

.+-

Krikati
Ramkókamékra
Timbira
(Krem-Yé)

3

Kaingang

1
4

Boca-Negra
Cinta Larga
Erigpagtsá.
(Canoeiros)
Tapayúna
<Bei~o de
PaU)
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Mehlnaku

Guaja jara

Situcu;áo
de contacto

Matipuhi
Bakairi
Aweti
Juruna
Irá.ntxe
Paresi

+
+
+
+

Poxoréu <Leste) (7)

1

Bororo

Campo Grande (19)

2

Te re na
Guarani

Encosta Norte (23)

2

I

Mamainde
Manduca
Nambikwara
Sabonés
Sararé
Galeras

Encosta do Sul (24)

1

Te rea a

Baixada do Sul (26)

2

Kadiwéu
Terena.

+
+
+
-l-

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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(N.0 no mapa)
Zona. ftsiográ/ica

In1erido1

em

1i1tema

Náo inaerido1
em ristema.

Grupo

Sit~áo

de

Zona fisiográfica

contacto

(N.0 no mapa)
Solimóes-Javart

GOIÁS

, Norte Goiano ( 1)

8 -

5

Apinayé
Canoeiros
<Avá)
KaraJá
Javaé
Krahó
Xerente

1

Alto Juruá (24)

AMAZONAS
SolimOes-Tefé

Rio Purus (20)

(19)

Amahuaka
Iawano
Kampa
Kapanawa
Katautxt
Marinawa
Nukuini
Poyanawa
Pakanawa
Tuxinawa
Yaminawa
Katuktna

12

2

1

Máku
Mura
Witóto
ApurfnA
Dani
Ipurinan
Ja.ruara
Paumari

6

I•

Yamaru:U

Rio Juruá

.

.
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(21)

4:

1

Katukina
Kulina
<Culfna)
Mukuru-Dani
Xupinawa
Yamandi

NiW inserido•
em listema

4

1

+
+
+
+

+
+
+
+

Ouajarina

(7 )

1

Amanayé

1

Tembé

+
+
+
+
+
+

Kartpuna
Oailibi
Palikur
Wayana

+

t -

ZONAS DE DENSIDADE BAIXA E INCREMENTO BAIXO

AMAZONAS
Rio Madeira

(32)

Araras
Munduruku
Mura Pirahá
Parintintin
Diahoi
Tenharim
Numbiai
(Orelha de
Pau)
Morerébt
Kayabi
Munduruku

8

-

+
+
+
+

+
-+
+
..i.

+
+
+
+

de contacto

PARA

Ourupi (10)
AMAPA
Oiapoque (3)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Situa<;áo

Grupo

Kurina
Maia
Kawamari
Marubo
Tukuna
(Tikuna)

+

ZONAS DE DENSIDADE BAIXA E INCREMENTO M~DIO

ACRE

(22)

Inseridol
em listema.

PARA
Tapajós (35)
MARANHAO
Gurupi (14)

2
1

BAHIA ·
SertAo do Sáo Francisco ( 59>

MATO GROSSO
Baixada Norte (25)

2

1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Urubus-Kaapor

+

Pankararu
Tuxá
Umotina
<Barbados)

+
+
+
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INTRODUQAO

Antes de examinarmos o processo de mudan~a que vem tendo Jugar na Amazonia, procuraremos oferecer informa~oes que
venham propiciar urna visáo da regiáo através das áreas de fricc;.ao interétnica que nela tem lugar, bem como de sua dinamica,
isto é, das frentes de expansáo da sociedade nacional l. Em linh~s
gerais, e nos valendo de dados parcialmente analisados em outras
oportunidades (capítulos VIl e X desta coletanea), cabe fazer aqui
algumas considera<;é>es de caráter comparativo visando a fornecer
urna n~áo sobre o lugar que ocupa a Amazonia - e me refiro
aqui a Amazonia Legal - no território Brasileiro e a express1v1dade de sua ocupa~áo por grupos indígenas. Outros colegas fala• Este trabalho foi escrito para a conferencia "Man in Amazon", realizada na Universidade da Flórtda (Gainesvllle) em 1973; foi publicada sob
o titulo "Indigenons Peoples and Socia-Cultural Change in the Amazon
Basin", in Man in Amazon (Editor: Charles Wagley) Flórida University
Press, Galnesville, 1974 ; o original, escrito em portugués, saiu editado P.Or
Debat~ Ir Critica, n. 0 2 (janeiro a junbo) Sáo Paulo, 1974. No texto in~lés
suprimi algumas partes visando a tomá-lo mais conciso; agradei;o ao Pro-fessor Charles Wagley, pelo trabalho que teve no preparo da versé.o que
velo a ser publicada em Man fn Amazon. O presente texto foi, finalmente,
ainda mala reduzido, pols dele tirel todas as considera.Q6es de caráter teórico - referentes a Flc9áo Interétnica - uma vez que as mais importantes
já se encontram dispersas em dlferentes capítulos desta coletanea, especialmente no capítulo VII .
1 Agradei;o aos Drs. Alcida R. Ramos, Kenneth I. Ta.ylor, Roque B.
Laraia e P . David Price, bem como ao Summer Institute of Lingulstics, a
gentlleza de me terem colocado a disposi9áo dados de campo nio publicados. A Dra. Alcida R. Ramos agrade90 ainda ter Udo o manuscrito e feito
sugest6es, o que, entretanto, náo a toma, nem os demais colegas mencionados, responsávels por qualquer interpreta9áo contida neste trabalho.
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ram ou falarao nessa Conferencia sobre a reg1ao amazónica, suas
características e os diferentes eco-sistemas que ela pode conter.
Vamos nos limitar, assim, a dizer que os grupos indígenas neta
situados montam a expressiva cifra de 159, a saber 74o/o de urna
popula~áo total de 211 grupos. Essa popula~áo indígena "amazónica" se distribuí em áreas de baixa densidade demográfica e incremento populacional variável, e a importancia disso veremos
adiante quando tratarmos das frentes de exapansáo da sociedade
brasileira. Desses 159 grupos 44, 27%, podem ser considerados
como nao estando inseridos em sistemas interétnicos; em termos
descritivos, urna parte deles estaría na situa~áo de grupos hostis,
outra estaría na de arredios e outra, ainda, estaria na situa~áo
de manter contactos simplesmente esporádicos com segmentos desbravadores da sociedade nacional, sem que tais contactos determinem urna interdependencia económica de caráter irreversível. Os
demais, a saber, os que se inserem em sistemas interétnicos - e
que, portanto, suas rela~óes com a sociedade nacional envolvente
podem ser explicadas ao nível do modelo do "potencial de integra~áo" representam cerca de 115 grupos, isto é, 72% dos
grupos amazónicos. E será o exame, ainda que superficial da si'
tua~ao de contacto desses grupos com os segmentos regionais
da
sociedade brasileira que nos permitirá f azer urna idéia preliminar
do processo de mudan~a sócio-cultural por que passam atualmente. Mas o montante desses grupos já nos indica que essa mudan~a, tomada a Amazonia brasileira como um todo, é de tal modo
expressiva que nao pode ser ignorada por tantos quantos se refiram aos grupos indígenas que a habitam. E vale aqui sublinhar
que o estudo da mudan~a sócio-cultural náo pode ser assumido
apenas como um tópico das monografías - um dos hábitos que
já se tornou nocivo a investiga~áo antropológica - , mas que o
etnólogo f a~a dela o próprio foco da pesquisa.

-

Será interessante refletirmos nessa confer~ncia sobre os aspec.t_os dinamicos das áreas de fric~áo interétnica, a saber, aquetas
reg1oes em que se concentram sistemas interétnicos histórica e sociologicamente identificados. Essas regióes estariam sendo alcan~adas por frentes de expansáo da sociedade nacional, seja pela
primeira vez e nesse caso seriam frentes desbravadoras - ;
seja por fluxos ou refluxos de urna ou mais frentes comumente
' o da micham~das de " ciclos económicos", como o da borracha,
n:ra~ao, o da indústria madeireira, etc. Numa primeira considera~ao, podemos tomar como indicadores da presen~a dessas diferen-
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tes frentes a densidade e o incremento demográficos comparativos. Verificamos, tomandc>se o Brasil como um todo, que os grupos indígenas amazónicos ocupam precisamente aquetas áreas de
bsi:xa densidade e alto incremento populacionais> numa indica~áo
de que essas áreas abrigavam frentes expansionistas mesmo antes·
do empreendimento recente da Transamazonica, urna vez que estou
me utilizando propositadamente de dados censitários de 1960 analisados comparativamente com os de 1950 ( cf. capítulo VII). E
como ilustra~áo do que acabo de dizer, gostaria de apontar o livro
de Otávio Guilherme Velho, "Frentes de Expansáo e Estrutura
Agrária" ( 1972), onde é tratado monograficamente um conjunto
de frentes de expansáo situadas na confluencia dos estados do
Pará, Goiás e Maranháo, revelando-nos qual a magnitude da penetra~áo económica ocorrida no período que antecedeu ao próprio·
projeto de rodovia transamazónica. Mas a compara~áo que se f ará
a seguir entre regióes (específicamente. "zonas fisiográficas"), caracterizadas segundo densidade e incremento populacionais, e os·
grupos amazónicos, conforme a inser~áo ou náo inser~áo deste~
últimos em sistemas interétnicos, creio que será suficientemente·
eloqüente para nos convencer da relativamente alta escala de penetra~áo nacional na Amazonia Legal e, por conseguinte, qual a.
probabilidade de mudan~a sócio-cultural.
A primeira constata~áo que se poderá fazer a base dessa com-para~áo (vide Quadro 1), será relativamente a maior concentra~áo
de grupos indígenas nas regióes de baixa densidade demográfica._
Entretanto, tais regióes podem ser distinguidas também em termos
de suas respectivas taxas de incremento populacional: nesse sen-·
tido teríamos, assim, aquetas regióes com baixo incremento, éom ·
11 grupos indígenas; com médio incremento, abrigando 3 7 grupos;
e com alto incremento, contendo 107 grupos indígenas. O confron-·
to dessas cinco categorias, que constituem o quadro comparativo,
permite-nos assim essa primeira verifica~áo de que é exatamentenas áreas de alto incremento populacional, portanto onde ondas
migratórias mais afetam o equilíbrio demográfico regional, onde··
reside o maior número de grupos indígenas. Dentre as zonas fisiográficas classificadas nessa categoría de banco e alto incremento
(Db/la), gostaria de assinalar as que congregam maior númerode grupos indígenas; sáo etas: a do "Río Negro", (18)* com cer-·
ca de 23 grupos, 11 dos quais inseridos em sistemas interétnicos,
•

Os n.oe entre parenteses remetem ao mapa.

sendo os demais hostis, arredios ou esporadicamente contactados;
sáo grupos de língua Baniwá (Aruak), Tukana, Maku, e Yanomani (estes últimos presentes também no "Alto Rio Branco" (25),
juntamente com grupos de língua Karib). Urna segunda regiao ou
"zona fisiográfica" a destacar é a do "Alto Madeira" (34), no
território de Rondónia; nesta, 12 grupos podem ser identificados,
QUADRO I
"Zona /isiográ/ica"

N. 0 de
Grupos

Insertdo1

Nao

Inseridos

Densidade Alta /
Incremento Alto

1

1

D ensidade Média/
Incremento Médio

3

2

1

107

67

40

Densidade Baixa/
Incremento Alto

'

Densidade Baixa/
Incremento MécUo

37

34

Densidade Baixa/
Incremento Baixo

11

11

159

115

TOTAIS

3

'

44

Distribui~áo
~istemas

dos grupos arnuónioos conforme sua inser~ ou ni.o em
interétnicos e segundo densidade e incremento demográficos re-

gionais.
destes, entretanto, apenas dois náo inseridos em sistemas interétnicos: esses grupos do alto Madeira sáo preponderantemente de
língua Tupi ou de língua Txapakura; quando náo estáo submetidos ao regime do seringal, acham-se hostis (os Kabbci) ou arredios (como alguns subgrupos Pakaanova). Vale assinalar nessa
área a descoberta de cassiterita, o que indica alguma altera~áo
no rumo da mudan~a sócio-cultural de grupos até entáo vinculados ao extrativismo vegetal. Urna terceira regiáo, situada no norte
matogrossense, pode ser relacionada malgrado seja eta urna área
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de transi~áo entre a floresta equatorial, amazónica, e os campos
da "Chapada" (6), nome, aliás, dado a zona fisiográfica; sáo 22
grupos e parte deles habita o Parque Indígena do Xingu urna
área de intensa acultura~áo intertribal. Talvez seja essa área,
precisamente a do a)to Xingu, que, juntamente com a do Rio
Negro, é aquela onde a E.cultura~áo intertribal se processa em
escala mais significativa; a diferen~a entre ambas ficaria apenas
na menor exposi~áo dos grupas xinguanos ao contacto com o branca, enquanto no Río Negro a penetra~áo nacional tem ocorrido
mais sistematicamente alcan~ando os índios em seus mais distan..
tes redutos.
Outras regióes, classificadas nessa mesma categoria (Db/Ia),
apresentam menos concentra~áo de grupos indígenas. Sao elas: a
do "Alto Purus (23) ), no Acre, com cerca de 5 grupos Pano,
inseridos em seringais; a do "Medio Amazonas" ( 16) no estado do Amazonas, com 4 grupos Tupi e Mura, todos vinculados
ao extrativismo vegetal regional; a do "Baixo Amazonas" ( 17), no
estado do Pará, com 9 grupos Karib, tres deles ainda náo inseri-·
dos em sistemas económicos regionais; a do "Alto Río Branco",
(25) em Roraima, com 8 grupos Karib e Yanomama, tres deles
também nao inseridos; a do "Rio Xingu" (30), no Pará, com
6 grupos Kayapó, (Je) que, com a exce~áo de um deles (Gorotire), os demais foram pacificados no decorrer desses últimos
vinte anos); a zona fisiográfica do "Itacaiunas" (29), no mesmo
estado, contém apenas um grupo, os Suruí ou M udjetire, de língua Tupi. Nessas regi0es do Pará, vale indicar, a descoberta em
1967 de vastíssimas jazidas de ferro (na zona de "Itacaiunas"
( 29) e a possibilidade de minera~ao do cobre na área do médio
Xingu, na regiao do rio Fresco e Riozinho. No estado do Maranháo ternos tres "zonas fisiográficas" contíguas ("Pindaré" ( 15),
"Tocantins" (27) e "Alto Mearim" (5) reunindo 7 grupos de
índics Tupi e Je (Timbira), senda que esses últimos se acham
próximos ao trecho já concluído da Transamazonica. Finalmente,
há duas regióes que exigem urna referencia especial pelas ocorrenc:as dramáticas que nelas tem tido lugar: é a zona do "Aripuaná" (33), no estado de Mato Grosso, onde grupos em processo
de atra~áo ou pacifica~ao e por esse motivo pouco conhecidos
etnologicamente, como os Boca Negra, Canoeiros (do rio do Sangue) , Tapayuna e Erigpatsá, enfrentaram ( ao que parece até a
cria~ao do Parque Indígena do Aripuaná) a penetra~ao mineradora; reservas de estanho estimadas em 10 milhóes de toneladas
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traem interesses económicos de grande magnitude e a pesquisa
:iineral prossegue sistematicament~ na área. entre os rios ~puaná
e Sucunduri, ambos afluentes do no Made1ra. A outra regiao, em
Rondonia denominada zona fisiográfica "Encosta Norte" (23)~
abriga udi conjunto de 6 subgrupos de língua Nambikuára que
tem sido igualmente alcan~ados por frentes mineradores, interessadas em explorar reservas de estanho localizadas em seus territ órios.
Quanto as zonas de baixa de.nsidade e médio incremento populacionais (Db/ 1,m) - que, como vimos, congrega cerca de 37 grupos indígenas-, há a se destacar a do "Alto Juruá" (24), no Acre~
onde 12 grupos quase que macic;amente Pano (apenas comas exce~oes dos Kapanawa, possivelmente Aruak, e dos Katauixi certamente Tupi, mas em processo acelerado de extinc;áo), acharo-se integrados em atividades de extra~áo da borracha em diferentes seringais e submetidos ao regime do "barracáo" (isto é, do escambo compulsório ) . No estado do Amazonas, na regiáo do "Rio Puros" (20),
contígua a do "Alta Juruá", a situa~áo que seus 6 grupos Aruak
desfrutam junto a sociedade nacional é muito semelhante, acrescentando-se apenas a penetrac;áo do extrativismo madeireiro ao lado
da extrac;áo da borracha. Numa outra regiáo também contígua as
anteriores, a zona do "Rio Juruá'1 (21), prepondera o mesmo extrativismo vegetal envolvendo 5 grupos Katukina, Aruak e Pano,
dentre os quais apenas um, o M ukuru-Dani, continua - ao que parece - sem se integrar nas atividades extrativistas organizadas por
regionais. Nas duas zonas do rio Solimóes, na denominada "Solimóes-J avari" (22) e na " Solimóes-Tefé" (19), o engajamento nas
economías extrativistas locais é variado: na primeira zona, que congrega 5 grupos majoritariamente Pano ( com a exce~áo dos Tukuna,
de filiac;áo lingüística indeterminada) , uns estáo sendo usados em
empresas madeireiras (os M arubo e, parcialmente os Kanamari)
outros (os Tukuna, os Kurina e, também, parcialmente, os próprios
Kanamari) estáo vinculados em atividades de extrac;áo da borracha; sendo que o quinto grupo, os Maya, rnantém relac;óes hostis
comas sociedades nacionais do Peru e do Brasil. Na segunda zona,
a do "Solimóes-Tefé", 3 grupos podem se.r identificados: os Mura,
os Witóto e os Maku, estes últimos apenas remanescentes e os primeiros os que melhor conseguem guardar relativo afastamento das
atividades extrativistas, nas quais fortemente se inserem os Witóto.
Ainda dentro dessa categoria de baixa de.n sidade e médio incremento (Db/lm), mas no estado do Pará, ternos a presen~a de
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apenas dois grupos indígenas, os Tem'bé e os Arnanayé, respectivamente localizados nas zonas fisiográficas "Gurupi" ( 1O) e "Guajarina" (7); grupos Tupi, desfrutam urna situa~io de contacto intensivo com a sociedade regional. Finalmente, ainda dentro desta categoria ternos na zona do "Oiapoque,, (3), no territ6rio do Amapá,
4 grupos indígenas vivendo urna situa~ao de fronteira com a Guiana
e com um contacto intensivo com representantes regionais de amb os os países: demonstrativo disto é o fato dos ~ripuna, por exemplo, que sendo um grupo Tupi fala boje crioulo e portugues; o mesmo acontece.ndo com os Galibi, grupo Karib, falando frances, portugues e crioulo; situa~áo semelhante gozam os Pallkur (Aruak) e
os Wayána (Karib).
Ainda nas regióes de baixa densidade, mas de incremento igualmente baixo (Db/ lb), real~a o fato - como vimos - da redu~áo
de grupos indígenas que nelas se apresentam em pouco mais de urna
dezena, preponderantemente de língua Tupi, como os Muduruku e
os diversos subgrupos Parintin-Kawahib, do "Rio Madeira" (32 ),
no estado do Amazonas, todos presos a economia extrativista vegetal
regional. Esse engajamento tem lugar também na zona do "Tapajós" (35), onde se localizam parte dos mesmos Munduruku e os
Mayabi, também.de língua Tupi; e no estado do Maranháo, na zona
dorio "Gurupi" (10), ternos os Urubus-Kaapor - grupo Tupi pa..
cificado em 1928 - , localizados numa regiáo de ocupa~áo nacional extraordinariamente rarefeita, o que lhes tem permitido manterse praticamente marginalizados da economía regional. Áreas de penetrac;ao bastante antiga e sem que as frentes de expansáo nacional
tivessem logrado maior adensamento de seus contingentes populacionais, só agora - como veremos adiante - elas poderáo sofrer
mudan~as radicais, f ace a rodovia Transamazonica em processo de
constru~áo, ou, especificamente na área do Tapajós, urna eventual
minera~áo de cassiterita, atualmente em fase de pesquisa e prospec~áo. E a emergencia dessa mudan~a poderá ser bem aquilatada
se compararmos entre si a situa~áo dos Urubu!!rKaapor com a dos
Guajajara, grupo igualmenteTupi, ocupantes de áreas situadas entre
os Rio Pindaré, Grajaú e Mearim, também no Maranháo, na zona
fisiográfica denominada "Baixo Mearim" ( 13). Essa zona, ao eontrário das anteriormente examinadas, é a única a apresentar alta
densidade e igualmente alto incremento (Da/la), sendo também a
única, a abrigar um grupo indígena.
Esses Guajajara - que mereceram um estudo modelar feito
por Charles Wagley & Eduardo Galváo entre 1941 e. 1945 (Wagley
1'19

apresentam a seguinte situa~ao, descrita por
um recenseador do Summer lnstitute of Linguistics em 1967:

& Galváo, 1949) -

Sáo poucos que trabalham para "civilizados"; a maior parte
faz roc;as ou quebra babacu . Mas quase já náo possuem a. sua
própria terra, devido a grande invasáo de civilizados. Para estes
f azem qualquer servi~ bruto : carregadores, remadores de canoa, etc .

O mesmo informante indica a alta escala de bilingüismo sendo que
a totalidade dos homens fala portugues, urna vez que sáo estes e nao as mulheres - que entram em contacto sistemático com os
regionais. Já os Urubus-Kaapor, na zona do rio Gurupi, sáo assim
mencionados pelo antropólogo Roque Laraia, que com eles esteve
também em 1967:
Quarenta anos após a sua pacificacáo - conta Laraia - os
indios Urubus continuam praticamente monolingües. NAo atinge a 5% de sua populacáo atual o número de individuos bilingües. Desde a década de 1950, os Urubus comerciam com
o Posto Indígena, efetuando trocas de seus produto.s <como
peles de on«;a, maracajá, caititu, queixada e veado, artefatos
tndfgenas e alguns resultados da coleta) com objetos manufaturados, tais como rifles de repeticáo calibre 22, municlo, material para pesca, roupas, a«;úcar, 821, querosene, fumo, f óSforo,
lanternas e pllhas, f erra mentas como machado, enxada, etc.
Revólveres constituem objetos que conferem alto prestigio aos
seus portadores. (Informa~áo pessoal) .

Mas ao contrário dos Guajajara, os Urubus-Kaapor mantero seus
territórios relativamente livres da ganancia regional, recebendo em
suas aldeias raros visitantes, como naturalistas e antropólogos. A
compara~áo Guajajara/ Kaapor me parece ser urna boa ilustra~áo da
sensibilidade dos indicadores demográficos usados, urna vez que revelam a existencia de f enomenos - tais como as frentes de expansáo - condicionantes do processo de mudan~a sócio-cultural.
II -

PROCESSOS DE MUDANQA SóCIO-CULTURAL

Para urna aprecia~áo da mudan~a sócio-cultural dos grupos indígenas da Amazonia a primeira dificuldade que aparece está na
própria literatura etnológica disponível. O teor f ragmentário dessa
literatura, dando conta de menos de urna dezena de grupos tribais,
torna sua manipula~áo praticamente inviável para os fins de constru~áo de urna teoria sobre urna mudan~a que transcenda a escala
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de um determinado grupo indígena. A segunda dificuldade estada,
pois exatamente na ambi~áo do título dessa conferencia, comu o
de dar conta da mudan~a sócio-cultural em escala regional, Amazónica! Como eludir essas difculdades? Parece-me que a única maneira será a de examinarmos alguns processos de mudan~, precisamente identificados, correlacionandO-OS com as formas de inser~áo dos grupos indígenas em sistemas interétnicos.

1 -

Proces.sos condicionados pelo extrativismo vegetal:

Tomemos o caso Tukuna e examinemos a forma de inser~ao
desses índios na economia regional, o que significará tomar pela
base o sistema interétnico. Sabemos - como expus mais longamente em meu livro O lndio e o Mundo dos Brancas - que os Tukuna
f oram engajados na economia da coleta de látex desde o momento
em que seringalistas se apropriaram de suas terras, em princípios
do século. Os que habitavam os igarapés, afluentes do río Solimoes
- e que continuam a ser boje a maioria - , passaram automaticamente a condi~áo de "servos" da gleba, dominados pelo "regime
do barracáo", a saber, pelo escambo compulsório: os habitantes da
gleba eram obrigados a prover suas necessidades (criadas pelo contacto interétnico) no barracáo do seringal e a pagarem o consumo
ccm o látex obtido num trabalho extenuante nos períodos de seca;
durante as chuvas a popula~áo da gleba se limitava, obrigatoriamente, a consumir no barracáo. Esse regime - que, aliás, marca
bem um tipo de forma~áo social genérico no Brasil arcaico - caracterizaría de um modo muito expressivo o processo de mudan~a
sócio-cultural dos Tukuna.
Considere.m es pelo menos um dos eventos que poderá indicar
a dire~áo que tomaria tal processo. Refiro-me a queda da borracha
silvestre no mercado internacional e a conseqüente desorganizai;áo
da economia do seringal. Os seringais, montados em territórios
Tukuna e organizados como "empresas familiais", tiveram de enfrentar a situa~áo de possuir contingentes de máo-de-obra sem ter
como utilizá-los. Como tornar rentável ·essa máo-de-obra se a apli~áo da mesma na coleta do látex (que por sua vez já desapareceria pelo esgotamento progressivo das seringueiras nativas) já se afigurava nao-económico? É necessário lembrar aqui que durante todo o tempo de atividade produtiva do seringal, os Tukuna foram proibidos de manter seus r~ados de subsistencia, por meio
dos quais haveriam de suprir sua dieta básica, constituída de mandioca e de sua transforma~áo em farinha, consumida sobretudo com
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peixes. Também a pesca lhes foi vedada, urna ve.z que qualquer
atividade capaz de produzir alimentos e.r a para a empresa intolerável: pois afasta.ria os índios da condi~áo de consumidores certos
do barracáo e os afastaria igualmente da coleta de látex. Ganhando duplamente nos baixos pr~os com que compravam o quilo do
látex e nos altos pre~os com que vendiam as mercadorias no barracáo, os seringalistas nao poderiam encontrar meio mais garantido
de assegurar a manuten~áo da empresa. Com a altera~áo havida entretanto, na conjuntura economica nacional, com suas repercussóes regionais, tiveram de aplicar a máo-de-obra indígena
em setores anteriormente desprezados. Foi assim que os Tukuna
voltaram a fazer sua agricultura, inclusive incentivados pelo proprietário da gleba. Incentivados foram também para a manufatu..
ra~áo da f arinha, como para a ca~a de bichos de pele comerciável
( tais como o veado, a jaguatirica, etc.) ou para a obten~áo de fibras de tucum. A própria pesca também passou a ser desejada desde que os peixes, sempre. que possível, eram a~ambarcados pelos
empregados do seringa! quando de suas subidas aos igarapés. Todos
esses produtos - quase-confiscados - eram comercializados para
fora do seringal, vendidos a pre~os muito lucrativos. Conclusáo:
embora mantido o regime de barracáo e o sistema servil em que
ele se assenta, o teor da mudan~a sócio-cultural mudou sensivel.i
mente, posto que formas mais tradicionais de produ~ao foram, por
assim dizer, recuperades; e a intensidade das rela~óes entre empregados da empresa e índios diminuiu de maneira expressiva devído
ao desvío daqueles para setores mais rentáveís da empresa, como
o corte de madeira-de-lei f ora da própria gleba ou o plantío de extensas áreAs de juta (na época, 1962, florescente como economía),
ou ainda nas planta~óes de arroz ou~ finalmente, no "comércio" de
fronteira (na época também muito importante, pois ainda nao havia a "zona livre" de Manaus, o que tornava o contrabando altamente lucrativo na regiáo do Solimóes). ~ evidente que o que se
observou na situa~áo de f ric~áo interétnica no Solimóes, gartha em
significa~áo por encontrar seu nexo teórico do modelo de "potencial
de integra~áo": a escolha do evento histórico como capaz de lan~ar luz sobre o teor da mudan~a sócio-cultural, encontra sua justificativa na dinamica do próprio modelo.
Um segundo caso que se poderá examinar aqui com algum
proveito, é o dos índios Gavióes, inseridos no bojo de urna economía extrati vista ( castanha) mas numa área de densidade e incremento populacionais médios. Valho-me dos dados fomecidos por
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Roberto da Matta (Roque de B. Laraia & Roberto A. da Matta,
1967), segundo os quais
Antigamente a castanha era propriedade coletiva da tribo.
Atualmente, porém, cada indio tem o seu "ponto" de castanha
devidamente demarcado e explora o seu castanhal independentemente dos seus companheiros de tribo. Ainda que a.lguns
parentes f ornec;am uns aos outros determinadas quantlas em
dinheiro, especialmente quando vio a cidade, o certo é que
quando se trata de castanha a organizac;io da. prodm;áo,=observável entre os indios, é urna imita~io daquela que existe nos
"barraeóes" dos brasileiros <•.• > A racionaliza~ empregada
pelo lider é a de que o negócio da ca.stanha nada tem a ver
com "as coisas de caboclo" (lsto é, do fndio). é negócio de
kupen (brasileiro) (p. 115) .

Por outro lado,
A penetra~áo dos Gavióes num sistema monetá.rio revelou alguns aspectos dos objetos por eles trabalha.dos, antes desconhecidos. ( .. . ) Boje estes indios vendem tudo. Desde o mel
que colhem espora.dicamente nas matas, e é logo engarrafado
para, na primeira oportunidade, ser vendido em Ituplranga, até
arcos de flechas, couros de anima.is e f arinha de mandioca que
aprenderam a fazer com os brasileiros e que constitui a base
de sua alimenta<;áo (p. 117)

A simbologia do dinheiro é de considera.~ao muito importante para
se entender o seu efeito nas formas de representa~áo social que os
Gavióes f azem de si (e supostamente dos outros, alienígenas) na
situa~áo de fric~áo interétnica. Assim é que a reciprocidade, inerente
sistema tradicional de presta~óes de servi~os do ambíto da
comunidade indígena, foi praticamente rompida pela necessidade
que sentem agora de acumular dinheiro.

ªº

Assim é comum - escreve Da Matta - ver-se ( ... > indios
comprando f arinha, arroz. feijáo e outras mercadorias de seus
patricios, substituindo-se a presta~áo de servicos por uma simples operacáo monetária. Chega-se ao a~urdo - continua
Da Matta - de se encontrar indios com a cartelra com notas
de mil cruzeiros - resultado da venda de couros, castanha,
f arinha, etc. - mas passando fome, pois toda a sua atividade
está dirigida para o mercado regional e seu objetivo é comprar certos objetos que possam fazer com que se parec;am aos
brasileiros. A carteira com dinheiro indica uma categoria de
pessoas que gozam de todos os privilégios, além de ser o único
instrumento capaz de posstbilitar uma melhoria de sua vida
(p. 117) .
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Por esse motivo, atualmente o que se observa é que todas ~
suas energias sáo empregadas na produ~áo de determinaqos
produtos, que muitas vezes nio tem valor para o Gaviáo. Agora, em vez de dedicar-se a caca. coleta ou a confec~áo de
certos objetos essenciais para a sua vida, o indio Gavlio vai
ao mato ext.rair castanha, demarcar "pontos" e tirar cipós para
serem aproveitados pelas indústrias locais (p. 117-118) .

A dependencia atual desses índios a economia regional é aproximadamente a mesma, em escala - nao em natureza - , da dos
Tu.kuna examinados atrás. Em O Indio e o Mundo dos Brancos
pude mostrar as repercussóes da penetra~áo de dinheiro no sistema
social indígena, fazendo aqueles índios passarem de produtores de
bens para o seu próprio consumo, para produtores de bens comercializáveis. Também a posic;áo relativa desfrutada no ambito do
sistema interétnico pelos Tukuna moradores das margens do rio SoIimóes e os seus patrícios moradores dos igarapés, portanto submetidos ao regime servil dos seringais, resulta numa absor~áo, em
graus diferentes, da própria moeda: enquanto os índios da beira do
grande rio, por for~a de um contacto intenso e livre com tantos
quantos navegam pelo Solimóes, particularmente comerciantes ou
"regatóes", utilizam-se do dinheiro com grande habilidade, chegando inclusive a converterem as diferentes moedas correntes na regiáo
de f ronteira (o cruzeiro, o peso colombiano e o soles peruano) ao
cambio do dia, - os índios dos igarapés tomam o dinheiro quase
exclusivamente como símbolo de urna equívoca homologia com os
chamados "civilizados". ~ praticamente o mesmo feoomeno observado por Da Marta entre os Gavióes. O que nos ensina isso? Ensina-nos que a penetra~áo nas sociedades indígenas de certos elementos característicos da sociedade nacional, como o dinheiro, ou
melhor ainda, a ordem monetária, determina repercussóes de caráter variável no interior do sistema social indígena, segundo a natureza do contacto que os índios desfrutam com a sociedade regional: a maior ou menor participa~io no sistema mercantil, ou
ainda, a rnaior ou menor dependencia, sao indicadores de mudan~a
sócio-cultural mais sensíveis do que a natureza da cultura aborígene de um e de outro grupo. A importancia da variável cultural
- que de modo algum quero tornar irrelevante - estaria na emergencia de diferentes mecanismos de mudan~a nos sistemas indígenas, portanto no interior deles, e nio na mudan~a dos sistemas. A
mudan~a dos sistemas sócio-culturais parece que pode mais facilmente admitir certas regras - onde se incluem as alternativas de
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mudan~a

- desde que possamos tratá-las ao nível de modelos,
como o do "potencial de integra~áo".
Vimos noutro lugar (cap. VII) que o "potencial de integra~áo" significa a probabilidade, variável naturalmente, de constitui~ao do sistema interétnico. Se representarmos o sistema indígena e
o sistema nacional, em sua fei~áo regional, respectivamente ccn1
dois círculos; e se aproximarmos progressivamente um círculo do
outro a ponto de com~arem a se interpenetrar, veremos que irá
se ampliando a zona geométrica de interse~áo dos círculos, zona
essa que representarla o sistema interétnico em constitui~áa
igualmente progressiva. O ritmo de constitui~áo do sistema - ou
em linguagem geométrica, de amplia~ao da zona de intersec~áo será indubitavelmente um fenómeno de mudan~a e do sistema interétnico, e conseqüentemente, considerando a assimetria das rela~óes interétnicas (representada pela domina~ao dos índios pelos
regionais), será urna rnudan~a do sistema indígena mais do que
urna mudan~a perceptível e relevante nos sistemas sócio-culturais
dos regionais. Menos por teoria, porém mais por urna questáo de
método, isto é, de como conhecer a mudan~a, parece-me mais frutífero tratar a mudan~a no ambito do sistema interétnico e
nível
do modelo de "potencial de integra~áo". Os eventos históricos que
tem lugar no interior dos sistemas interétnicos podem ser visualizados através do simples operacionamento do modelo do "potencial
de integra~áo": ele estabelece os planos de observa~ao e os critérios de sele~áo dos eventos ou dos fatos estratégicos para a compreensio da mudan~a a6cio-cultural, vista como conseqüencia da
constitui~áo do sistema interétnico. lsso signüica que onde há integra~áo do sistema interétnico, isto é, quando ele nao está constituído, nao há mudan~a do sistema indígena - pelo menos que
seja perceptível ao nível do modeh.>. Isso pode representar duas
coisas: a prirneira delas é a de que a mudan~a em grupos "isolados" ( ou submetidos a um contacto esporádico de modo a náo criar
urna tal dependencia, capaz de engendrar o sistema interétnico) é
pouco expressiva, relativamente falando, porque nao sendo radical,
a mudan~a estaría mais no sistema sem afetá-lo na sua estrutura
interna. Para falar em termos de Raymond Firth, haveria mais
urna re-organiza~áo do que urna re-estrutura~áo. A segunda coisa
que poderia representar, diz respeito a possibilidade de conhecimento do processo de mudan~a, mesmo ern mudan~as radicais produzidas por epidemias adquiridas por um grupo indígena ainda
antes de entrar em rela~óes interétnicas sistemática. Darcy Ribeiro
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( 1956), aponta a ocorréncia de mudan~as drásticas em ,~op~a~ó:s
indígenas produzidas mesma antes de se estabelecer a conJun~ao
ínter-cultural"; chega a essa conclusáo somente pela análise de piramides demográficas susceptíveis de serem construídas. Tirante o
fato de muitas dessas piramides (senáo a maioria) terem sido construídas a base de recenseamento precário, o mais importante está
- e é para isto que desejo chamar a aten~áo - no fato de a mudan~a ter sido constatada por dedu~áo e o processo havido quando
rnuito por extrapola~áo. Tais constata~óes devem servir táo só como
indícios da ocorrencia de mudan~as do mesmo modo como nos se.rviram aqui os indícios f ornecidos pelo quadro demográfico comparativo construído gra~as ao uso dos indicadores de densidade e
incremento populacionais.

2 -

Processos condicionados pela

a~o

missionária

Acredito que a considera~áo aqui de um grupo tribal que esteja no limite de sua inser~o num sistema interétnico poderá nos
ensinar alguma coisa a respeito do processo de mudan~a sóciocultural. Trata-se do grupo Sanumá, de língua Yanonami, situado
na .regiáo do alto Rio Branca, Roraima. Esses índios sofrem o con-

tacto sistemático com missionários norte-americanos, que atuam
como verdadeiros agentes (brokers) de mudan~a no sistema social
Sanumá, sem que tal mudan~a esteja - ao menos por ora - afetando a estrutura do sistema, ou, em outras palavras as suas institui~oes sociais. Os dados de que disponho foram-me fornecidos
pelos antropólogos Alcida Ramos e Kenneth Taylor, parte por inf orma~óes orais, parte pela leitura de suas respectivas teses de PhD
(Wisconsin University, Madison) e parte através de relatórios 2.
A informac;áo sobre os Sanumá que a presento aqui relaciona-se com
a situa~áo observada por Ramos e Taylor em 1968. Contudo, após o último
estágio de campo, que ambos realizaram em novembro de 1969, o missionário americano entáo encarregado do posto Auaris concordou com um
conjunto de sugestóes relativas a asslstencia por ele ministrada aos indios.
Decidiu, assim, náo mais levar fndios a Boa Vista (pelo avlio da Mlssio),
cxceto para tratamento médico de emergéncia. Aceitou, também, náo mais
prover os indios de roupas e de armas de fogo. Contudo, quando Ramos e
Taylor discutiram estas e outras sugest.óes com o dlretor da organ.iza(fáo
missionAria (Unevangelized Fields Mission) em Boa Vista, revelou-se lmpossfvel chegar-se a um acordo sobre o que seria apllcável por todos os
postos missionários, que em número de tres a UFM possui entre os Yanoama
do terrttório brasileiro . E isso deveu-se a modalldade da UFM encarar tais
p~oblemas, sempre defxados para declsóes pessoais dos missionários - como
dtsseram os pesquisadores - . náo se podendo esperar o estabeleclmento de
urna política geral da UFM, nesse sentido, uma vez que isso estarla afetando
a liberdade de decisAo individual missionárla.
2
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Esses dados mostram um grupo que por f or~a da
ria, teve

a~ao

missioná-

(a) aumentada sua populaclo, como resultado da asslsténcia
médica prestada pelos missionários, aliada a sua interferencla
ou mesmo proibi~ de prátlcas indígenas de controle de populacáo; (b) aumento de tamanho das aldeias; (c) reducio do
nomadismo, ambos resultados da atracáo dos postos misslonárlos como fornecedores de bens de consumo e de remédios;
(d) intensificacáo da vida sedentária, conseqüéncia da interferéncia dos missionários no sentido de incrementar a agricultura através da introducáo de instrumentos de ac;o e de
plantas que requerem cuidado permanente; (e) o fornecimento
continuado de armas de fogo a populac;A.o lndlgena ( ... ) tem
produzido em Auaris (a aldeia Sanumá em que os antropólogos
mais tempo permaneceram) e em outras aldeias o problema
da cac;a abatida em excesso ( ... ) com conseqüénclas negativas para a ecologla indígena <Relatório: "Sugestóes para a
Crlac;áo de um Parque Indígena no Território dos tndios
Yanoama no Norte do Brasil", 1968/ ms.).

E mais adiante, numa justificativa para a cria~ao de um Parque
Indígena na área, apontam um conjunto de fatores que sugerem
a viabiHdade de tal medida:
ausencia de popula~óes neobrasileiras dentro do território
Yanoama; (2) a presenc;a de uma populacáo indígena numerosa portadora de cultura virtualmente intacta; (3) coexistencia de urna situac;áo ecológica que, embora ameac;ada, ainda
é capaz de manter essa populac;áo de cac;adores e horticultores, desde que controlados a tempo os fatores de desequilibrio ecológico (idem) .
(1)

Segundo os referidos pesquisadores, nem os aumentos da popula~áo Sanumá e do tamanho de suas aldeias, nem a redu~áo de
seu nomadismo~ com a conseqüente fixa~ao no trabalho agrário, e
nem mesmo o aumento de seu poderlo de ca~a, através de armas
de fogo, foram suficientes para mudar suas institui~óes sociais que,
como eles enfatizam, estáo "virtualmente intacta ( s) ". Possivelmente isso se deve, de um lado, ao reduzido tempo de a~ao missionária, iniciada apenas em 1964, de outro lado, ao próprio caráter
dessa a~áo quase "de laboratório", onde o missionário é um agente
privilegiado de reorganiza~áo social, controlando quase que inteiramente o sistema de trocas locaL Assim escrevem Ramos e
Taylor:
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A sua posí!fáO de única fonte efetiva de produtos manufaturados e dinheiro, dá aos missionários o poder, até certo ponto.
de controlar o comportamento dos indios que eles manipulam
segundo sua conveniéncia. Várias vezes amea~aram os índi<_>&
de suspender a distribui!(áo de produtos, com o intuito de levalos a agir de acordo com a sua vontade (cf. Relatório citado) .

Quanto a moeda, será interessante assinalar que ela nao desempenha
( ao menos por enquanto) a fun~áo simbólica, verificada entre os
Tukuna e, rnais ainda, entre os Gavióes. Embora possam e
devem - ver na moeda o símbolo da sociedade alienígena representada pelos missionários, os Sanumá nao os veem como representando um ''grupo de referencia", coro o qual gostariam de se identificar tal como um "alter ego" social. Além do mais a forma coro'
. . , .
pulsó ria do uso da moeda determinada pelo esfor~o do missionano
em incutir no índio a prática monetária, parece ser extremamente
artificial: ao Sanumá parece estranho ter de usar como meio de
troca uns "papeizinhos" dados pelo missionário como pagamento de
um ou outro produto indígena, para momentos depois devolve-los
ao próprio missionário para receber finalmente urna ou outra mercadoria. A seus olhos, nao seria mais fácil realizar urna troca direta
de bens? Acredito que isso se deve basicamente ao fato de a moeda
circular apenas entre os misionários e os Sanumá, em ciclos - se
assim posso me expressar. Talvez corn a expansáo possível do contacto interétnico e a conseqüente intera~áo com outras categorias sociais representantes da sociedade regional, como regatóes ou mariscadores de diamantes (que já convivem com alguns grupos Yanonami), a moeda venha a circular em ciclos que lhe sáo próprios,
como "puro" valor de troca, sem que, ao mesmo tempo, deixe de
s~gnificar e simbolizar o "mundo dos brancas". Mas já aquí estaríamos indo além dos eventos observados por Ramos e Taylor, qual
seja a presen~a da a~áo missionária entre os Sanumá e seus efeitos
mais imediatos a prenunciarem determinadas dire~óes que está tomando o processo de mudan~a sócio-cultural. Reitero, ainda, que o
importante nao é o que mudou, ou seja o antes e o depois, mas
a dinamica do processo de mudan~a, capaz de nos levar a um mínim0 de previsibilidade sobre a constitui~áo do sistema interétnico.
Mas se os Sanumá representarn um grupo que está no limite
de sua inser~áo no sistema interétnico, gra~as a natureza missioná·
ria da frente que os alcan~ou, combinada com o relativamente curto
período de contacto, os Nambikuara representam um povo cujo relacionamento com as frentes de expansáo da sociedade nacional vio
a mais de 60 anos. É verdade que os chamados genericamente
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Nambikuara, tal como os Yanonami, náo representam um único grupo, mas um conjunto deles, o que significa que tende a ocorrer
urna certa varia~áo no que conceme ao tipo de contacto que mantém com a sociedade nacional e, conseqüentemente, diferen~a também na estrutura~áo do sistema interétnico. Nesse sentido, mais do
que os Yanonami, os N ambikuara exprimem urn verdadeiro espectro interétnico, desde os Nambikuara propriamente ditos, definitivamente e por mais de meio século inseridos num sistema interét~
nico, até os Sararé ou os Galera, recentemente contactados e, portanto, ainda nao engajados irreversivelment~ a sociedade nacional.
O que está acontecendo coro esses dois últimos grupos particularmente com os Galera, ilustra bem o papel que involutariarnente a
a~ao missionária p0de desempenhar como agencia inibidora da rea<;áo indígena ao contacto subjugador. De um relatório enviado em
1969 a S.ª Delegada Regional da FUNAI, elaborado por um antropólogo (P. David Price) e por um sertanista (Bucker F.0 ),
transcrevo a seguinte descri~áo:
O primeiro contacto com a aldeia Galera fol f eita por H. G., da
South America Indian Mission, em 1962. O primeiro missionário na aldeia foi I . B., que entrou em 1962, fez urna pista e
urna estrada ligando a aldeia com a estrada federal . ( ... ) A
cond i~áo dos indios na aldeia é boa; visto que só tem alguns
cinco anos de contacto, estáo progredindo bem, rumo a adapta<(ao com a civilizac;áo. ( . .. ) Há tres anos fol abcr~a a Gleba
Alto Guaporé, aproveitando a estrada feita pelos missionários.
A gleba tem inais de 30 proprietários ; a primeira sede fica
a 7 quilómetros da Aldeia. Há tempos os proprietários tentam
convencer o misslonário a mudar a aldeia, mas náo conseg ulr~ m. Nós colocamos placas avisando que a área é consider ada como patrimonio nacional, e f alamos com tres dos proprietá.rios ( ... ) Os glebistas acham que a so:u<(áo melhor é
mudar os Galera para a maloca do oeste . ..

Esse fato indica que por melhor que se ja a a~áo missionária e!a
termina por servir de instrumento de penetra~ao de frentes económicas, abrindo estradas e construindo campos de avia~áo susceptíveis de serem por estas utilizados. E há casos ainda - que de
passagem quero mencionar - em que grupos hostis sao pacificados
(agora por sertanistas federais, como ocorreu com os Pakaanova,
do Alto Madeira, pacificados em 1960/ 62 pelo extinto Servi~o de
Protec;ao aos f odios) e suas terras passam a ficar a merce de frentes extrativistas até entáo temerosas de penetrar em território hostil.
Também aqui a a~áo pode ser concebida de forma diametralmente
oposta aos seus efeitos.
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Quanto ao segundo grupo de índios da família lingüística N ambilcuara, conhecidos por Sararé, podemos esperar que esses índios
venham a se encontrar na mesma situa~ao dos Galera, amea~ados
por terem seu território invadido por alienígenas. Do mesmo relatório, transcrevo o seguinte:
Ainda há duas turmas de Nambiquaras que quase náo tém
contacto. A turma no vale do Alto Sararé entrou em contacto
pacífico com os mt.ssionários E. B. e O. B., da MissA.o Cristá
Brasileira, em 1959 e 1960. Náo obstante, os mis.5ionários náo
conseguiram pas.5ar multo tempo na maloca até o ano passado, e os índios tém urna vida absolutamente tradicional,
apesar de aceitarem ferramentas dos civilizados. A outra turma Nambiquara mora num grande campo ao norte do rlo Ique .
Os ind:os devem ter conhecldo os civilizados que passaram
durante a constrm;áo da linha telegráfica, mas conquanto as
outras turmas da regiáo que entraram em contacto com civilizados mudaram as aldeias para a linha, esses indios evitaram
contacto, e ainda moram quase fugitivos. N.o momento, a estrada
para ligar Aripuaná com a BR-29 está parada, ao sul do rio
Ique . Se o servic;o nessa estrada recome~ar, ela passará pela
a.Ideia des.5es indios .

O que nos ensinam esses eventos relativos aos Nambikuara? Ensinam-nos que as "frentes missionárias" - se assim podemos nos
expressar - podem ser táo perigosas para a sobrevivencia física e
cultural de grupos arredios ou hostis, quanto qualquer outra frente
económica. Como nao tem condi<;óes de controlar na escala desejável
os invasores alienígenas, a a<;áo missionária pode ser igualmente
amea<;adora.
3 -

Perspectivas de

a~áo

estatal no processo de

muda~a

Todavía, a própria a<;áo oficial - no passado levada a efeito
pelo S. P. l. e atualmente pela FUNAI - pode ser também amea~adora, se nao é sucedida de um grande programa assistencial, capaz
de minimizar as conseqüencias de contacto interétnico. Indubitavelmente o processo de mudanc;a sócio-cultural estará condicionado
em larga medida - como procurarei mostrar pelo papel que o
Estado vier a desempenhar na salvaguarda das popula~óes indígenas e no estímulo a criac;ao de novas frentes de expansáo de sociedade nacional. É necessário acentuar que é através dessas frentes que a sociedade nacional atinge os grupos tribais de modo a
engajá-los ao seu própro destino. Os destinos de ambos os sistemas
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.«>eiaís em conjunc;áo passam a ser interdependentes, sendo que
a partir do momento em que se constitui o sistema interétnico, as
popula~óes em contacto passam a viver urna história comurn. Entretanto, o grau de envolvimento dos grupos tribais nessa história
dependerá basicamente da natureza das frentes. A estrutura e a
dinamica dessas frentes exerceráo papel decisivo para constituic;áo
do sistema interétnico, o que vale dizer para a determinac;áo de
seu "potencial de integra~áo". Vamos passar aqui dos eventos ocorridos para aqueles que podem ocorrer. Mas nao vamos especular.
Vamos simplesmente aponb:r a presenc;a de grupos tribais em áreas
situadas na extensa regiáo que será cortada pela rodovia Transama·
zónica e correlacioná-los com um conjunto de projetos de caráter
económico que ou já iniciaram suas atividades nas· diferentes áreas,
ou estariam para iniciá-las. Refiro-me específicamente - e sem
maiores detalhes para náo sobrecarregar desnecessariamente esta exposic;áo - aos projetos "Sucunduri", destinado a explorac;ao de estanho e manganes, "Tapajós", ouro e estanho; "Xingu" cobre e
chumbo; e "Marabá". diamante ferro e manganes. Poder-se-ia arralar aqui um número bem maior de projetos ligados ao desenvolvimento da Amazonia. Mas penso que os projetos mencionados sáo
suficientes para ilustrar o fenómeno moderno de um novo ciclo económico a dinamizar novas frentes de expansáo da sociedade nacional susceptíveis de envolver territórios tribais. Esse ciclo empresarial-minerador possivelmente engendrará frentes pioneiras que se
valeráo de redes de estradas, dentre as quais a Transamazónica será
apenas uma delas, naturalmente a de expressáo mais espetacular.
Pela localiza~áo geográfica dos empreendimentos, podemos imaginar que pelo projeto "Sucundari" seráo atingidos os Mura Piraha,
os Numbiai, os Parintitim e os Telharim, todos situados na zona
fisiográfica "Rio Madeira" ( n.0 32). Pelo projeto "Tapajós", os
atingidos seriam os Munduruku e os remanescentes Apiaká, a eles
integrados (z. f. "Tapajós" /n.º 35 ). Pelo projeto "Xingu", provavelmente os Juruná e os Suyá (z. f. "Chapada" /nº 6) seria.m envolvidos, juntamente comos Xikrin (z. f. "Rio Xingu" / n.0 30). E
pelo projeto "Marabá", pelo menos os Parakanan ( z. f. ''Tocantina" / n.0 8) e os Amanayé (z. f. "Guajarina"/ n.0 7) poderáo ser
alcanc;ados, para nao falarmos em outros grupos fora da Amazonia, como os Apinajé ou os Krem-Je.
Mas outras frentes poderáo surgir, aproveitando a rede de
estradas e estimuladas por outras possibilidades económicas como
a explorac;Ao de terras susceptíveis a agricultura. Nessas terras ou
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em seus limites, estima-se cerca de 16. grupos indígenas dispersos
ao longo do caminho que será percorrido pela Transamazonica e
por suas principais conex0es. E alguns desses grupos como se ve·
rificará, estáo amea~ados duplamente: pela a~o das empresas mineradores e por urna frente agrícola de surgimento perfeitamente
viável. Estariam assim, dentro da possibilidade dessa amea~a os
seguintes grupos: Amahuaka, Amanyé, Apiaká (?), Apinajé, Apurinan., Asurini, Gavióes, Kayabi, Krikati, Mawé, Munduruku,
Mura-Pirahan, Pakaanova, Parintintim, Tapyuna e Telharim. Outros grupos a inda seráo simplesmente atingidos pelo tráfego das
estradas, urna vez que seus territórios de uqi modo ou de outro
estarao ao alcance de alienígenas. Sáo grupos como os Erigpagtsá,
situados bem próximos ao trecho Cuiabá-Santarém, comunicando-se com a estrada através dos rios Arinos, Juruena e Aripuaná:
os lpurinan através do rio Acre; os ]uruara, situados no lugar chamado Bom Futuro, seráo provavelmente cortados pela estrada; os
Poyanawa, os Nukuini e os Kampa, localizados próximo ao trecho Cruzeiro-do-Sul-Peru, ligam-se a estrada através do Rio Juruá;
os Kapanawa, igualmente estaráo ligados através do rio Juruá; os
Katukina e os Kaxinawa que ficam próximo a cidade de Feijó,
teráo sua área cortada pela estrada; os Kulina, cujas aldeias possivelmente seráo cortadas pela estrada; os Marinawa, os Pakanawa
e os Tuxinawa, que embora nao devam ser atingidos de imediato,
poderáo se-lo posteriormente através do rio Embira; os N ambikuara.. especialmente aqueles situados próximo
eixo cu;abá-Santarém; os Paresi, situados numa área paralela ao trecho Cuiabá-Santarém; os Paumari que poderáo ser cortados pela rodovia;
os Yaminawa que poderáo ter algumas de suas aldeias atingidas
pela estrada; e, finalmente, os diferentes grupos Timbira que ficad::ío a urna pequena distancia da estrada.

sao da sociedade nacional junto as popula~óes indígenas é urn
assunto para especu!a~áo - e que nao cabe aqui discutir. Para
se f alar em t ermos de inten~óes o que sabemos é que por ocasiáo
do VII Congresso Indigenista Interamericano, realizado em agosto
de 1972 na cidades de Brasília, foi firmada urna carta de princíp ios, denominada Declara~ao de Brasília, segundo a qual os Go·
vernos signatários, concordaram num conjunto de pontos entre os
quais destaco os seguintes:
'
2.0 No processo de intera~áo, deve-se levar em conta o
respeito que merecem as institui~óes tribais e a. pessoa do indio
como meio de as.segurar a realiza~áo do proces.so (de transfor~
maC(áo social) , sem detrimento dos va.lores em que se baseia
sua. identidade. 3.0 - Afirma a obriga~áo que tem os países
americanos de incluir nos planos na.cionais de desenvolvimento
o dos grupos tribais, assegurr.ndo-lhes direito de participar n~
elabora~áo dos referidos planos e na tomada de decisóes que
deles resultem, proporciona.ndo-lhes as condiC(óes necessárias
para que criem o seu próprio desenvolvimento, garantindo.
as.siro, sua liberta~áo económica, polftica e social ( ... ) . 8.º Declara que sáo inalienávels as terras habitadas pelos grupos
indígenas, ou onde eles perambulam, demarcadas de acordo
com seus próprios padróes de explorac;áo económica, estabelecendo as garantías necessárias para assegurar o usufruto dos
recursos naturais e bens nelas existentes. 9.º -- Aprova que
sejam promovidas a saúde públicQ e a siSisténcia médica nos
territórios dos indios, como medida indispensável para salvaguardar a vida do indio, e defende-lo dos males transmitidos
pelo contacto com populac;óes circundantes. 10.º - Manifesta o
desejo de que a integr~áo aas populac;lies tribais ao sistema
económico nacional se realize sem que disso se originem distorc;óes graves em seus sistemas de vida. Para. alcanc;ar esses
resultados, devem-se usar tanto meios modernos de projuc;áo e
organizac;áo, quanto os que provém dos próprios grupos indígenas. <•.• ). 12.0 - Expressa sua convicc;áo de que o Estado
tem, como urna tarefa socialmente proveitosa, a. de procurar a
regularizac;áo dos prec;os dos artlgos que os grupos tribais adquirem, e, além disso, a de garantir que os produtos elaborados
pelos indios náo sejam monopolizados por intermediários.

ªº

Como se pode ver, o caráter dessas novas frentes é bem diverso do das anteriores, que poderíamos chamar aqui de "frentes
hi:;tóricas". As frentes de expansao atuais parece que nao se dáo
m ais ao caso, ao saber da iniciativa meramente particular. O Estado Brasileiro gradativamente vem assurnindo papel decisivo na
penetra~áo do hinterland e na programa~ao de seu desenvolvimento. A abertura de estradas e o estímulo a atividade empresarial,
particular e governamental, na Amazonia, criam urna responsabilidade junto as popula~óes indígenas jamais tida por governo algum
em nossa história. Em que medida o Estado conseguirá impedir ou
neutralizar os efeitos negativos da a~áo dessas frentes de expan-
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o

que podemos concluir é que nao será por falta de diretrizes, que aliás sempre estiveram presentes na melhor tradi~áo rondoniana, que o Estado nao logrará realizar urna boa política indigenista. Sabemos que a FUNAI tem procurado ampliar os seus
recursos humanos contratando técnicos em indigenismo e preparando seus funcionários de base (Encarregados de Posto) em cursos
intensivos em Brasília. Recursos financeiros sao boje, pelo menos,
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extraordinariamente superiores aos que sempre teve o antigo S.P.I.
É legítimo, portanto, que esperemos que a FUNAl possa honrar a
Declara~áo de Brasília e que saiba colaborar com o Estado lutando por aqueles principios na órbita ínter-ministerial no sentido
de esclarecer os setores desenvolvimentistas da peculiaridade dos
sistemas sociais indígenas e da indispensabilidade de garantir níveis toleráveis de mudan~a sócio-cultural. Sem isso os grupos indígenas da Amazonia náo conseguirá.o sobreviver a essa equívoca
política de desenvolvimento, onde os ganhos economicos sao de
tal f onna prioritários, que tomam secundários os custos sociais.
E na regiáo amazónica quem está pagando esses custos sáo os grupos indígenas.
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XII

POSSIBILIDADE DE UMA ANTROPOLOGIA DA AC:-AO *
I -

INTRODUQAO

Este relatório pretende dar conta de urna recente viagem ao
alto Solimé>es, no Estado do Amazonas, realizada entre 13 de janeiro e 2 de fevereiro, sob o patrocinio da Funda~áo Nacional do
Índio (FUNAl), através da qual nos dispúnhamos a conhecer a
atual situa~ao dos índios Tukuna, por nós já visitados em dua9
cutras ocasióes, em 1959 e em 19621. Evidentemente que um ret orno a área Tukuna, 13 anos depois, ofereceria - como efetivamente ofe.r eceu - um plano de .comparabilidade por si só capaz de estimular nossas observa~óes sobre urna popula~áo indígena que, desde logo, já oferecia dois fatos novos a pedirem explica~áo: em primeiro lugar, a aglomera~áo de habita~óes indígenas
ao longo do Solimóes, formando pe quenas vil as, as maiores entre
• Traduz 1do para o espanhol, foi publicado sob o titulo "Possibilidad
de urna Antropología de acción entre los Tükuna". In : América Indígena,
vol. XXXVII, n .0 1, janeiro-mar~o. 1977, p. 145-169.
1 Nesse r etorn o a regiáo Tukuna contamos com financlamento da FUNAI
e com. a colaboractáo de alunos da Universidade de Brasilia: Joáo Pacheco
e Mariza de Carvalho Soares, encarregados de um estudo destinado a Dissertacáo de Mestrado - sobre o f accionalismo Tukuna - e, da conclusáo do recenseamen to in iciado por ambos em julho de 1974 (periodo em que igualmente colaboraram seus colegzs da UnB Vera Lúcia Manzolillo e Terry
Vale de Aquino); e, igualmente, contsnios com a colabor~áo de Luís
Roberto Cardoso de Oliveira, também estudante da UnB, como Assistente
de Pesquisa. Nesta etapa da revisit~ dos Tukuna, a orientac;áo da pesquisa cingiu-se ao estudo da ' 'Desagre~o do ·regtme servil" tomando-se
agora náo mais o indio como centro de investlga~o, mas ~ sistema de
ba rracAo e su~ expressáo mals típica que seri.a, no Alto Sollmóes, a empresa se1ingahsta instalada em território indfgena.
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150 e quase 200 casas, e com mais de 1.000 moradores; em segundo lugar, o próprio aumento substancial da popula~áo, estimada em mais de 11.000 indivíduos, a nos basearmos no relatório
do Pe. Egydio Schwade, Secretário Executivo do Conselho Indigenista Missionário ( CIM), que esteve entre os Tukuna em meados de 1974. Tanto um fato quanto outro, pareciam-nos surpreendentes, comparados com a situa~áo por nós observada anteriormente, quando os Tukuna permaneciam majoritariamente distribuídos ao longo dos igarapés e com apenas urna minoria residente
nas margens do Solimóes, como também nos levava a certa perplexidade a confronta~áo da estimativa feíta por nós em 1959,
quando calculávamos os Tukuna como um contingente que náo
excederia a 4.000 indivíduos! · ( cf.., cap. 111)
Se bem que um desses fatos nao viria a ser inteiramente confirmado, como a quase triplica~áo da_ popula~áo Tukuna em pouco
mais de de.z anos, a reuniáo dos Tukuna em novas CO·m unidades
espacialmente organizadas viria a ser amplamente confirmada, sugerindo urna mudan~a com implica~óes decisivas para a elabora~áo de qualquer política indigenista a ser aplicada no alto Solimóes. Como o tempo é sempre um fator condicionante de qualquer pesquisa, nao dispúnhamos, infelizmente, de mais de quatro
semanas para realizar um levantarnento de dados em contacto direto com a popula~ao indígena e/ ou com representantes da sociedade nacional residentes e atuantes na área. Decidiu-se, assim,
circunscrever a coleta de dados a dois municípios: o de Benjamim
Constant e o de Sáo Paulo de Oliven~a. O primeiro, devido ao
fato de ser a cidade de Benjamim Constant o ce.n tro de decisóes
de caráter económico e político, cujas repercussóes alcan~am os
Tukuna em seus mais longínquos redutos. Já observáramos isso
no passado (Cf. R. Cardoso de Oliveira, 1964) e constatamos o
mesn10 no presente: maior número de empresários-aviadores e a
existencia de urna agencia do Banco da Amazonia; a presen~a de
urna agencia do Banco do Brasil em Tabatinga (instalada bem
posteriormente aos nossos primeiros contatos com a regiáo), mas
que ainda nao funciona de modo a transformar Tabatinga ( aliás,
bastante próxima de Benjamim Constant e dentro do mesmo município) num centro ou pólo complementar a Benjamim Constant
- evento, entretanto, que certamente deverá acorrer no futuro,
na propor~o em que se modemizarem as atividades empresariais
na regiáo, particularmente a agricultura e, sobretudo, a pecuária,
para cujo desenvolvimento o Banco do Brasil será imprescindível.
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Tabatinga, por outro lado, é mais um núcleo militar, formado em
tomo do Comando Militar do Alto Solimóes, quase na fronteira
do Brasil com a Colombia. Já o Município de Sáo Paulo de Oliven~a, bem mais extenso que o de Benjamim Constant, é profundamente "rural", com sua sede nao contando mais do que com
1.112 habitantes enquanto o núcleo urbano de Benjamim Constant
apresenta 3.180 indivíduos. Ao passo que a popula~áo rural é inversamente proporcional, comparando-se ambos os Municípios:
7.946 pessoas para Benjamim Constant e 13.482 para Sao Paulo
de Olivenc;a, além da populac;áo de duas vilas rurais, como Santa
Rita do Weil (456 habitantes) e Amaturá (733 habitantes), num
total de mais 1.189 indivíduos a se somarem a populac;áo rura4
do municídio. A cidade de Sao Paulo de Olivenc;a, por outro lado,
apesar de possuir 17 empresas de caráter industrial (produtos de
minerais náo metálicos, material de transporte, madeira, produtos
alimentícios), apenas duas a menes que Benjamim Constant, é extremamente dependente de e.m presas de financiamento situadas
fora do município, e, em sua maioria, concentradas em Benjamim
Constant. Sáo Paulo de Oliven~a é, assim, um centro administrativo, mais voltado para si mesmo, isto é, para a área urbana, mais
do que para a zona rural, malgrado seus 2.126 estabe.Jecimentos
agrícolas, quase o triplo do número de estabelecimentos agropecuários de Benjamim Constant (743 - censo IBGE/ 1970).
Essas descric;áo e compara~áo sumárias dos dois municípios,
devem ser relacionadas com outra ordem de dados que justifiquem
de modo mais eloqiiente a escolha que deles ( isto é, dos municípios) fize.m os para contexto de nossas investi.ga~óes. A tomarmos
ainda, pelo menos, como ponto de partida, as estimativas populacionais do Pe. Egydio Schwade, o município de Sao Paulo de Oliven~a teria cerca de 5.922 Tukuna, portanto 53o/o da populac;áo
total desses índios esparsos pelos municípios de Fonte Boa (200
Tukuna), Santo Antonio do lc;á ( 3.01 O Tukuna) e Benjamim
Constant (2.000 Tukuna). Além do mais e esse nos parece
constituir o argumento fundamental para a tomada de Sao Paulo
de Olivenc;a como o município principal para um estudo eficaz dos
Tukuna atuais, necessitados de urna assistencia séria e racional há de se considerar o trac;ado da Perimetral Norte que cortará, certamente, parte de seu território, precisamente a área mais populosa, aquela que se situa a margem esquerda do Solimóes, entre
os igarapés Cajari (atrás de Santa Rita do Weil) e Tacana. Todos
esses fatos tomam, a nosso ver e, por suposto, da FUNAI, im•
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prescindível urna avalia~áo das condi~óes de existencia da popula~áo Tukuna e das possibilidades de atua~ao que o Governo sobre
ela deve desenvolver no sentido de minimizar os custos sociais do
contacto interétnico.
JI -

A DESCIDA DOS

IG~S

Náo se tentará por ora - e neste relatório - qualquer análise sistemática de ordem estatística relativa ao despovoamento dos
igarapés e a conseqüente condensa~áo da popula~áo Tukuna nas
margens do Solim5es. Faltam-nos os resultados do recenseamento
iniciado em julho de 1974 ( quando se percorreu a regiáo Tukuna'
de Mariua~u a Bom Jardim) e previsto para ser concluído em
fevereiro de 1975, alcan~ando-se os Tukuna até o Aueti-Paraná,
no M unicípio de Fonte Boa. Esses dados aparecetáo proximamen·
te em relatório da equipe que, sob a dire~áo do antropólogo Joáo
Pacheco, encontra-se atualmente complementando o recenseamento anteriormente iniciado 2. Assim, as considera~óes que seráo desenvolvidas adiante seráo bastante impressionistas fruto de nossas observa~óes e reflexóes conduzidas durante es~a revisitacao a
regiáo Tukuna.
~

gena "Ticunas". Atualmente a popula~áo cresceu para 1.117 indivíduos e 176 casas. A existencia de urna ampla Escola, recentemente construída, capaz de absorver 5 professoras, talvez seja
responsável pela atra~áo de um grande número de famílias que
aportaram na "reserva". O Movimento da Santa Cruz - de que adiante trataremos - pode ter coadjuvado essa atra<;áo apenas parcialmente, a se julgar pelo grande número de cruzes 'plantadas ao
longo do Solimoes - centros virtuais de engajamento "religioso"
oferecendo diferentes op~óes ao migrant~ Tukuna. A escola, como
um objetivo permanente dos pais Tukuna, parece ser efetivamente o grande vetor orientador do processo migratório indígena para
Mariua~u. Naturalmente, nao deve ser posta de lado a condi~áo
de território indígena, represent~ndo Mariua~u talvez a única ter- " .A s
" ,e que a presen<;a d e urna Escl
.
ra " sem patrao
s1m
o a, assoctada ao status de território indígena de que goza Mariua<;u, constituí
o fator preponderante do crescimento .da aldeia. Secundariamente,
a existencia de duas cruzes, plantadas urna atrás do Posto Indígena, .no lugar considerado central da aldeia, outra plantada bem
diante, descendo o Solimóes, podem ter exercido algum papel na
migra<;áo, provavelmente em conjun~áo com mecanismos de parentesco e clanicos a atuarem na absor<;áo de migrantes em urna

ou em outra Cruz. Esses mecanismos estáo sendo esmiuc;ados pelo
antropóJog~

1 ·- A condensa<;ao dos Tukuna no Solimóes

d:

Contudo, malgrado as estatísticas estejam incompletas as
cifras censitárias disponíveis relativas ao número de casas e
habitantes (especialmente referentes aos sítios Tukuna situados no
Municípi~ de ~enjamim Constant e Sáo Paulo de Olivenc;a), já
nos .p erm1tem tirar algumas ila~óes, inclusive corrigindo parcialmente as estimativas do Pe. Egydio Schwade. Iniciemos por Mariua~u, a rigor a única "vila" ou aldeia Tukuna expressivamente
povoada já em princípios dos anos 60. Naquela época registramos
urna popuJa~áo de 510 indivíduos residindo em 60 casas em área
considerada "reserva indígena" e supervisionada pelo P~sto IndíJ~áo P~checo, como aluno do Programa de Pós-Gradua~áo em Antro~olog1a Social da UnB, está combinando urna pesquisa destinada
Dissertac;ao de Mestrado, a que já nos referimos na nota 1, com um Ievantamento
2

a

geral de toda a regoiáo Tukuna no sentido de obter dados suficientes que
J_he permi~am dirigir, a partir de mar~o de 1975 um pro7l'ama asststencial
~- popu~a~ao Tukuna em seu conjunto. Para a conclusA.o do recenseamento
Ja alud~do. canta com o auxílio de seis técnicos indigenistas já localizados
na regiao Tukuna pela FUNAI nos termos do mesmo programa assistencial.
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Joáo Pacheco, como parte de sua análise dos processos de cisáo ha vidos na comunidade tanto quanto do f accionalismo emergente. Mariua~u, se já no passado apresentava sinais de
crescentes dependencia do "mundo dos brancas", agora de forma
indubitável se encontra irreversivelmente ligada as "coisas modernas", como o comércio em Tabatinga, Marco, Letícia e Benjamim
Constant, a necessidade de instru~áo básica (como o f alar portu~
gues e o fazer conta}, do rádio de pilha, do toca-discos para festas ( ao · qual chamam de "instrumento"), refrigerantes e guloseimas (há na aldeia urna casa - aliás do "Capitáo" - com geladeira a querosene e pequeno comércio de comestíveis ), além, naturalmente, dos poucos remédios e da assistencia, mesmo deficiente, que o Posto Indígena "Ticunas" pode oferecer. Mas Mar:ua~u,
apesar de seu crescimento bastante expressivo, nao constitui urna
área crítica, gra<;as a inexistencia de urna explora~áo económica
interna (inexistencia de patróes) e as facilidades que goza para
se destocar, mesmo de canoa, para qualquer dos centros comerciáis
mencionados. Apenas dois problemas podem transformar Mariua~u
numa área crítica: um seria o aumento do faccionalismo local em
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níveis intoleráveis ( envolvendo as lideran~as "religiosas", ligadas
ao Movimento da Santa Cruz, e o "caciquismo" manipulado pela
FUNAl); outro seria postergar para um prazo muito longo a solu~áo da questáo da permanencia, na área da "reserva" de moradores alienígenas - os mesmos a que já havíamos aludido há mais
de dez anos atrás. (R. Cardoso de Oliveira, 1964)
A segunda concentra~áo de índios Tukuna na margem esquerda do Solimóes - regiáo, volto a sublinhar, por onde passará a
Perimetral Norte é Belém, lugar tradicionalmente explorado
pela f amília A. A., como tivemos ocasiáo de examinar mais detidamente no capítulo VI de O Indio e o Mundo dos Brancas. Em
1959/ 62 a empresa A. A. estava sediada em Palmares, um pouco
abaixo de onde boje está a povoa~áo de Belém. Destacava-se urna
ampla e senhorial casa, ainda que velha e simples, indicando a
forte personalidade de seu dono, como urn dos últimos "baróes"
rurais do alto Solimoes. Falecido em mee.dos dos anos 60, sua
f amília entrou em processo de desmembramento, inclusive por
competi~áo em espólio fundiário, constante de grande número de
propriedades (glebas), destacando-se Palmares, Belém e Bananal,
na margem esquerda, e Vera Cruz, Mirassol e Espírito Santo, na
margem direita do Solimóes. O filho mais velho, J.A.A tentou
organizar urna empresa com os seus quatro irmáos, a fim de manter as terras exploradas pela família, alvo que nao conseguiu atingir. Para só aludirmos ao destino das glebas da margem esquerda, que nos interessam mais de perto, cabe dizer que Palmares
já foi vendida, a casa grande foi demolida, reconstruída um pouco
mais abaixo do rio e, atualmente, encontra-se parcialmente destruída; conta ainda com urna popula~áo Tukuna remanescente,
constituída de 76 indivíduos, residentes em 9 casas. Já Belém, situada a boca do igarapé do mesmo nome, foi a propriedade que
por heran~a coube a J. A. A. e cujo filho L., a administra sob
controle direto e rígido do pai. O crescimento populacional da vila
de Belém é, por todos os motivos, surpreendente: de um conjunto pequeno de casas há mais de dez anos atrás,, que náo ia além
de duas dezenas, boje conta com 181 casas e urna popula~áo de
1.309 indivíudos; naquela época já era J .A.A. que a administrava
(por seu lado sob controle severo do pai, entao senhor absoluto
dos negócios da família), tentando introduzir wn pequeno rebanho e urna incipiente plant'a~ao de juta. O controle do igarapé
Belém ficava quase que exclusivamente nas mios de seu pai, através da empresa Palmares. O igarapé, entáo, possuía urna popu..
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la~áo

de 438 Tukuna. Atualmente nao conta mais ~o que 120
habitantes 3 que, sornados aos moradores do Parana do Guariba
(já no rio Solimóes), dá um total de 231 pessoas e 32 casas como assim f oram recenseados em julho de 197 4. Mas o incremento populacional da vila de Belém nao se deveu exclusivamente a descida de moradores do igarapé Belém. De outros sitios e
igarapés tem chegado índios na vita que conta, também, com urna
igreja católica e um pároco da Ordem dos Franciscanos e obediente a Prelazia do Alto Solimoes, sediada em Sao Paulo de Oliven~a. Esse padre, de cujo papel político trataremos mais adiante,
constituí o elemento de confronta~áo mais vigoroso contra a autoridade do "patráo" de Belém, atualmente o mencionado L. e, até
recentemente, seu pai, J.A.A. Também aquí o faccionalismo parece ser a tónica do sistema de rela~oes sociais que envolve a
lgreja, a empresa e os índios, esses últimos cindidcs em dois grupos claramente divergentes: os chamados católicos, ligados ao
padre; e os chamados irmáos da Santa Cruz, fortemente ligados
a empresa, urna vez que J.A.A. foi até bem pouco tempo (1973)
o diretor local do Movimento da Santa Cruz. No momento o poder da empresa está em crise, o do padre igualmente e o faccionalismo tribal cresce expressivamente.
Vendaval é a terceira concentra~áo na margem esquerda que
merece aten~áo especial. Pertence a família M. e é certamente a
propriedade maior da família, com cerca de 1.041 ,06 hectares de
terra, abrangendo seis lotes contíguos: também chamados seringais:
Curaná (igarapé Preto), S. Felipe (Solimé>es), Vendaval (lugar
da sede e da povoa~áo, também no Solimoes, na foz do igarapé
S. Je.r ónimo), Sao Jerónimo (no igarapé do mesmo nome), Santa
Cruz e Santa Bárbara ( esses últimos, ao que parece, nas terras
altas para dentro dos igarapés). Está nas máos de B. M., Jilho
e herdeiro de Q. M., boje com 81 anos, incapaz de administrar
suas propriedades (pois ainda possui outras em seu nome). A
sede da empresa - que em O Indio e o Mundo dos Brancos iden3 Essa estimativa é feita sobre o cálculo do Pe. Egydlo Schwade que
atribui, para o igarapé Belém, 150 habitantes; e foi também levado em
considera~o o censo da equipe da UnB (1974> que acusou 231 habitantes
no igarapé Belém e no Paraná Guariba . Minhas observ~es indicam que
a maior parte dessa popul~áo se encontra atualmente no Sollm6es, tsto é, no
Paraná Guariba.. Também devemos considerar os cálculos sistematicamente
elevados do Pe. Schwade em sua estimativa da popul~io Tukuna. Praticamente em todos os lugares habitados por indios Tukuna, aquelas estimativas foram corrigidas - para menos - pelo recenseamento de 1974.
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tifiquei com a sigla E. V. - nao possuía no passado (1959/ 62)
mais que urnas poucas casas, de modo a nao nos estimularem entáo
a realizar sequer um recenseamento. As residencias Tukuna fi.cavam ao longo do igarapé S. Jerónimo e igarapé Preto, num montante de 62 casas e 399 indivíduos. Atualmente a condensac;áo da
populac;áo Tukuna em Veadaval é surpreendente! Está com 80
casas e 737 indivíduos. Embora náo tenhamos cifras precisas sobre
os igarapés S. Jeronimo e Preto, as entrevistas que fizemos em
Vendaval sugerem que praticamente nao existem mais moradores
fixos nos igarapés, estando todos residindo na vita de Vendaval,
devidamente arruada, obedecendo a um estilo de urna pequena
povoac;áo cabocla. As terras dos igarapés, entretanto, a exemplo
do que também occrre no igarapé Belém, sáo utilizadas para ~as
domésticas, urna vez que na área onde a populac;áo está muito
condensada a agricultura é praticamente impossível; sobretudo se
levarmos em conta que a área de Vendaval é considerada como
propriedade absoluta de B. M., onde os índios náo poderiam plantar nem ao menos suas roc;as familiais. Por isso, o fenómeno importante nao f oi tanto a duplicac;áo da populac;áo Tukuna em Vendaval, mas sua concentra~áo na sede, com todas as implicac;é>es
sociais, económicas e políticas que com isso veio trazer. B . M.,
investido da func;áo de Diretor da Santa Cruz, está sabendo manter forte lideranc;a entre os Tukuna, com real proveito para a empresa E. V.; e com a residencia da quase totalidade dos "servos
das glebas" da empresa junto a sede, junto do barracáo, B. M.
consegue agora um controle extremamente rigoroso, como, acredito, jamais ele baja logrado no passado. Aqui o faccionalismo
parece ter se reduzido ao mínimo, e eventuais contestac;óes do poder do "patráo" nao parecem ser muito sentidas. Apenas um c;aso,
atualmente em plena gestac;áo, poderá abalar sua autoridade: trata-se da feitura de urna roc;a coletiva (de mandioca), iniciada como
atividade da irmandade da Santa Cruz (portanto para ser utilizada coletivamente pelos fiéis) e que B. M., as vésperas de seu
aproveitamento, vem alegando ser de sua exclusiva propriedade,
urna vez que teria pago, por meio de distribuic;áo de mantimentos, a todos os que neta trabalharam. Tal explicac;ao está encontrando muitos opositores, que acreditam haver o Diretor. da Santa
Cruz traído a irmandade. Tais fatos nos parecem fundamentais
para o estabelecimento de qualquer a~ao indigenista na área, como
se verá adiante.
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A quarta concentra~áo do índio Tukuna é Santa Rita do Weil
(a qual consideramos conjuntamente, dada sua contigüidade, com
o Jugar chamado Campo Alegre). Situada igualmente na margem
esquerda do Solimóes, Santa Rita possui 145 casas, com 877 habitantes. Populac;áo em que, comparada coma recenseada em 1962
(por urn assistente nosso de entáo, Dr. Sílvio Coelho dos Santos)
no montante de 137 indivíduos, o aumento foi substancial. Em
Santa Rita, a exemplo do que occrria no passado (1959/ 62) os
Tukuna se acham divididos entre diferentes fontes de poder: os
patróes locais (descendentes de urna f amília a lema) e os missio·
nários protestantes, norte-americanos. A Cruz também ne la f oi
plantada e está sob a direc;áo da esposa de um dos patr&es, se:.
nhora E.B. (filha de urna família de Benjamim Constant). Como
se ve, a síndrome económico-política do Movimento da Santa Cruz
mais urna vez se confirma: as direc;óes locais da innandade ficam
sempre nas maos dos patróes. Os "alemáes" atuam, entretanto,
como ·comerciantes e como empresários da pesca de piraíba, para
venda macic;a e exclusiva a Letícia, onde a comercializac;ao desse
peixe (náo consumido no Brasil) para o resto da Colombia é amplamente realizada. Liderados pelo mais empreendedor dos "ale.:
máes" - que inclusive avia seus irmáos - a familia vem tendo
lucros seguros, grac;as ao expediente hábil de investir capital em
motores a gasolina para pequencs barcos (e para serem utilizados
simultaneamente em equipamentos de ralar mandioca) que se.r vem a tantos quantos desejam pescar a piraíba. Monopolizam assim
a compra desse peixe, ao mesmo tempo em que estáo em condi..
~óes financeiras para m:anter um estoque de farinha de mandioca
( em tomo, por exemplo; de 5.000 "paneros" ou 150.000 quilos de
f arinha) até ela alcanc;ar melhores prec;os - o que sornente ocorre entre julho e setembro de cada ano. Naturalmente que o peixe
e sobretudo a f arinha de mandioca, sáo fornecidos largamente
~los Tukun'a locais e circunvizinhos. Também aqui o faccionalismo está presente, confrontando-se os missionários e os patróes,
apoiados estes últimos no movimento da Santa Cruz.

2 -

O Mavimento da Santa Cruz

Náo se pretende aquí dar urna descric;ao e urna explicac;áo
cabal do movimento da Santa Cruz. Haveria de se conduzir urna
pesquisa especialmente voltada para a problemática teórica do
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messianismo-milenarismo ,a qual se relacionaría estreitamente com
esse fato político-religioso que observamos. Porém, nio consideramos imprescindível urna investiga~o tao especializada, urna vez
que - no que conceme a uma proposi~áo futura de urna política indigenista na regiáo - as atuais infonna~óes de que dispomos sobre o movimento sáo perfeitamente suficientes para atendermos a um relatório deste teor: a idéia religiosa central, da salva~áo dos fiéis que se reuniráo em torno da Cruz e sobreviverao
a um cataclisma futuro; a missáo do irmáo José, recebida através
de "viseo celestial divina", de seguir pelo mundo com a "Cruz e
o Santo Evangelho" em cruzada apostólica. Iniciemos pela figura do Innáo José da Cruz, cujo carisma vem envolvendo índios
e alienígenas a partir de junho de 1972, quando o mesmo, vindb
do Pe.r u, chegou na vHa chamada Marco, na fronteira brasileira
com a Colombia. Embora seja brasileiro, a entrada do lrmáo José
no alto Solimóes se daria através da fronteira, especialmente pelo
Peru, onde o Movimento da Cruz conquistou muitos adeptos. Sua
Uniáo Predicadora Apostolar (U.P.A.) ou também conhecida por
Cruzada Apostólica Evangélica, irmandade por ele fundada, possui estatutos redigidos em espanhol, o que denuncia que a organiza~áo do movimento se deu no Peru. Na Colombia, embora
tentasse, sua entrada foi terminantemente proibida pelas autoridades, que) como se sabe, estáo profundamente integradas com
o meio eclesiástico colombiano. Embora nao seja este relatório o
lugar para urna análise mais detida do movimento - razáo pela
qual náo apreciaremos aqui os termos dos Estatutos - eremos
conveniente caracterizar um pouco mais ~ figura do Irmáo José,
já que ele é o centro desse movimento que tem envolvido a quase
totalidade da popula~ao Tukuna e grande número de regionais.
Nada melhor, entáo, do que deixá-lo falar por si, gra~as a urna
carta autobiográfica que o mesmo enviou a autoridades brasileiras, solicitando-lhes credenciais para exercer seu apostolado. Transcrevo, ipsis Iitteris para guardar o seu estilo peculiar, essa carta
por ele ditada e escrita por terceiros, membros de sua irmandade:
Urna a~áo de a-mor caridade uniáo e paz . Dirigimos especialmente esta, para a distinta e benemérita pessoa do 5enhor
Juiz de Direito ou Tabeliáo Escriváo de Paz e Registro Civil .
Mas antes de tudo eu quero saudar-lhe ao ótimo e benemérito irmáo pelo cargo que ocupa, cuja saudacAo com estas e
poderosas palavras: em nome do Pai do Filho e do Espirito
Santo.
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Senhor, em virtude de eu nunca ter ocupado documenta~ªº de registro identldade, proficAo e labor; venho respeitosamente por esta única via Mi.Sionaria, Apostolica e EvangeUca, deante de vossa pessOa, com esta peti~Ao afim solicitar
alguma credencial a minha proficáo, equivalente ao cargo que
levo, como missionario vidente ao coracAo de Jesus. Foi lembrado este assunto quando pela primeira vez eu me entrevistara com a distinta e fervorosa, alma santa, da pessoa de D.
Concel~io Pereira da Silva, quando esta perigrinava pela sua
vida Misionaría Evangélica, pelo auto rio I~a ; quando trocavamos idéia, em nosso campo religioso, em táo importantes
a.cóes, em cousas que se refere ao bem estar de nosso apostolado, referente ao nosso ministério.
Pelo amor de Deus e de Tua Alma eu 1lhes peco que me
ouca com Santa paciencia e caridade:
Eu sou filho legitimo de Roque Mariano Nogueira, e D.
Elza Maria José ambos falecidos; eu nasci em bairro da Vargem Alegre <Distrito> lugar denominado Serrinha ou MoinhoVelho na Fazenda do proprietário JoAo Cirilo de Souza.
Fui doado ao Coracáo de Jesus por minha MAe 3 mezes
antes do meu nascimento por motivo Justo de enfermidade
ato de morte.
Isto se deu no Distrito e Municipio de Cristina Sul de
Minas Gerais - Brasil.

Eu nascl as onze horas da noite do dia 3 de setembro de
1913, e fui batizado pelo Conego e RVD. José Augusto Leite,

fui crismado pelo Bispo de Campanha Dom Inocéncio Engek
no sul de Minas Brasil; ful casado e vivt com a mulher lS
anos, sou pai de 7 filhos, meu filho mais velho Benedlto Irineu
Nogueira, conta 35 anos de idade. Fui doado novamente ao
Reverendo Padre Joáo Paulo Dejargenet, para ir a Fran~a formar-me, mas nAo conseguí ir, isto quando tinha 9 anos; aos 13
anos contrataram-me para engressar ao Coléglo de Santo Afonso em Sáo Paulo do Sul, mas nAo conseguir; em 1934, recebi
Visáo Celestial Divina para seguir pelo mundo, com a Cruz e
o Santo Evangelho, eiz a Cruz Apostólica Evangélica da Salva~io, donde di.Sse-me, entregando-se a Santa Bfblla, dizendome leve ao mundo aqui está a vida, em 1951, recebi os primelros pontos de conhecimentos; em 1958, dei inicio a minha
mlssl.o; 1962, enfrentei o mundo e a própria morte, dormi no
chio puro 7 anoo; carreguei cilicio de prego na cintura, 17 anos~
tenho 45 enfermidades, e tenho 28 cicatriz no meu corpo, de
acidentes de trabalho; já conh~o 42 estados e departamentos
nacionais e estrangeiro, conh~o 6 Nae<)es; 14 capitals estaduais
e federais.
Me encontro aquí no alto rio A~. localizado com sede
primitiva e futuro povoado espiritual, por nome: u. P.A. de
Cristo, fica situado na selva do rio Jui, distancia, uma hora
da boca do mesmo.
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Neste caso repito ainda pedindo ainda uma fórmula do
meu registro civil, com alguma credencial de mtnha profif;áo
que estiver ao seu alcance, mediante ao este modelo.
Outro sim, tendo alguma a pagar, ficará este ao cuidado
e criterio e honradez de D. COncetc;áo Peretra da Silva.
Desde já em nome do Senbor Jesus eu muito lhe agradec;o
pela sua generosidade atenc;áo, com que Deus lhe pague, subscrevo-me como Missionário Cora~o de Jesus.
(a)

José Francisco da Cruz

(Nome Espiritual do meu Ministério)

Náo iremos discutir a controvérsia que se criou em torno da
personalidade do lrmáo José, que vai desde a aceita~áo de sua
santidade a.té a considera~áo de ser ele portador de urna inequívoca doen~a mental. O que nos parece relevante, contudo, é que
efetivamente o Irmao José criou um movimento que, sediado e
est acionado agora no municipio de Santo Antonio do I~á, continua a ex ercer f orte influencia nos destinos dos Tuku.na. Apesar da
oposi~áo tenaz da Prelazia do Alto Solim6es, o movimento logrou
plantar em ambas as margens do Solimóes e em alguns de seus
afluentes, como o Javari e o I~á, cerca de 31 cruzes, nomeando,
simultaneamente, seus responsáveis ou "diretores da Santa Cruz".
Dessas, 17 foram plantadas em ·sítios ocupados por índios Tukuna,
exclusivamente ou em conjunto com regionais; sáo eles: Mariua~u
(2 cruzes), Cleto, Bom Jardim, Sabonete, Capacete, Feijoal, Belém, Palmares, Bananal, Cajari, Vendaval, Santa Rita do Weil,
Niterói (2 cruzes) , Amaturá (ou Nova ltália), Boca do I~á. Em
muitos desses lugares, senáo na maioria, os diretores da Cruz sao
regionais, mesmo em áreas quase que exclusivamente ocupadas por
índios Tukuna, como Belém, Vendaval, Cajari, Santa Rita do Weil
e Amaturá. N outras sáo índios Tukuna ou mesti~os, filhos de unióes
entre homens regionais e mulheres indígenas ( condi~áo que culturalmente nao lhes dá identidade Tukuna, por falta de filia~áo
clanica, de caráter patrilinear). O status religioso e o prestígio que
a administra~áo das atividades da Santa Cruz confere aos seus "diretores", repercute intensamente na comunidade indígena. Como
já se falou atrás, verifica-se um aumento considerável do faccionalismo tribal, posto que nem a Prelazia - através de suas paróquias, especialmente de Belém e Amaturá nem os missioná.
'
nos protestantes - especialmente a Missáo Batista de Santa Rita
do Weil - , toleram essa competi~áo no proselitismo religioso. Por
outro lado, a FUNAI, representada na área pelo Posto Indígena
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"T'
- 1cunas,, , entra como urna quarta

for~a,

.
no caso apo1ando
aber-

tamente o movimento da Santa Cruz.
Esse apoio merece urna aten~áo especial. Tudo indica que
teve lugar quando da gestio do chefe do Posto V .B.T. um Auxil!a~ Técnico de Indigenismo, encantado com 'as co~üencias
prat1cas que a adesáo a irmandade trazia a suas atividades de chefia.' toma~do os índios extremamente dóceis, obedientes aos prece1~os puntanos dos estatutos da Santa Cruz. Náo ir a festas (inclu1ndo as de M~a Nova, o principal ritual de liminaridade dos
Tukuna), náo beber, náo fumar, obedecer as leis, etc., etc., constituía a rigor um freio as bebedeiras, brigas, contesta~óes a autoridade dos Capitáes indígenas ou do próprio chefe do Posto, acontecimentos que ocorriam com freqüencia na vida de Mariua~u única área em que efetivamente atuava a FUNAl no alto Solimoes. Náo sabemos até que ponto as autoridades da FUNAI, hierarquicamente a cima do chefe do Posto, assumiram igualmente tal
decisáo de apoiar ostensivamente o movimento da Santa Cruz. O
certo é que esse a poi o f oi divulgado l18i regiáo e utilizado de várias maneiras por patróes e, mesmo, por líderes Tukuna, para
fortalecerem o movimento entre seus prosélitos. Há, nesse sentido, um ressentimento profundo contra a FUNAl manifestado no
ambito da Prelazia. Os comentários, feítos nas esferas da FUNAI
de que "gra~as a Santa Cruz, ao Irmáo José, os ticunas finalmente nao bebem, nao brigam, nao se suicidam (sic) e acatam as
autoridades", náo passaram despercebidos aos padres, sobretudo
quando se viu urna tomada de partido tao evidente feita pelo
chefe do Posto Indíge.na. A se julgar pelo papel desempenhado
pelo chefe do Posto, pareceria que o movimento da Santa Cruz
e seus puritanos mandamentos contidos em seus estatutos viriam
a se constituir finalmente na panacéia indigenista, tao esperada
para resolver de urna vez por todas o problema da domestica~ád
ou "civiliza~áo" do índio no País. A manipula~áo do poder, advindo pelo movimento da Santa Cruz, náo ficaria, contudo, restrita ao Posto Indígena "Ticunas"; mas se estenderia igualmente aos
p atróes.
Contudo, cabe ainda um comentário sobre a possível interferencia do movimento da Santa Cruz no adensamento da popula~áo Tukuna nas margens do Solimóes. Quando soubemos pela primeira vez que os Tukuna haviam descido maci~amente dos igarapés para se localizarem em povoados no Solimóes, imaginamos
que a razáo maior para isso teria sido o movimento enca~do
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pelo Irmáo José. Porém, a se ter por base observa~óes e entre~
vistas po.r nós realizadas em Belém, Vendaval e Santa Rita do
Weil, nao há dúvida de que a passagem gradual dos índios, de
moradores dispersos nos igarapés, a moradores concentrados no
Solimóes veio ocorrendo anteriormente ao movimento da Santa
' vista a própria comunidade Tukuna de Belém, a mais
Cruz. Haja
populosa da regiáo, como já possuindo em 1971 cerca de 789 habitantes, conforme censo feito pelo pároco local. Em outros lugares como Amaturá, Santa Rita do Weil (especialmente no lugar
chamado Campo Alegre, dos missionários protestantes), Vendaval
- para citar os mais populosos - e, certamente, Mariua~u, a
vinda de novos moradores Tukuna vinha se processando regularmente. É verdade que somente com a apura~áo final do recenseamento ora em realiza~áo na área - e a qual já nos referimcs - ~
poderemos oferecer dados quantitativos que corroborem essas observa~Oes e nos permitam explicar de modo mais conclusivo as
causas desse fenómeno. Mas parece-nos convincente a considera~áo
de que a escala e o comércio (específicamente, a casa de comércio ou o "barracáo") constituem os elementos mais importantes
na atra~áo ao Tukuna.
3 -

A lrreversibilidade da

Migra~áo

para o Solimóes

lndubitavelmente o Tukuna vinha sendo contínua e sistematicamente atraído para o grande rio. Já observamos isso e explicamos como sendo o meio mais fácil que os índios encontravam para
se libertarem do regime servil, imperante no "sistema do barracáo" (R. Cardoso de Oliveira, 1964 ). O poder se utilizar de moeda
- fossem cruzeiros, soles peruanos ou pesos colombianos - juntamente com as alternativas comerciais que as margens do Solimé>es
favoreciam, eram motiva~óes suficientemente poderosas para irem
se inculcando gradativamente na consciencia do Tukuna do igarapé.
Afinal de cantas, mesmo em lugares sabidamente dominados por
patróes, como Belém, Vendaval ou Santa Rita do Weil, a proximidade do grande rio- como a grande "estrada" navegada por
dezenas de regatóes - , era por si só suficiente para facilitar o
comércio com terceiros, iludindo o controle do "barracao" e for~ando a quebra de seu monopólio. E, ao que parece, a considerarmos comparativamente os "casos" Belém e Vendaval, a manuten~áo do sistema do barracáo está perdurando devido, basicamente,
a autoridade "religiosa" dos patróes, investidos agora da condi~áo
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de diretores da Santa Cruz: em Vendaval, onde a posi~io de B.M.
está sólida, combinando com habilidade o papel de patrio, dono
de barracao, e o de representante "convicto" da Santa Cruz (pois dirigente de toda a liturgia da irmandade); em Belém, face a oposi~ao sistemática do pároco local e a intimida~ao de J. A. A. pela
•~ao do exército (que o prendeu certa vez, acusado de arbitrariedades contra os índios), o regime servil está entrando e·m colapso; J .A .A. teve de transferir para um mesti~o (filho de pai "civilizado" e mae Tukuna) a dire~ao da irmandade, transferindo,
simultaneamente, para seu filho, L ., a "patronagem". Dentro deste
quadro, em que a domina~áo dos patré>es tem de apelar para urna
mística religiosa emergente, é que poderemos avaliar a dinamica
da atual situa~áo dos Tukuna. E se o movimento da Cruz nao
pode ser apontado como a causa exclusiva, ou mesmo preponderante, da condensa~ao dos índios na beira do Solimóes, em torno
das Cruzes plantadas em suas margens, ele tem de ser considerado como parte de um processo s6cio-político anteriormente eclodido, responsável - o movimento - pelo incremento rápido das
povoa~óes mais populosas concentradas em torno da Santa Cruz.
Poder-se-ia dizer que, desaparecido o movimento da Santa
Cruz, os Tukuna regressariam aos igarapés? Ou cessaria a migra~áo para o Solimóes? Evidentemente que nao. A nos fiarmos na
análise que fizemos da estrutura das rela~óes interétnicas (R. Cerdoso de Oliveira, 1964), na confirma~áo de muitas de nossas previsóes (como a busca do grande rio pelos "índios dos igarapés")
e nas entrevistas agora obtidas entre moradores de Belém e de
Vendaval, a busca de escotas parece ter sido urna das razóes mais
fortes, senáo para a migra~áo, ao menos para reter em tomo delas
o migrante Tukuna. E náo há nenhuma surpresa em rela~áo a isso,
urna vez que para as lides do comércio interétnico, com regatóes
ou, particularmente, nas cidades de Sao Pauto de Oliven~a, Benjamim Constant, Marco, Tabatinga e Letícia, o falar portugues (em
Letícia o portugues é táo f alado quanto o espanhol) e o fazer conta
constituem práticas imprescindíveis a quem nao quiser ser enganado. O relatório da equipe da UnB, que iniciou em julho último
o recenseamento dos Tukuna, é bastante eloqüente no apontar a
importancia da escota na atual conjuntura indígena 4. Caberia ape4 Chamo a aten~á.o para esse relatório, elaborado pela mencionada
equipe da UnB (cf. nota 1), como uma fonte de dados e sugestóes bastante
úteis, multas delas atualmente em proce~o de teste pelo programa assistencial em desenvolvlmento. Quanto aos dados, procure! ná-0 ser repetitivo,
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nas sublinhar a rela~ao altamente organica entre a motiva~áo economica e a procura de escolaridade. "Aqui é melhor do que no
igarapé porque a gente tem escota" - foi urna frase ouvida inumeráveis vezes cada vez que perguntávamos pela vinda ou permanencia do Tukuna num ou noutro dos povoados visitados. Urna
razáo complementar, ouvida sempre depois do "argumento'' escota, era a casa de comércio (barracáo) e a p~ibilidade de unt
certo tipo de recreac;áo: o jogo de "snooker" representa para os
homens urna nova modalidade de diversáo que, efetivamente, chega a torná-los ausentes de missas dominicais (como em Belém)
ou a confiná-los um domingo inteiro nurn bar, em tomo de mesas
de "snooker", como em Santa Rita do Weil. As mulheres provavelmente terao outras racionaliza~óes para justificar sua preferencia por viver nesses povoados, inclusive apontando a irmandade
da Santa Cruz como responsável pela fixac;áo de sua f amília no
grande rio (pelo menos em Vendaval náo seria outra a justifica~áo, pois as diversóes estáo praticamente banidas da comunidade
Tukuna pela férrea autoridade de B.M.). Cre.m os que nao será
necessário insistir mais nesse ponto, sobre os f ortes mecanismos
de fixa~ao nas povoac;óes de beira do Solimóes, independentemente
da maior ou menor compulsio produzida pelo movimento da Santa
Cruz. O que nos parece certo - e por isso importante para qualquer programac;áo assistencial da FUNAI junto a esses índios é a irreversibilidade dessa migrac;áo, a nao justificar, em nosso modo
de entender, qualquer projeto de retomo induzido dos Tukuna as
terras que habitavam nos igarapés.
III -

POR UMA ANTROPOLOOIA DA AQAO 5

Certamente náo será ignorando as aspira~óes da popula~áo Tukuna que se implantará na regiáo um programa assistencial. A
pesquisa atualmente em curso na área indígena do alto Solimóes
deixando como sendo do conhecimento da FUNAI todo um conjunto de
situaifóes descritas naquele relatório. Quanto as sugestóes, todas de caráter
muito específico, deixo de aludir a elas (a náo ser de um modo geral)
esperando que as mesmas possam ser aplicadas ou reconsideradas por Joáo
Pacheco e sua equipe de técnicos-indigenista¿; no correr da insta1lac;áo daqueJe programa asistencial. Suglro, asstm, que este relatório tenha unicamente um caráter complementar e que seja tomado como simples contri~
bulcáo a nivel de consultoria .
lí Uso o termo Antropologia da Ac;áo, proposto por Sol Tax. apenas para
distin~uir a orienta~ que deve presidir a ac;áo de antropólogos no Alto
Sollmoes daquela que se poderla esperar da tradi9io da chamada Antropologia Aplicada, praticista, esquemática, menos comprometida com a popu-
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visa a apreender essas aspira~ e compreende-tas no ambito do
sistema interétnico, no qual índios e regionais desfrutam de um
convívio extremamente desfavorável para os primeiros. A sociedade nacional, representada na área por diferentes e competitivos segmentos - como os patróes e decadentes seringalistas, a lgreja Católica, a Missáo Batista e a Irmandade da Santa Cruz (mesmo
essa última, liderada por elementos alienígenas), além de seringueiros remanescentes (como no Tacana) e pequenos posseiros (como
em Mariua~u) - exerce um papel divisionista no meio Tukuna,
incrementando o faccionalismo indígena que1 em alguns lugares,
assume propor~óes quase intoleráveis para a própria continuidade
da comunidade indígena. E as implica~óes desse faccionalismo para
a prom~áo de práticas assistenciais pela FUNAI, nao podem, em
hipótese nenhuma, ser relegadas a um plano secundário ou meramente academico, como poderiam ser levados a pensar alguns
administradores ou indigenistas apressados. Se f atamos em aspira..
~óes, obviamente que as f ac~óes envolvidas e em confronto apresentaráo aspira~óes divergentes. Por isso, há de se distinguir níveis de aspira~óes; um primeiro nivel poderla ser o da eleva~áo
da qualidade de vida, náo necessariamente nos padróes ocidentais
de nossa sociedade, como é comum acorrer nos projetos "desenvolvimentistas", onde o "processo economico" ou o "aumento da
produtividade" ou o "crescimento da produc;áo", entrariam como
indicadores privilegiados. Nesse primeiro nivel entrariam como indicadores desde a livre utiliza~o de terras para agricultura até a
igualmente livre comercializa~áo de seus produtos, assegurando-se
simultaneamente "pr~os mínimos para sua produc;áo", quebrando--se em conseqüencia o monopólio do sistema do barracáo 6. Ainda
lacáo na qual se aplica, do que com os setores da sociedade inclusiva, governamentais ou particulares, religiosos ou seculares, financiadores de seu
trabalho. Por outro lado, sem perder sua base académica - o que o toma
um profissional controlado pela comunidade clentiflca -. o antropólogo da
ac;áo considera a popula~áo em que trabalha náo somente como seu sujeito
de estiuW mas também como seu objeto (Tax, op. cit., p. 104) . Seu comprometimento com essa popul2ctáo deve ser moralmente efetivo, possibilitando-lhe coordenar a prosperidade e o bem-estar dos povos sujeitos de
estudos, com o desenvolvimento de novos conhecimentos. Mantendo-se basicamente como um schollar, isto é, portador de urna sólida forma<;áo teórica,
sempre poderá evitar cair em simplismos e em receituários de modo algum
raros em práticas assistenciais .
·
6 Em dois artigos, publicados em 1961 ("A Situa9áo dos Tukuna e a
Prote~áo Oficial" e "Utopía e Política Incllgenlsta") e incluidos nesta coleta.nea, sug~ri o estabelecimento de uma polltica protecionista de p~os
mtnimos para a borracha, mandioca, fibra de tucum, pele de veado e farinha de mandioca, como um meto de romper a barreira de pre9os irrisórios
correntes nos barracóes (cf. cap. nn; também sugerl, entre outra¿; coisas,
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nesse nível, a assistencia médico-sanitária e a educac;áo escolar
deveriam ser tomadas como parte de qualquer estratégia voltada
para o aumento da qualidade de vida. Nesse nível há, seguramente, um amplo concenso nas aspirac;óes da populac;áo Tukuna,
independentemente de faccionalismos e de ideologias religiosas. As
estratégias locais para a implantac;áo de mecanismos sócio-cultura;s de atendimento dessas aspira~óes (de primeiro nível), seráo
examinadas e escolhidas durante o evoluir do programa assisten··
cial que realiza agora sua etapa inicial, a que já aludimos. ParA
a elaborac;áo dessas estratégias será indispensável naturalmente um
conhecirnento seguro do f accionalismo Tukuna variável segundo
as diferentes localidades.
'
As aspirac;óes de segundo nível, que poderíamos classificar -·a falta de outro termo-- por aspira~óes "ideológicas"' representam um plano de maior ambigüidade e de extrema variac;áo, conforme as con!rontac;óes em curso entre as facc;óes Tukuna associadas ou comprometidas com uns e outros segmentos da ~opula
~áo alienígena da regiáo. Elas podem ser aspirac;óes passageiras e
oscilantes, onde a própria opc;áo "religiosa" (católica, protestante
ou "da Cruz") seja mais uma opc;áo política; ou podem ser de
caráter mais permanente, como ~áo mais profunda e com caráter re~igioso. Nao se deve esquecer que o movimento da. Santa
Cruz traz consigo uma mensagem messianico-milenarista que sensibiliza de um modo tcdo especial a populac;áo Tukuna. C~nsut..
tem-se, por exemplo, as cuidadosas observac;óes realizadas em 1959
p or Maurício Vinhas de Queiroz sobre o milenarismo Tukuna (M.
V . de Queiroz, 1963: 43-60). Etas registram cerca de sete surtos
ou movimentos, sendo que o último deles deu-se por volts de 1960
(ou entre 1956/ 61). Tais movimentos, que desde o início do sé··
culo (Cf. Curt Nimuendaju, 1952) sao constatados entre os Tukuna, sugerem de forma inegável náo apenas uma predisposi~áo
psicológica do hornero Tukuna a um misticismo desse teor; mEls
urna cultura para a qual esses movimentos messianicc:.milenaristas
lhe sao
• perfeitamente "gramaticais"' ou em outras palavrasI sao
perf e1tamente inteligíveis pelo Tukuna e compatíveis com suas
tradic;aes e ideologia religiosa. O ensinamento disto, para urna antropologia da a~áo, é de que um movimento de tal natureza náo
~ ampli~ao da acáo indigenista além das "reservas" J>OS.'Uidoras de postos
1ndfgenas Ccf. cap. IV) - com o que, no caso Tukuna, terse-ta assegurad-0 urna P;ot~Ao bem superior a atual, restrita apenas a sexta parte de
sua popuiacao.
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pode ser combatido (como a Prelazia tentou fazer, a princípio
diretamente, posteriormente de modo indireto e já com certo cuidado) de forma contestatória e violenta, com a execrac;áo pública
do Imáo José e de seus fiéis, através da excomunháo; ou por
pri~ao do Irmáo José pelo Comando Militar do Alto Solimóes,
c omo um certo período parecia que iria ocorrer 7. Mas também
jamais poderla ser apoiado pela FUNAI, como já dissemos, nao
apenas pelas conseqüencias negativas de tal apoio (como o f avorecimento dos patróes), senáo por uma razáo de coerencia entre
o Estado Brasileiro, representado nas áreas indígenas pela FUNAI,
e sua natureza secular. Fundada em que pode a FUNAI adotar
tal ou qual religiáo? O assegurar liberdade de culto - e mesmo
assim de conformidade com a situac;ao específica do grupo in~
dígena - nao é favorecer urna ou outra religiáo. E muito menos
é aceitável, utilizar-se dela - como ocorreu no caso Tukuna ____,;
como instrumento de "domesticagáo" social. Considerar as aspira~óes desse segundo nível, como estamos vendo, é bastante mais
complexo.
Acreditamos que a liberdade de os Tukuna professaram qualquer religiao, mesmo o sincretismo religioso inerente ao moYim.e nto da Santa Cruz - , náo deve ser infringida. Suas aspira~óes nesse sentido nao podem ser bloqueadas, ao menos pela FUNAI. Mas
se a cren~a em si mesma náo deve ser objeto de manipul~c;áo por
repr~sentantes da FUNAI, as suas repercussoes na esfera social da
comunidade Tukuna, como conseqüencia de um movimento de características náo apenas religiosas, mas também económico-políticas,
devem ser cuidadosamente avaliadas e enfrentadas como procedimentos assistenciais. Como levar a bom termo isso? Vimos, nas
se~oes precedentes, como o movimento religioso (no caso, o da
Santa Cruz) serviu aos patroes e a alguns "capitáes" indígenas
(como o de Mariua~u) a aumentarem seu poder político e lucro
economico. Ora, nessas esferas a FUNAI poderá perfeitamente
agir, no sentido de restringir o movimento da Santa Cruz (e qualquer outra atividade de cunho católico ou protestante) e suas legítimas áreas de competencia: os cultos religiosos. Para tanto, a
FUNAI deverá assumir efetivamente a educac;áo (bilíngüe ou mo7 O Irmio José foi detido pelo Comando, mas dias depois seria recambiado a foz do rto I~á, onde se encontrava, nAo se tendo configurado
prtsáo. O desejo da Prelazia, através de entrevista que tlvemos como sennor
Blspo em Sio Paulo de Oliven~a . era do Comando enviar o IrmAo José
para Minas Gerais, seu estado natal. Mas aglu bem o Comando, náo intervindo de forma truculenta no movimento da Santa Cruz.
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nolíngüe)' cabendo as missóes unicamente a participa~áo no processo educativo sob supervisáo e controle da FUNAI; criando um
sistema de cooperativa de modo a liquidar o sistema do barracáo,
que náo conseguirá competir com os pr~os mais baixos de venda
de mercadorias aos seus associados, e mais altos de compra dos
produtos agrícolas e artesanais obtidos pelos Tukuna. A cooperativa, sob fiscaliza~áo de um técnico-indigenista de probidade comprovada, deverá ser dirigida por urna comissáo constituída pelos
próprios Tukuna; tal cooperativa será, assim, também urna escota de forma~áo de lideran~as modernas e afeitas ao trato de questóes económicas e sociais inerentes as áreas de contacto interétnico. Assumindo a FUNAI' o problema escolar e o economico, nao
ternos dúvida de que se esvaziará o conteúdo político do movímento da Santa Cruz libertará a Pretazia de fun~óes junto aos
índios que náo Jhe cabem inteiramente (como, por exemplo, BeIém, onde o pároco é chamado a intervir nas questóes de ensino, saúde, economicas, de seus fiéis - a rigor, de sua f ac~áo - ,
enquanto o patrao faz o mesmo com rela~áo a fac~áo "da Cruz");
proporcionará assim, ampla liberdade de escolha as op~óes espiri·
tuais dos indígenas. Finalmente, há de se criar pequenos, mas bem
equipados, ambulatórios que efetivamente atendam ao índio (a
"farmácia" do Posto Indígena "Ticunas" é lamentável: mal equipada de remédios e operacionalizada por um trabalhador-bra~al, de
inexcedível boa vontade, mas carente de conhecimentos mínimos
de enfermagem ).

ro, diz respeito - como já se falou aqui - a descida dos igarapés e a instala~áo,
que tudo indica definitiva, nas margens
do Solimóes, em terras há muitos anos ( certamente há mais de 30
anos) ocupadas por proprietários legais; o segundo, refere-se a ~
rimetral norte, que cortará, ao que parece de forma inevitável, os
altos igarapés, em seu trajeto do alto Rio Negro a Benjamim Constante. Nao ternos urna resposta madura e bem fundamentada a todas
as questóes que emergiráo desse evento. Mas algumas hipóteses podem ser levantadas. Preliminarmente, de.v emos considerar que o
fato dos Tukuna haverem majoritariamente decidido os igarapés,
nao significa que es!eS pequenos afluentes do Solimóes estejam totalmente ·despovoados; inúmeras famílias permaneceram em seus
sítios antigos (que em números absolutos deve ir a duas ou tres
centenas de indivíduos) e a maioria das que emigraram para o
Solimóes, como no caso de Belém e no de Vendaval, mantiveram
suas r~as nos igarapés, dada a impossibilidade de te-tas nos povoados de beira do grande rio. Os igarapés constituem, assim, e
ainda, parte indissolúvel do território tribal e sáo terras parcialmente utilizáveis para agricultura, ca~a e coleta. Portanto, a nosso
ver, devem ser demarcadas como "reserva indígena". Nesse caso,
a perimetral norte passaria infelizmente por dentro de urna reserva, mas, nesse caso, a FUNAI deverá negociar, no ambito do
Ministério do Interior, quais os procedimentos necessários para as·
segurar a passagem sem que se de a invasáo ou perturba~ao do
território indígena.

Naturalmente que quando f atamos de aspira~óes e da necessidade delas serem ouvidas por um antropólogo da a~áo, desponta,
acima de todas, a terra. Náo apenas como meio de produ~áo, isto
é, da terra cultivável ou utilizável como terreno de ca~a e de coleta, mas. sobretudo, como tetTitório político, a saber, como localidade sobre a qual se assenta a identidade tribal. Mudar o índio
de um lado para o outro, náo é o mesmo de um de nós mudar de
urna casa para a outra, de urna cidade ou estado para outro. O
território indígena é a base de sua "nacionalidade tribal", sacramentada pelos sítios sagrados - como seus cemitérios - ponto
de referencia de suas tradi~óes mais caras. Sabemos que a FUNAI
de boje ( isto é, posteriormente a gestáo Bandeira de Mello) tem
respeitado a inviolabilidade dos territórios indígenas; ou, ao menos, tem lutado para a preserva~áo desses territórios. C.ontudo,
no caso Tukuna, eremos que cabem algumas considera~óes a respeit&, dada a conjuntura atual, expressa em dois fatos: o primei-

Na hipótese de assegurada a inviolabilidade do território Tukuna mesmo com a passagem da perimetral norte, acreditamos que
os índios nao estaráo seriamente amea~ados em sua integridaóe
física e moral, se a FUNAI instalar novos postos indígenas na
regiáo e lhes atribuir fun~óes náo apenas policiais (importan~es
para assegurar a inviolabilidade do território e a liberdade dos
Tukuna), mas igualmente assistenciais como a de implanta~áo dag
cooperativas, das escalas e dos ambulatórios. Numa primeira etapa, isto é, antes da abertura da estrada perimetral, o "mundo"
Tukuna estará centrado as margens do Solimóes, particularmente
nos atuais povoados indígenas de Mariua~u, Belém, Vendaval. e
Santa Rita do Weil, todos na margem esquerda do Solirnóes: e
Feijoal, Amaturá e Betania, respectivamente com 492, 500 e 1.000
habitantes (as duas últimas cifras sáo estimativas do Pe. Schwade),
na margem direita do rio. A vida em povoados, a escota e o cornércio,' já sao ingredientes das formas de ser do Tukuna, que.
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conferem a esses lugares pontos inquestionáveis de atra~o. Todavia, como será muito difícil, por questóes or~amentárias, critff
um número muito grande de "pólos assistenciais", e.remas que se
deverá imaginar urna estratégia de modo a estabelecer um número possível deles e em locais táticos, no sentido de defender os
Tukuna das compulsoes do chamado mundo civilizado. Ainda con10
hipótese, indicaríamos Belém, Vendaval e Santa Rita, além, naturalmente de Mariua~u, já possuidora de um Posto, mas nao de
um ''pólo assistencial" , como os lugares a receberem o que se
poderia denominar de unidades assistenciais. Estas deveriam funcionar em terras desapropriadas pela Uniao, precisamente nas áreas
de maior concentra~ao indígena. Os atuais proprietários dessas terras náo poderiam se sentir espoliados, urna vez que possuern vastíssimas propriedades. Considerando-se as famílias de proprietários
envolvidas, veríamos que os A. A. de Belém (e de outras terras)
possuem um total de cerca de 8.381 ha; os M., de Vendaval, possuem igualmente muitos outros lugares que totalizam 40.390 ha;
os "alemáes", de Santa Rita do Weil, aproximadamente 8 .516 ha B.
Quanto as missóes, como a católica de Belém e a protestante de
Santa Rita do Weil ( ou Campo Alegre) , poderiam ter suas propriedades mantidas através de um convenio entre elas e a FUNAI,
definidor de responsabilidades junto aos Tukuna. Aqueles proprictários e atuais patróes de Belém, Vendaval e Santa Rita do We.il,
ser-lhes-iam asseguradas direitos de comerciais nas povoa~óes indígenas, mantendo nelas suas casas de comércio, que atuariam competitivamente com a própria cooperativa. Eles poderiam auferir
lucros justos, mas jamais exorbitantes como os que atualmente
auferem no sistema de barracáo. Cremos, mesmo, que eles deveriam ser estimulados a permanecerem em seus locais, em suas casas, apenas como comerciantes, nao mais como patróes; há de se
considerar que será dificil a cooperativas, sem tradi~ao de opera~áo, lograr substituir inteiramente o comércio local.
Quanto as localidades mencionadas na ipargem direita e as
demais concentra~óes, por menores que sejam, em ambas as margens, acreditamos que dois técnicos-indigenistas, instalados em mos As cifras sobre as propriedades das familias A. A. e M. f oram obtldas
nos registros da Prefeitura Municipal de SAo Paulo de Ollven~a. referentes
a terras devidamente tituladas. Dos "alemA.es" foram compulsadas as glebas
cadastradas no escritório do INCRA em Sio Paulo de Ollven~a. Pa.ra uma
avalia~áo das Posses dessas familias, as disparidades eventualmente observáveis entre os diferentes registros náo slo de modo a preJudicar nossa
acerttva sobre as grandes áreas que ocupam no municipio de Sio Paulo
de Oliven~a.
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tores de centro, em barcos preparados para suas fun~óes assistenciais (incluindo urn pequeno ambulatório), poderáo suprir a ausencia de unidades assistenciais completas. Tais barcos deveriam
percorrer, com periodicidade regular, todos esses outros Iugf~res
levando a auto.r idade federal as diferentes localidades, além d~ ser~
vir, também, de meio de transporte de carga, destinado a atender as unidades assistenciais fixas ou Pastos Indígenas. A vantagem do motor de centro, embora relativamente lento comparado
com barcos "deslizadores", é que seria muito mais barato, pois somente se utiliza de óleo Diesel, enquanto os "deslizadores" usam
gasolina ( muitas vezes inexistente na regiáo). Também, faria do
funcionário da FUNAI um residente no barco, de modo a tornar
suas viagens urna rotina e nao algo excepcional, realizado de forma assistemática. Cremos que esse sistema de atendimento móvel
da popula~áo Tukuna só será viável se se integrar na rotina as~is
tencial no alto Solimóes. Mas, talvez, a fun~áo mais espinh<>!a e fundamental - dessas "unidades volantes" seria a policial, isto
é, de defesa dos direitos e da propriedade indígena onde ela fosse
amea~ada. Cabe, aqui, urna considera~áo no sentido de ponderar
:orno sendo insubstituível um apoio ostensivo as unidades assistenciais, volantes ou fixas, do Comando Militar do Alto Solimóes.
Em caso contrário, os patróes saberao mobilizar f or~a para impe·
dir a a~áo indigenista. E é importante que ela esteja presente, de
urna forma ou de outra, em toda a regiáo habitada por índio3
Tukuna. A popula~áo regional deve perder o hábito de se referir
a FUNAI apenas como Posto Indígena "Ticunas", em ~Iariua~u;
e de reconhecer a "reserva indígena" de Mariua~u como o único
território Tukuna.
Ainda relativamente a passagem da perimetral norte em território Tukuna, valeria dizer que os Tukuna - mesmo con.cüderando-se seu contacto centenário com a sociedade regional - poderáo ser atraídos para as proximidades da picada e, posteriormente,
as margens da estrada em busca de um comércio, quem sabe novo,
com características diferentes (portento atrativas) daquele vigente
no grande rio. 2 por isso que para se evitar ou minimizar essa
atra~áo, as unidades assistenciais d everáo funcionar bastante bem,
atendendo as aspira~óes dos Tukuna e tornando-se suficientemente atrativas para eliminar um possível deslocamento para a beira
da estrada. Tal deslocamento terá maior probabilidade de ocorrer
após a inaugura~áo da perimetral, quando o movimento viário
será um alto fator de mobiliza~ao dos índios, como, aliás, vem
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ocoITendo em outras regióes indígenas cortadas pela perimetral e
pela transamazoni~a. Nesse caso, a FUNAI deverá estar devidamente aparelhada para enfrentar o problema, quem sabe criando
outras unidades assistenciais fbcas em pontos dete!'minados da estrada. O importante - e eremos mesmo desnecessário aqui enf ~tizar - será-ª proibi~~o express? de que se permita qualquer
txpo de povoa~ao, agro-vila, ou se3a o que for, junto a estrada
em sua passagem pelo território Tukuna.
IV -

CONCLUSOES

Como considera~óes finais desejaríamos lembrar mais urna
vez, a natureza hipotecária de nossas sugestóes. Etas sdmente seráo
úteis se forem absorvidas, parcial ou inteiramente, pelo programa
de assistencia ao Tukuna, ora em execu~áo pela equipe, atualmente no alto Solimóes, dirigida pelo antropólogo Joao Pacheco.
Essa equipe saberá certamente adequar nossas sugestóes a realidade da situa~áo de contacto interétnico; realidade essa que os
seus membros come~am a viver e a integrar no seu cotidiano de
modo aapreende-la "em fluxo" - o que lhes permitirá c;iar,
quem sabe, formas de a~áo aqui náo previstas e solu~óes de problemas assistenciais inteiramente novos. A satelitiza~áo dos técnicos-indigenistas em tomo do antropólogo propiciará - a nosso ver
- um bom desempenho da equipe, urna. vez que orientada por
urna Antropología da A~ao essa equipe nao abdicará de criar novas conhecimentos como condi~áo de seu trabalho prático. E a
luz d~ conh~entos em?íricos continuamente renovados, a equipe
sabera relaetonar produttvamente a teoria com os fatos eludindo
qualquer possibilidade de aplicar no campo modelos a~rioristica
mente e!aborados em gabinete. Nossas considera~óes tem assim
u~a validez bastante relativa, quase provisória, como contribui9~s a um programa em desenvolvimento. Mas, por outro lado,
animan:-nos esperar que as reflexóes aqui feítas sirvam de ponto
de partida para urna a~áo indigenista e antropológica criticas, tendo :,_m .s eu ~aldo teorias - e nao receitas - aliadas a urna ex~~enc1a v1v1da de urna equipe investida da mais alta responsabihdade : a defesa do índio e a eleva~áo de sua qualidade de vida.

digenismo e Colonialismo" publicado em 1968, capítulo VII desta
coletanea) e posteriormente a cria~áo da FUNAI, quando a preocupa~áo em ampliar a "renda indígena" marcou urna miopia política de tal modo que até agora as comunidades indígenas estáo
pagando o seu pre~o. Volto a insistir que a produ~áo de excedent es comerciáveis nao constitui por si só urn mecanismo promotor
da eleva~áo do nível de vida (geralmente visto como nível de
consumo) das popula~óes indígenas, particularmente dos Tukuna.
Estes, que caminham para a atualiza~áo de padróes "campesinos"
de existencia, a saber, para urn modo de prod~áo de subsisten·
cia, deverao poder realizar tais padróes que se afiguram para nós
como a media~áo natural entre o mundo Tukuna e a sociedade
nacional. Pensar que a solu~áo do "problema Tukuna" seria transformá-los em trabalhadores de urna empresa qualquer - extrativista, agrícola ou pecuarista - será incorrer nos mesmos erroa
que em outras latitudes e em outros tempos pudemos observar no
Brasil. Ao que tudo indica, os Tukuna náo pedem mais do que
deixá-los viver e produzir em escalas compatíveis com seu próprio consumo; escalas cujo incremento eles proprios saberáo dosar
e que independam, certamente, de eleva~óes e de diversifica~óes
(de produtos) vindas de fora , exógenas, originárias de gabinetes
de planejadores economicos situados no "mundo dos brancos". Consideramos a Antropología da A~ao como urna disciplina f ortemente política - no sentido indigenista do termo - , e, como tal,
ela é a arte do possível: possível que devemos encontrar nao apenas nos or~amentos e diretivas governamentais, mas nos pontos
de interseq;áo entre o "mundo tribal" - suas potencialidades estruturais e suas aspira~óes - e o "mundo dos brancos", no modo
como ele se manifesta nas áreas de fric~áo interétnica. Se tiver
continuidade, ternos a certeza que esse programa assistencial que em
boa hora se instala na regiáo Tukuna, alcan~ará os seus objetivos
e enriquecerá, sobremaneira, a experiencia indigenista da FUNAI.

E, finalmente, que náo se confunda qualidade de vida com
a~men:o de produ~áo das áreas indígenas. Esse 'bias" desenvolvi°!~nbs~a ~em sido, a nosso ver, responsável por muitos erros da
pohtica indigenista brasileira no passado (leia-se nosso artigo "In-
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