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APRESENTAÇÃO 

. ... 
Est udos i niciados a partir da ide 

i a de Fricção Interét nica. pro~sta por Roberto Cardoso de Oliveira,(1964: 

128) redefiniram no Brasil o conhecimento de um problema antigo: o conta~ 

to entre sociedades tribais e sociedades regionais. Compreendido agora co 

mo resultante de um processo de fricção e não apenas aculturação, o pr~ 

blema. das relações interétnicas é abordado desde ~ ponto de vista que ar 

ticula wna análise pela qual foi possível perceber e interpretar dados ca 

pazes de produzir um conhecimento inovador a respeito dos aspectos e efei 

tos do contacto entre sociedades tribais e a sociedade brasileira. 

Nas monografias orientadas pelo fo 
. ....... . . - ... . .. ....... 

co sistenuco da Fr1cçao Interetn1ca aparece um problema de notavel relev~ 

eia, que pode ser colocado entre os limites da reorganização tribal (1) e 
. . -- . . ..... . . . os da 1dent1da.de ~tru.ca.I:Bstaca-se pela JJnportancia que se lhe atribui at~ 

aJmente. Objetivamente~ ele pode ser incluido como a parte mais crítica 

e mais nuclear dos processos de reorgani zação tribal pelo m:::xjo como se co 
' -

loca dentro das relações interét nicas , e pelos modos com produz e contro 

la efeitos na reorganização do grupo primitivo frente à sociedade regi~ 

nal contactada e envolvente. 

Neste exercício de análise de efei 

tos das rielações interétnicêili entre ci nco soci edades tribais e a socieda--

de brasileira, 2 ide~tidade étnica constitui-se como o foco substantivo. --·-------

----------·-------~-----

1. Reorganizacão Tri bal significará aqui o efeito dos processos produzi 
dos pelo contacto interétniéo entre sociedades primitivas e regionais~ 
através dos quais aquelas reestruturam e reorientam sistemas~ institui - - -çoes e valores àe sua organizaçao social ~ 

a) Como uma consequência da situ&ção de contacto interetnico dentro dos 
parâmetros da teoria de Fricção Interétnica; 

b) Como uma condição de conservação das características tribais da so 
ciedade. 
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Para proceder ao seu estudo:> recor 

ro aos traba.Thos n1onográf icos a respeito de relações interétnicas no Bra 

sil. Pn:>curo aproximar.situações, processos e efeitos. vinculados direta 

mente aos problemas de identidade étnica com referência aos seguintes ~ 

pos : Terena:J Tukuna, KrahÓ ') Gaviões e Asurini (2). 

Fredrik Barth apresentou recenteme.!! 

te algumas su:p::>sições a respeito da identidade étnica testadas em vários 

trabalhos de campo (Barth et a 11:1969). PrDduziu~·se, portanto, fora do 

Brasil um fenômeno semelhante ao dos estudos subsequentes à formulação 

do conceito de Fricção Interétnica. Por outro lado , o teor das suposições 

de Barth parece ser consistente com as propostas e conclusões do grupo de 

pesquisadores brasileiros a que fare~ constantes referências. Algumas de . 
suas conclusões podem ser consideradas cano uma 11antecipação brasileira'' a 

teorias e pesquisas desenvolvidas por antropÓlogos escandinavos, tão dis 

tantes geograficamente, cano próximos, problemática e conclusivamente dos 

estudos tornados aqui como base destas análises comparativas. 
~ 

Este trabalho e, de certo modo, uma 
... 

re-leit~a das monografias brasileiras a luz das propostas de Roberto ~ 

doso de Oliveira e de Fredrik Barth. Tomei a liberdade de acre.scentar, S_<2 

bre o trabalho de campo e proposições de antropÓlogos de cujos trabalhos 

lanço mão, alguns conceitos e extrapolações teóricas. Correm todos por 

conta da necessidade de operacionalizar o estudo de alguns aspectos mais 

complexos. 

Os dois capítulos iniciais apenas 

introduzem propostas de ordem teórica a respeito da situação de contacto 
. _. . . . ... . . .. . ,,,. 
mteretnico e da identJ.dade etnica. Os dois capitulos seguintes reunem da -
dos a respeito do modo como se processam essas relações para cada um dos 

cinco grupos tribais escolhidos. 

2. Apesar de haver. recorrido a outros livros sobretudo para a análise 
introdutória de problemas de fricção interétnica e de identidade so 
cial~ o núcleo do presente trabalho consiste da apresentação de da 
dos retirados de livros que,para efeito de simples indicaçãoj abre 
vio aqui da maneira como indico entre os parênteses : 

Roberto Cardoso de Oliveira 9 URBANIZAÇÃO E TF.IBALIS.íO (UT) ; O !J:.IDIO 
E O 1'1UNDO DOS BRANCOS (TI1B) ; Julio Cezar ?-felatti 9 ÍNDIOS E CR!/tJ)ORES 
(INCRI) : ~1ESSIANIS~ 10 KRAHÓ (;1K) ;. Roque de Barros Laraj a e Roberto 
da ~'Iatta~ !NDIOS E CASTANHEIROS (INCAS). 
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O terceiro capítulo descreve o modo como o contacto foi feito e as pautas 

mais importantes das relações econômicas entre a sociedade tribal e a so 

ciedade regional. O q~o capítulo enfoca as consequências, tanto do con 

tacto cano.da dependência ~sultante. Reuno então, desde os seus autores, 

alguns dados a respeito das rrodificaçõ~s procedidas na sociedade indÍgena ~ 

compreendidas aqui como-partes ou aspectos de processos de reorganização 

tribal. O Últim::> capítulo delimita essa reorganização ao problema da ide~ 

tidade étnica ( 3). Procuro então estabelecer algumas s~posições como hi 

pÔteses que análises posteriores poderiam conduzir a um teste específico. 

Para cada urna das p,!X)posições feitas desenvolvo algumas idéias can ·base nas 

teorias de fricção interetnica. e em estudos identidade étnica. Para refo!: 

çar as reflexões que intentam produzir justificação de cada urna das supos_i 

ções, apresento também, e geralmente em notas de rÓdapé , dados de pesquisas 

procedidas por Barth e segui.dores, no México, entre os Pathan e na propria 

Escandinávia ( lapÕes ) . 

Uma leitura algurr:ias vezes sem a 

dem::>ra necessária pode haver resultado em distorções de dados e interpret~ 

ções 01 ii.dados~nte reunidos por seus autores originais. Qualquer erro nes 

te sentido deve ser creditado., com exclusividade a este trabaTho. Para que - . . . . . . ... . o proprio leitor possa constituir-se como articulador de cri terios, remeto-

º can insistência aos livros de consulta básica mencionados seguidas ve 

zes ao longo do trabalho e na Bibliografia final. 

3. O conjunto escandinavo de pesquisas pode ser encontrado em BARTH:1969. 
E.las foram reunidas em livro depois de apresentadas em um simpósio so 
bre o problema de Identidade Étnica. Entre os trabalhos apresentados
no livro escolhi um do próprio Barth ~ Pathan Identity and its Hainte 
nance (117 a 134) ~ .um de Henning Siverts ~ Ethnic Stability and Boun 
dary Dinamics Southern Mexico (101 a 116) ~ e finalmente um de Harald 
Eidheim ~ When Ethnic Identity is a Social Stigma (39 a 57), como ca . -sos de ilustraçao, 

• 
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1. C'ONTACTO E FRICÇÃO: alguns pressupostos 

..... 
Os estudos que te~ corno ponto de pa.E_ 

tida a investigçição de relações ent~ sociedades de etnias diferentes, con 

centram.em maioria. a sua anál:lse sobre aspectos que podem ser em síntese 
rotulados como de :Mudança Social, ~u ainda, como de l\1udança Cultural. A 

idéia de processos de tipo aculturativo é, então, dominante~ 

Os trabalhos aos quais outros antro 

pÓlogos endereça~ a sua crítica estabelecetn os limites ·de sua descrição a 

aspectos isolados de certas. mxiificações culturais resultantes do contacto 

entre grupos étnicos diferentes, sobretudo ·quando um deles pode ser consi 

derado corno minoritário e ;'envolvido'; pelo corttacto com o outro. 

Há, portanto~ dois pontos de bloqueio 
. - . ... . a uma analise adequada do processo e dos efeitos do contacto interetníco: 

19) A redução dos efeitos restrita à des 

.crição e análise de mudança de traços e canplexos culturais, tomados como 
unidade discretas de uma z.cultura an modificação;·i; 

29) O desdobramento e a redução de · um 
. . 

sistema fonllado pelo contacto à análise· de duas culturas reunidas pelo in 

vestigador apenas através de alguns aspectos de interinfluência cultural e 

mudança consequente. 

Ora, os componentes rrais importantes 

do .contacto'interetnico estão integrados em um sistema único que as duas s~ 

ciedades constituem. O sistema inclui grupos étnicos quando um contacto 

contínuo, ou mesm:> pennanente, obriga-os a uma. existência coparticipada nos 

níveis de relações e mudança da econania ~ da ordem polÍtica ·e da organização 
. . - . ... . . _.,, . social. Este sistema uruco e produzido por um contacto cuJas relaçoes 5 mes 

mo quando inevitáveis, são necessariamente relações de oposição (1). 

As transfonnações por que passam as 
sociedades envolvidas . em um contacto interetnico não são o resultado 
da "influência da cultura de uma sobre a outra:i e nem sequer o 

de una. criação canum detenninada pelos fatores postos em interação 
grupos étnicos (ou, se quizermos, ,,pelas culturas7: ). 

produto 

pelos 

1. 11Neste sentido é perfeitamente plausível a identificação de um siste 
ma interétnico formado pelas relações entre duas populações dialeticã 
mente unificadas através de interesses diametralmente opostos)) ainda 
que independentes, por paradoxal que pareçd' (Cardoso de Oliveira:l9729 

87). 
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T~iotransformações representam os nodos como cada sociedade reorganiza o 
. , - . . 
complexó estrutural de suas relações econânicas políticas e sociais, de 

forma a manter ao longo do contacto e dentro do sistema que ele detennina, 
., ... ,..,, . . ..- . 

um ru.vel pelo menos razoavel de relaçoes com o sistema interetnico. Quando 

essas transfonnações são consideradas desde o ponto de vista da sociedade. 

tribal em contacto com uma sociedade nacional, elas se redefinem dentro de 

processos de reorganização tribal. Neste caso ~ as relações detenninadas pe 

lo contacto entre a sociedade indÍgena e a nacional , são relações de fric 
ção derivadasdo carácter divergente e contraditório dos interesses e proj~ 

tos de cada urna das sociedades (2). 

Cardoso de Oliveira - cujo pensamen -
to te~o seguido até aqui ~ qualifica o sistema interétnico da seguinte 

• maneira: 

a.) - ~ constituido por processos de Inte 
-

gração Social que detenninam igualmente quais são os mecanismos do siste 

ma; 
b) Possui pelo menos três níveis, dentro 

dos quais, e entre os quais, os seus mecanismos são operantes: o nível · eco 

nômico, o nível de relações sociais e o nível político da detenninação do 

poder. As relações de nível econôrnico condicionam essencialmente os mcx:los 

de operação de todo o sistema interétnico. (Cardoso de Oliveira: 1972,89). 

pode ser introduzida aqui. 
A noção de Potencial de Integração 

HSe para a sua descrição e compree_!! 

são, (da situação de contacto) vali-me da noção de 

fricção interétnica. • . para a sua previsão 

valer-me de uma outra noção: a de potencial 

integração (itálicas no texto). Entendo por 

devo 

de 
• 
lSSO 

aquelas características do sistema interétriico 

que) presentes na situação de contacto, poderão 

ser tomadas cano aqueles elementos responsáveis · 

pela integração11 (Cardoso de Oliveira: 1972, 89) . 

Os componentes do Potencial de Inte 

gração distribuem-se pelos três níveis de composição do Sistema Interétnico. 

Para cada um deles Cardoso de Oliveira introduz algumas questões essenci 

ais à análise dos processos e efeitos da situa.Ção de contacto interétnico. 

2. "Do mesmo modo que9 por exemplo, a sociedade nacional é um sistema 
social susceptÍvel de ser analisado através de sua estrutura de elas 

• illW ~ ._. 

ses, a situaçao de contacto, graças ao sistema de relaçoes que lhe e 
iner~nte ~ pode ser analisada mediante o que denominei fricção interét 
nica - o que seria o equivalente lógico (mas não ontolÕgico) do que 
os sociólogos chamam de luta de classes 11

• (Cardoso de Oliveira :; 1972, 
87). 
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Ao lado dos conceitos estabelecidos IX>r Cardoso de Oliveira para dar conta - . ,..,,. . - . . . . . ., da analise das re~açoes interetnicas introdua,ao longo dos prl.meiros capi~ 

los, alguns outros, certamente não tão impdrtante. e:> _ consequentemente, com 

plementares. 

Chàrrú Con~orno R~gional aos limites 

com que, territorial e socià.Jmente, o grupo regional envolve a soeiedade pri - -
nri.tiva can o qual entra em contacto. Veremos - par~ os cinco casos torrados 

como bases desta análise - cano o modo de contacto da sociedade regional é 
o de um envolvimento, ou, se quizennos ser ainda mais radicais, um verdadei 

.... . . -- . . . ro ce~o a sociedade tribal. Esta ultima passa a ser inserida dentro de um 

contorno regional muitas vezes com os limites de um nicho ecológico ou ~ 

lÍ tico (uma res·erva ind.Ígena) de proporções e · 1.imi tes detenninados e, com 

frequência, progressivamente reduzidos ao longo da diacronia do contacto. 

A sociedade !'€gional determina igua4nente os contornos econômicos da so 

ciedade tribal. 

Dnbora esta possa vir a ser conside 

rada como uma ªeconania periférica11
, tem a sua própria periferia re'stri ta 

aos limites das trucas econômicas da sociedade regional imediatamente en 

volvente. 
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No quadro abaixo resumo, de 
- simplificada, as questões propostas por Cardoso de Oliveira. Procuro 

brá-las em questões concretamente aplicáveis a cada um dos trabalhos 
gráficos . sobre os cinco grupos tribais escolhidos. 

forma 
d~sdo 
mono 

Questoes operacionalizadoras do Po 
tencial de !ntegração segundo o mõ . -- . -delo de Sistema Interetmco, em 
Cardoso de Oliveira. (1972, 88 a 
97). 

.. ... . No mvel econoroico 
.... . ., . 

1. Qual a dependencia do indio 
..... . 

quanto aos recursos econorrucos pos 
tos ao seu alcance pelo branco ? -

..... . 
2. Qual a dependencia do branco 

"" . quanto aos recursos economicos de 
proveniência do Índio ? 

No nível social 

1. Qual a capacidade de os gru .. . -pos em contacto manterem um nu.nim:> 
de organização susceptÍvel de rrobi 
lizar os seus integrantes e de orI - . . . 
enta-~os a obJetivos· ? 

No nível palÍtico 

1. Quais os índices e modos de 
poder de um dos grupos· impostos d± 
reta ou indiretamente sobre o ou 
tro ? 

, 

Desdobramento das questões origi 
nais, para a Leitura das monogra 
fias escolhidas. 

1. Quais os determinantes econô . . ~ . --mi co s de explicaçao da situaçao 
de contacto entre a sociedade re 
gional e a sociedade inclÍgena ? -

2. Qual a posição· do grupo tri 
bal dentro do sistema de relações 

""' . . . economicas com a sociedade regio 
-r 

nal envolvente ? Como se organ1 
. - ..,.. 

zam os modos de relaçoes de servi 
ço (3) entre as duas sociedades ? 

3. Como a sociedade tribal proce . .,,. . -
de ao uso de seu territor10 e co .. -mo se da o contorno regional ? 

1. Como se verifica o processo 
de reorganização tribal como_ f~ 
co sobre as mudanças e permanenci . 
as da o~anização social da soei~ 
dade indígena, determinadas pela 
situação de contacto: 

a) como consêrvação de aspectos 
da sociedade tribal anterior ? 

b) como variações de processos . ~ . . ... . 
e principios organizatorios em 
direção a sociedade regional 
envolvente ? 

1. Dn que a sociedade regional 
cria detenninantes de alterações 
da ordem política tribal ? 

2. Como se o~anizam, dentro do . . .,. . ,,,,,,, 
siste'Ilé3. interetnico, as relaçoes 
de poder entre a sociedade tri 
bal e a soci~dade regional ? 

3. Relação de serviço possui aqui uma ideia semelhante à de Transação 
em Fredrik Barthº Procuro apenasj e isso será visto em capítulos se 
guintesj operacionalizar mais o conçeito (Barth: 1966~3). 
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2. IDENTIDADE . SOCIAL: bases para o estabelecimento de suposições. 

Críticas feitas às abordagens de ti 

po culturalista para as situações de contacto interetnico, podem ser ap~ 

ximadas com igual valia aos casos de estudo da identidade étnica. Mais 

especificamente elas servem de base ao estudo dos problemas de identifica 

ção das minorias étnicas colocadas em relações integrativas com sociedades 
• • nacionais. 

Considerar a Identidade Social co!!ú 

parte dos traços ou complexos de traços culturais que se modificam no de 

correr de processos aculturativos, significa esconder alguns dos problemas 

estruturais básicos de u:in nível da ideologia que deve ser incluido entre 

os valores de orientação das relações inter e intra grupais. 
. .,,,. . . _.,,, 

As ideias seguintes sao tornadas , ern 

maioria, de Barth (1972, 9 a 38 ) e se acompanham de algumas reflexões pe~ 

soais onde proPonho critérios operativos capazes d~ servi~ de base para o 

estabelecimento .concreto de suposições .. . ..... . . _,, 
uteis a investigaçao dos contactos . .. . 

interetnicos envolvendo grupos tribais brasileiros. 

A investigação das situações de CO_!! 

tacto interétnico comprometem o antropÓlogo com a análise dos seguintes 

componentes dos processos integrativos : 

a) - fª!Q~ê Q.§ fQD!ªf!Q: compreendem, em 
te:rroos gerais, os vários níveis (econômico, político? soc±al) de deténninan -
tes do contacto interétnico. NonnaJmente estes fatores aparecem ndo lado da 

sociedade regional:; . São, por exemplo, os motivos pelos quais uma ou 

frentes de penetração em uma detenninada região. vieram a chegar a ela ~ 

vieram a se estabelecer n1á11
, repartindo ou contornando .uma sociedade 

. 
bal e seu terriitôrio, cujo uso inevitavelmente é modificado do ponto 

vista desta sociedade. 

. 
mais 

e 

tri 

de 

b) -
. . ,,. . 

t·1odos do sistema interetmco: os me _.,.w___ -- __ ... ____ ------------
canisrros e processos do contacto, tal corro são produzidos especificamente 

em tml sistema instituido e coparticipado por grupos étnicos em contacto.(l). · 

1. HODO DE CONTACTO traduz. um componente das situações de fricção inter .. . -- -enica que me parece essencial. Ele esta ~ de uma forma ou de outra 
sempre presente nas monografias aqui consideradas. Ao lado da explica - ... -çao dos fatores e importante compreender como acontece o contacto em 
cada um dos niveis incluídos no potencial de integraçao e em cada u 
ma das ·etapas da ~ 1'diacronia da fricçâou. Esta abordagem dos modos de 
ocorrência do contacto entre dois ou mais grupos étnicos é aparente 
mente situacionalº Quem duvidaria entretanto do seu valor na expli 
cação da própria estrutura do sistema interêtnico ? Uma leitura cui 
dadosa de monografias sobre o assunto deixará claro este estranho ''1cÕÕ 
junto de explicações" tornado já tradicional ~ os fatores do contacto 
são considerados ~ prioritária e acentuadamente ~ do ponto de vista .da 
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sociedade regional (no caso, evidentemente 9 do cont acte de s o c i e dades 
tribais com sociedades brancas ). Jâ que a tribo liestava 1ãn? resta 
explicar como e porque os brancos 1ichegaram lâ:; . Por outro lado, os 
efeitos de contacto são quase invariavelmente cons iderados do ponto 
de vista da sociedade tribal. são os ..,seusHproblemas e as iisuas" modi 
ficaçõe~ o que .e pre ciso reconhece r e explicar. Ora? a descrição dos 
processos de reorganizaÇão social ;;no momento em que ocorrem19 são m!: 
lhor explicadas se considerados 1'do ponto de vista do sistema inter 
étnico;; , logo do ponto de vista ~ de como ele se constitui (e ele se 
constitui por modificações de caracter reorganizador em ambas as soei 
edades) ; como se mantém e como se modifica. Hã atributos qualificad~ 
r es da maior importância aí. Exemplo : qual a posição de cada grupo , 
em cada momento significativo do contacto interetnico ? De que manei . ~ . ..- -
ra a posi.çao relativa de um grupo. frente· a outro, em um ni.vel como 
o econômico (dependência direta ou indireta) provoca modificações na 
estrutura do grupo neste mesmo nível (a economia tribal) ou em o~ 
tro (o sistema de parentesco) ? etc. O antropólogo que fosse capaz 
de apreender es ses modos de contacto dentro de um prisma mais amplo ou 
integrativo do que as simples f ormas de ª r ea)ão do grupo tribalu à 
presença da sociedade r egional es tar i a possive l mente aportando uma 
contribui ção importante. 
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c) -
. ... . 

Efeitos do contacto: a analise de e -------- --------- -
feitos pode ser praticàda em três direções. Do ponto de vista da sociedade 

regional (é nonnalmente a que se apresenta de forma extremamente simplista 

nos livros de flistória do Brasil). lb ponto de vista da sociedade tribçil <é 

a análise geralmente 17ao nível da antropologian)º Do ponto de vista do sis 

tema interétnico e dos efeitos consequentes para todas as sociedades envol 

vidas e as possíveis sociedades diacronicamente decorrentes do contacto. 

Os estudos propostos por Barth condu -
zem a conclusões sobre os efeitos do contacto com foco sobre a manutenção 

da etnia cbs grupos envolyidos. associada à definição dos limites étnicos 

estabelecidos entre os grupos e, finalmente, relacionada com as condutas in 
dividuais e as Çeci~ões de pequenos grupos dentro de um limite de ~tnía. 

~ . . . 
Ora, a p~rra linguagem que aqui se 

introduz define lima abordagem "não culturalistaíí. O ponto de partida con 

siste do conhecimento do grupo étnico como um tipo organizacional. Ele não 

se identifica~ portanto, apenas através da conservação de traços e comple -
• -- • - • • *"'-" .. • • xos culturais. Um grupo etnico ocupa ·areas de participaçao ecolog1co-terr1-

torial;, reparte relações concretas cem outros grupos e organiza; de forma 
. ...... . .. . ""' . ,.,,,, . . . -sisterruca, os varios niveis de relaçoes entre pessoas, entre instituiçoes e 

entre valores dentro e fora de suas fronteiras sociais (Barth: 1972, 9). 

Um grupo étnico e o limite de etnia • 
que estabelece não dependem de 11expressões de culturaH e não é sequer di -
fÍcil compreender que sub-grupos de una mesma 2tnía possuam traços e can 

plexos de cultura essencialmente diferentes. 

A etnia, ou seja, a originalidade so -
ciaJmente diferenciadora de um grupo e os níveis e modos de identi 
ficação dos seus integrantes , corro "sendo do grupon , é estabelecida con 

eretamente na medida em que padrÕes de comportamento diferenciador são de 
terminados: 

a) - Pela pertinência ào grupo. A ºmanei 
ra de serif especifica lUil iimodo de pertenceru ao grupo étnico ; 

b) - Pela posse e uso de posições atribui 
das dentro do grupo, ou no interior de seus limites étnicos (2). 

2. ~ ·necessário não. confundir duas ideias substancialmente diferentes. -
CONTORNO REGIONAL são os limites territoriais e econômicos no inte 
rior dos quais a sociedade regional delimita e circunscreve a sociedã 
de tribal. Dentro de um contorno regional ficam~ quase sem variação
de caso para caso ~ um território tribal envolvido e delimitado . e uma . . _. .. - ..:. 
economia esvaisada e dependente. LIMITE ETNICO e a extensao ate onde. 
uma etnia se identifica e ê reconhacida pelos componentes de grupos 
em contacto 9 como tal. 

J 
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Urna identidade étnica traduz-se em padrÕes comportamentais que por sua vez 

expressam os rrodos de inclusão em uma etnia ( 3) º 

Quando dois ou mais grupos étnicos 

diversos são colocados em áreas contíguas e consequentemente em um contac 
. - . to 1nteretn1co: 

a) Mudanças culturais que afetam um e 

outro grupos não implicam mudanças necessárias e correspondentes na identi 

dade de cada um (no modo _como os menbros de cada grupo se assumem como 

"sendo deie11
); 

b) A passagem de algumas pessoas de um 

a outro grupo implica mudança individúalizada de identidade, em certos ca 
--- . . . _.,, . . ... . sos. Nao llllpOrta, entretanto, a mod1f1caçao da identidade etmca para o 

grupo. Pelo contrário, é devido a essas 11passagensil individualizadas que o 

grupo conserva e confinna a sua identidade. 

Verenns como em alguns dos casos 

estudados o grupo tribal reafirma a sua identidade justamente por não mais 

reconhecer como 11 integrante:i (participante da mesma etnia) a um antigo m~ 
bro da tribo quando ele pranove lilna modificação radical determinada, por 
exemplo, por nmudança para a cidade;1

, ou um ncasamento fora do grupo;1
• 

(Barth: 1972, 10). 

. ,,...,, . - . 
As duas suposiçoes ac1.1Tla sao devidas 

à idéia de que os grupos étnicos são categorias de adscrição e identif icaç2c 

estabelecidas pelos prÓprios atores de relações intra e intergrupais cujas 

atuações .concretas ( detenninadas em parte pelo sistema interetnico) or1g1:. 

nam, mantém e modificam os limites de etnia de um detenninado grupo. Essas 

relações mantidas por atores de uma ou mais de urna etnia, são essencialme!! 
• .-.. rw • .-. • te orgaruzatorias, portanto. Sao organizatorias Justamente pon:iue , no caso, 

são identificadoras: implicam a identificação do grupo frente, ou em oposi:_ 

ção a outros (4). 

O ponto de vista generativo pelo 

qual Barth se bate, concentra a análise sobre os .processos envolvidos na o 
. ,..., _. . 

rigem, na manutençao ou em mudanças de grupos etnicos. 

3. O modo de inclusao e o uoutro lado da moc~a' ~ 9 . de que uma das faces é 
o contorno r egionai'. Assim como este conceito procura traduzir o modo 

como a sociedade regional circunscrev~ territorial e economicamente a socie 
9ade tribalp o ,inodo de inclusão procura dar conta de como esta sociedade per 
de a sua autonomia em um nicho eco1Õgico 9 às vezes repartido . ou confluente-
com outros nichos de outras sociedades tribais 9 circunscrevendo-se dentro de 
um território de contacto e uma economia de denominação regional. 

4. Será esta uma razão pela qual Cardoso de Oliveira prefere a expressão 
IDENTIDADE CONTRASTIVA. (Cardoso de Oliveira: 1971 9 28). 

.. 
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A meu modo de ver, estes "processos 

da identidade étnican desdobram, dentro de situações concretas de fricção 

interétnica, dois processos geradores e originais . A identificação define -

se corro o modo de auto-atribuição de categorias de diferenciação do grupo. 

étnico praticada por seus integrantes e mantida como núcleo do sistema 

de valores de orientação do comportamento intra e intergrupal. O reconheci 

mento define-se como o processo de atribuição de categorias de distinção 

feitas pelos membros de um grupo étnico a membros de '11outros grupos 11
• Log~ 

camente estes dois processos ideologicamente geradores de valores compleme_!! 

tares e de condutas interétnicas são inter-relacionados e simultâneos (5). 
~ 

IOs pontos apresentados no capitulo 

ànterior a idéia central é a de um sistema intérétnico fo~ao pelo encon 
de d . ..- . . . d tro concreto pelo menos uas soc1edades etn1camente distmtas ,. capazes e 

se identificarem como diversas (e opostas quase sempre) de outra, ou de ou 
. . ....... . 

tras sociedades can que entram em contacto. AssJJn a consc1enc1a de ser 

urna etnia diversa ou a radicalização dessa consicência identificadora. não 

corresponde ao isolamento da sociedade frente a outras de etnias dif eren 

tes. Ela é canpatí vel justamente com a situação de contacto na mesma medi . 
da em que é o núcleo da orientação de valores que entram ein jogo na instau 

ração de um sistema de relações interétnicasº Por outro lado. as diferenças 
.,,. . - ....,, ,..,,, ..... . . _.,, 

etrucas ·e sua manutençao nao dependem da nao ocorrenc1a de interaçao entre 

grupos etnicamente diferentes. Ao contrário, sobre estas diferenças e a ma. 

neira como são ·11trabalhadas" pelos grupos é que são contruidos , mantidos 

e rrodificados os sistemas interéticos de relações s~cietáriasº (Barth:l972 ~ · 

10). 

Portanto os 1:aspectos culturaisH de - . . . . . ,,.,, . ,.,,. . caracter essenc1almente 1dent1f 1cador sao os mais relevantes na anal1se do 
. . . _. . --problema. da identidade social de grupos etnicos em contacto. Atraves deles 

distribuem-se os signos visíveis (como trajes,etc) e o conjunto de comporta -
mentos sociais com que os integrantes de um grupo étnico identificam-se,por 

definirem o seu grupo; ao mesrno tempo em que reconhecem outros membros de 

outros grupos corro u fora dos limites de sua etnia'; . ( 6) • 
adscription 

11The cri ti cal feature then becomes... the caracteris tic of self e..nd ads 
cription by othersº A categorical ascríption is an ethinic· ascription. 
when it clsssifies a person in terms of his basic, most general ide!!_ 
tity, presumptively determined by his origin and background. To the 
extend that actors use ethnic identities to caracterize themselves and 
others for purposes of interaction, they form ethnic groups in this or 
ganizational sense" (Barth: 1972, 13) º -

5. 

6. Barth reconhece como pertencentes ao mesmo grupo étnico pessoas que se 
identificam como tal (como incluídas nos limites étnicos do grupo) . a 
inda quando participem de llmundos culturai s :. completamente diversos.= 
(Barth: 1972 ~ 14). 
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Alguns pontos podem ser agora sinte 

tizados: 

19) A ocorrência de diferenças culturais 

não impede a existência e a manutenção de urna Identidade comum entre grupos 
• diversos distribuidos dentro de uma mesma etnia. 

29) Os 11aspectos de culturaH que • impor 
. ~ . ,.,.,, . 

tarn no caso de si tuaçoes de contacto, sao Justamente aqueles que os compo -
nentes dos grupos selecionam para a identificação de sua etnia. 

""" . . ,,,,. . 
39) Ha llJlll.tes atraves dos quais os ~ 

pos se identif icaB dentro de sistemas de relações interétnicas e mantém a 
' 

tivos modos de identificação - reconhecimento, como o núcleo configuradordos 

valores do sistema de relações fora dos limites de suas etnias. Estes limi 

a) Um limite ou limites territoriais 

definidos pelo-grupo 
.. 

como a area de posse e uso de sua sociedade~ onde 
se passam as relações mais essenciais 

~ ,.. . 
a ru.vel economico. 

b) Um limite sociopolÍtico; inclui o sis 

tema de transações reconhecidas pelo grupo étnico como impostas ou aceitas 

cano normas de relações intergrupais dentro do sistema interétnico. 

c) Um limite étnico: envolve a 1extensão 

ideolÓgicaYI dentro da qual os atores do sistema interétnico são definidos 

COJil) estando dentro ou fora dos limites da etnia. 

Vererros que . -frente a situa.çoes con 
~ . ' eretas os g~pos etnicos estabelecem, as vezes com extrerra. clareza, ilquem 

pertenceº e ';quem não pertence ao seu grupoi7
• Essas delimitações através 

dasq~s fluein os critérios da identificação étnica, poder.i ser conduzidas a 
... 

duas areas desde ·onde o observador em situações diferentes compreen 

de e analisa a identidade étnica praticada concretamente nas condutas e 

nas ideologias: 

a ) 

atores de um grupo étnico minoritário se relacionam com os do grupo rnaiori 
tário ·em termos de relações inter-grupos e intra~sistêmicas (fora dos es 

tritos limites de cada grupo e dentro do sistema interétnico). 

b) t1999ê de ~r!ic!pªçª9: as maneiras 
_. . . . 

corro os atores de um grupo etnico relacionarn-se entre si 
..,. 

dentro de seu pro -
prio grupo. Importa aqui°' por exemplo, a análise de como, dentro dos l.imi -

• 
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tes de tnna sociedade tribal a identidade étnica de alguns membros se perde .. . . 
e e adquirida, para o caso de outros • 

• 

• 

.-. 

• 
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3. RELAÇÕES INI'ERÉINICAS: cinco sociedades tribais brasileiras an situa - .... . çao de contacto e dependencia. 

... 
Nos seculos XIX e XX algumas frentes 

pióneiras começaran1 a atingir - com graus de continuidade e permanência pro 

gressivarnente lllcJ.ior1es - reg_iões do país habitadas por sociedades tribais 

cujos contact os anteriores não tiveram até então os ef eitos de uma situa 

ção configurada de fricção interétnica • 

Frentes extrativas e ganadeiras con -
tactaram e contornaram - can histórias diferentes mas através de processos 

.... . . 
semelhantes - entre alguns outro~, os Térena, Tukuna, Kraho, Asurini e . Ga -.-vi.oes. 

. .... . 
Antes de mais nada e preciso compre -

ender que t ais frentes pioneiras, sobretudo as extrativistas (castanha , bor 

r a.cha) ou ganadeiras: 

19) ~ - . . Sao extremamente rrovei s . ~slocam -· 

se com uma rapidez não comparável à de frentes agrícolas (a não ser em e~ 

sos especiais). Assim elas podem ::envolver 71 t.rrna grande extensão de t erri t ó 

rio em muito pouco tempo . 

29) Necessitam não apenas ;7avançarn atra 

vês de um amplo t erritório, mas ocupá- lo efetivamente (ainda que com uma 

baixÍssima. densidade populacional), para apresentarem um resultado econômi -
co que justifique a penetração. Assim a castanha e o tanino são extraídos 

de árvores que se espalham desigualmente por grandes f:~xtensões rerritoriais. 
... . ... 

O mesn10 acontece com a borracha. O gado, tal cano e criado nas areas de pe -
netração , necessita de t erras de pastagens desequilibradamente desproporci.2. 

. ... . 
nais a sua quantidade. 

39) Incluem as contradicões internas ine 
~ 

rentes ao ITDdo de prDdução baseado na posse e uso dos bens produtivos en 

número extremamente reduzido de mãos ., suficientes, entretanto , para o con 

trole de uma grande quantidade de empregados submetidos a um regime de ex 

ploração em que se aliam relações de trabalho capitalistas e uma extrema 
..... . .,. ,.., 

carencia de bens e recursos. O antrDpologo que descreve a exploraçao a que 

o índio quase sempre é submetido não r-ode deixar de recordar que descreve 
... . - . . 

tambem uma regiao de uso do traballm alheio dentro mesrro da soci edade r egio 

nal, onde o índio represent a apenas t.Un caso limite . 

49) São extremament e cíclicas. As oscil a -
ções entre f ases ·:1áureas :1 e f ases sequentes de pauperização podem ser con · 

sideradas . para algumas áre.as extrativas , como uma àe suas características 

• 

regionais mais evi dentes .. ~~~~___..:._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



•• 

•• 

• 

17 

A situação de contacto detennina PT'.2 

blemas tanto para a sociedadE; regional como para a indÍgena. Estes ; 1probl~ 

maslf iniciais são transformados em aproveitamento, do ponto de vista da so 

ciedade n invasora~ 1 e em depreciação 5 do ponto de vista da sociedade tribal 
11 invadida" . 

a sociedade regional encontra 

Sob a fórma de ;;frente de penetraçãd1 

nos grupos indígenas em seu caminho de ocupa 

. ção , uma barreira~ inicialmente 
e.._ _,, • a... ,.., 

a penetraçao e'lposteriormente, a ocupaçao 
.., 

e controle total da area de contacto. A repetida história dos contactos ~ 

terétnicos no mapa do Brasil derronstra que um ou mais dentre os seguintes 

procedimentos são postos em prática peia sociedade Çranca, sobre a socieda 

~inclgena: ' 
a) Extenninàr a sociedade tribal e ocu 

. ... . 
par seus ·territorios ; 

b) Provocar o deslocamento da sociedade 

tribal, promovendo wna quase inversão de papéis. A Hfrenter' se estabelece 

nos seus "limites de penetração territorial5
' e as sociedades tribais deslo 

cadas "mais para o interior;·:, transformara-se em verdadeiras 11frentes indig~ 

nistas-indigentesí1
) ; 

c) Isolàr a sociedade tribal dentro de 

um território reduzido (sernpre menor frente ao nicho ecológico anterior) 

e circunscrevê-la dentro de um contorno regional rígido e opressor: porque 
os índios não podem sair de seu território e porque não podem sair de "sua 

economia". Este contorno toma àtualmente a foma de reservas indÍgenas jur_!. 

dicamente definidas. 

d) Incorporar grandes contingentes da 

sociedade indígena no interior mesmo da sociedade regional. Significa tra 

zer índios de suas aldeias para as cidades ou para as fazendas dos brancos 

onde a maior parte deles tende a sub-proletarizar-se. 

As duas primeiras "soluções11 
- exte! 

mínio e migração forçada;,reduzem e dispersam drasticamente a sociedq,de ori 

ginal. As duas Últimas - 11insulamento:7 e uintegração~ 1 ~· distribuem oJ-~~fan 
tes segundo os interesses da sociedade regional. 

A descrição da situação de contacto 
~ 

entre sociedades regionais e cada um dos grupos tribais escolhidos sera 

feita neste capítulo através de resumos de alguns pontos mais importantes do 

contorno regional . e das relações de economia entre as duas sociedades si 

tuadas ao mesmo tempo: em volta e no interior do contorno estabelecido ) e 
. . -- . dentro do· sistema interetnico criado em e de seus limites. 

• 
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TERENA 

A sociedade regional começou a envol 

ver efetivamente os Terena por volta de 1830 com o deslocamento dos prirr~i 

ros c!'iadores de gado para a região. Até quando da Guerra do Paraguai Of~ 

primeiros contactos foram . . entretanto poucos e indiretos (através dos Gua 

rá e dos Guaicurú) (UT:41). 

• 9 -- • A desm::>bilizaçao da guerra produziu 

uma população regional flutuante . . nNo regresso11 ela deixou-se ficar 

parte pelo Sul de 1'1ato Grosso. As fazendas da região forarn aumentadas 
.. -seu numero e na concentraçao populaciónal. 

Terenas foram incorporados a essas 
-fazendas como ma.o de obra ??cativaº (Rondon encontrou 11quase escravosr1 em 

algumas fazendas da área) 5 ou como ivpeões livres 11
• De forma semelhante ao 

11uso guerreiro dos KrahÓ11
, como veremos adiante, alguns fazendeiros lanç~ 

- - "" ram mao dos Terena para a expulsao de grupos Opaye, caçadores e coletores. 
Entre 1904 e 1905 criaram-se as primeiras reservas Terena. Localizaram - se 

dentro de áreas de colonização regional. e ficaram por perto de cidades do 
:Mato Grosso. (UT: 42 a 49). · 

• 
No interior de um contorno regional 

com cidades e fazendas, a sociedade Terena encontra três formas acomodação ? 

os seus tres modos de inclusão: 

a) A localização en reservas onde há 

possibilidade. . de alguma agricultura rudimentar facultando a apenas poucas 

famílias a subsistência obtida através do trabalho em terras próprias das 

reservas de onde vários Terenas saem (inclusive sazonalmente) para trabalho 

em fazendas e .indústrias próximas ( 1) • 

1. Cardoso de Oliveira relaciona oito reservas em funcionamento dentro 
. -da area de contacto entre regionais e Terena. Nela os Terena somaram 
2.995 habitantes em 1926 e 3.220 em 1954 (UT : 47). Hâ um posto do anti 
go SPI nas reservas e sua assistência aos Indios sempre foi reduzidã 
e de efeito discutível (UT g51). 

Do total de Terenas residentes nas cidades? 46~40% são originados da 
.- ~ . - --p rop r1 a cidade ; 8~60% sao egressos de outras areas urbanas ~ 24~70% de 

aldeias nas reservas ; e ~ fínalmente:i) 16 7 00% ~ d<~ fazendas do contorno 
regional (UT;l30). 

Cardoso de Oliveira indi ca quatro tipos de migração no sentido das ci 
dades: 19) Da reserva para a cidade diretamente ; 29) da aldeia para 
a cidade com um estágio intermediário em fazendas ; 39) de fazendas 
para a cidade com permanência intermediária nas alde ias ·. !+9) direta
mente da fazenda de origem para a cidadeº (UT ~ l36 ). 

• 

'-. 

.. 
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b) A mudança para as fazendas de propri 

etários regionais ~ localizadas quase sempre dentro da área do contorno e~ 

ern alguns casos 5 situadas fora de seus limites imediatos. Para . elas alguns 

Terenas transp·ortararn-se can suas farrúlias. 

c) en 

tre as quais Aquidauana e Campo Grande 

tantes. A cidade exerce atuaJmente uma 

O deslocamento para as cidades~ 

são os centros de.procura mais 

forte atração sobre os Terena. 

• impor 

Eles . 
normalmente proj etam em sua direção :·vindas definitivas '; . Nelas o m:xio 

tribal de vida anterior sofre algumas modificações radicais. (2). 

1 Nos limites do contorno estabelecido 

pela sociedade regional sobram duas alternativas para uma limitada escolha) 

a ·part1r da qual o Terena define o restante de suas relações com os brancos: 

19) Produzir com autonomia e comerciali-

zar com dependência, quando é possível produzir nas pequenas roças das re 

servas até além dos limites da subsistência da fanúlia, havendo sobras pa 

ra t.nn reduzido ccmércio de troca de prudutos com os brancos. 

29) Produzir e comercializar com depen -
dência, o que significa a venda da força de trabalho indígena aos brancos • . 
Isto obriga a maioria dos Terena às atividades extrativas regionais (cole 

ta de matéria .prima para o Tanino) ,. ao trabalho agrícola ou pastoril nas 

fazendas próximas ou mais distantes ; ao emprego em pequenas usinas de 
. in .. . . . ....... . . "" dustria rudimentar na regiao :.i finalmente, a um trabalho urbano de baixo m 

vel em algumas das cidades próximas. (3). (UT:57). 

2. Entretanto é muito importante notar que os Terena citadinos tendem a 
reagrupar-se em famílias extensas. 

3. Para o caso dos Terena aldeados Cardoso de Oliveira faz uma distin 
,.., .... -. . - . -çao bastante ut1l para a analise dos modos de 1nclusao da sociedade 

tribal nos contornos da sociedade regional. Divide o trabalho em: TRA 
BALHO INTERNO~ feito dentro dos limites da reserva e praticado entre 
os próprios Índios e TRABALHO EXTERNO~ feito fora dos. limites da re 
serva e envolvendo relações produtivas entre brancos e Índios dire 
tamente. Quase todo o produto do trabal~10 interno e agrícola serve ã 
subsistência do grupo aldeado. Dos 121 grupos domésticos da aldeia de 
Cachoeirinha ~ apenas 9 conseguem viver regularmente do trabalho agrÍ 
cola feito dentro dos limites da aldeia . Dez grupos domésticos assocI 
am a lavoura a atividades de artesanato para vendao 40% trabalham ex 
clusivamante fora da reserva onde vivem ~ empregando-se na lavoura ou -na criaçao de gado das fazendas regionais. 37% trabalham associando -a produçao de suas lavouras com os rendimentos obtidos no trabalho 
externo. (UT : 57). 
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De qualquer maneira e para qual 

quer emprego, a mão·-de-obra Terena representa para os· brancos o uso de 

trabalho a baixo custo: de diaristas (lavoura das fazendas), de :'empreitei 

ros i' (extração de madeira para o Tanino) e de empregados sob regime · de 

partilha, os peões com.responsabilidade contínua pelo gado das fazen 

das (UT: 56). 

Os Terena migrados para a cidade 

encontram condições de trabalho urbano rios níveis mais mal remunerados . e 

com exigência de menor especialização de funções. Apesar deste fato é redu 
''- -zida a porcentagerrl de nTerenas urbanos 1 ~ dedicados a. produçao rural. Em 

Campo Grande, por exarnplo; Cardoso de Oliveira contou entre 38 terenas ~ 36 

ocupados em atividades urbanas, e nas rurais, apenas 2 (UT: 191). Somados to 

dos os Terena urbanizados ~ proporção dos que vivem na cidade e trabalham 
. . . -- . ... . . em atividaàes rurais e de 29%. No trabalho urbariq 'b Terena logra subsistir 

graças a uma versatilidade ocupacional extrema;· (UT: 189 ). · També11 as mulhe 

res ocupam posições de baixa remuneração. Fora algumas raras exceções, são 
_,. . ..,,. . 

empregadas domesticas das fanulias de regionais. (UT:l86). 

WKUNA 

-A area de contacto entre brancos e 
,.,o ,,,,. • • 

os Tuktma e tambem fronteiriça para ambos • As duas sociedades confrontam-~ 

se em uma região onde se tocam o Brasil, o Peru e a Colômbia. Os Tukuna 

do Alto Solim3es esti veran1 em contacto com a sociedade regional várias ve .. 
zes e ,e.111 quase todas, atraves de conflitos. Anos mais tarde as frentes de 

extração de borracha atingiram e envolveram a região. 

Una frente expansionista anterior , 
. 

de extração de madeira , inicialmente pressionou os Tukuna a àeixarem a re 

gião. Depois os incorporou ao seu trabalho extrativo sob a forma de mão -

de-obra servil (4). A mesma força de trabalho indÍgena , sob regime serne 

lhante, foi absorvida na extração do latex. 
... 

De maneira diferente a dos Terena 9 

os Tukuna não conhecem experiências acabadas de Ul"'banização . Ainda assirn 

o destino Último de al guns dos produtos de seu trabalho são cidades regio-
• ll • • .,tlffl ~ 

nais como Ben]arrum Constant, que esta para esta area de contacto como 
... 

Campo Grande esta para a dos Terena. 

4. 
. . .,,,, . _, -- ..-
'11 Par a o indio nao ha alternativa ~ e defender-se com armas 
acomodar-se ao novo estilo de vida que a civilização lhes 
(I~1B ; 38). 

-na maoll ou 
impõe " . -
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Nos dias de hoje as relações de pro 
... 

dução da sociedade regional dividem os Tukuna em duas sub-areas de contac 

to dentro de um contorno regional que os estreita na beira· dos rios ( s2_ 

bretudo o Solimões) , ou os conserva ainda isolados das vias de comu..rricação. 

Os Índios do rio interagem com.maior e mais variado núrnero de regionais.

De algum modo conseguiram manter urn liffii te mínimo de autonomia de produção. 

Plantam e colhem em roças próprias e vendem a.os brancos os seus exceden 
tes acrescidos de alguns- pn:x:iutos de coleta local. Os. Índios do igarapé 

estão mais 11interiorizados:· e tem sido submetidos ao trabalho de extra 

ção de latex sob o controle exclusivo dos regionais, organizados basica-
...... . . .,,. . 

mente em tres empresas extrativas. O seu regime de trabalho e serru-escravo 

e inclui entre outros aspectos a proibição de produzirem em roças própri_ 

as _. ) o endividamento progressivo ( ' ibarracão0 ). A queda da produção de borra 

cha permitiu a alguns Tukuna do igarapé o retorno a um modo de vida mais 
aumnomo, semelhante às condições que desfrutam os ~ ido rio11

• Surgem então 

possibilidades de trabalho para os brancos em outras atividades e de 
,..,,, - . . ._, . . . . produçao propria destinada a venda aos reg1ona1s 3 de farinha de mandioca. 

A este produto associam a venda de peixes e de peles de animais (IMB:Sl). 

De um modo geral Cardoso de Oliveira os identifica com trabalhadores sub 

metidos a uma radical dependência frente aos regionais (5). 

. ... . 
A historia do contacto entre os Tu 

kuna e a sociedade regional é, portanto, a história da transformação de 

coletores e agricultores rudimentares , em seringueiros ou ern pequenos pro 

dutores para venda no mercado do 71mundo dos brancos 11
• Essa mudança brusca 

e forçada altera substancialmente o modo de vida tribal. C.Oloca suas rela 

ções de trabalho G cor.1Órcio a serviço de um dos modos de produção mais 

dicêJ.mente exploradores e impede a existência de trabalho produtivo 

índio sob fonnas corporadas. Os seringueiros como os castanheiros 

produtores de uma coleta individualizada e essencialmente competitiva. 

KRAHO 

ra 

do 
-sao 

Depois de penetrações de carácter a 

grÍcola e prosperidade efêmera (INCRI: l8), a área de contacto dos Kraho às 

margens do Tocantins e de seus afluentes a Leste , foi atingida por fren 

tes pastoris vindas da Bahia e de Pernambuco. 

5. ''A situação dos Índios do Igarapé. é a ·de ·1servos da gleba;1
• (!f,!B ~ 100). 

• 
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Antes os Kraho haviam sido Ja des 

locados de sua região de origem, o 'Maranhão, para a · beira do Tocantinsº As 
. . -frentes regionais empregararn o braço Kraho em suas lavouras , mas em 150 a 

-nos de contacto com a sociedade regional eles nao foram envolvidos regu 

larmente nos trabalhos com o gado. (L~CRI:32). 

Houve vários conflitos nas relações 
- J> entre os Kraho e a sociedade regional. Ha tambem: por outro lado, o regi~ 

tro do uso do braço guerreiro dos Kraho, pelos brancoss para a captura(de~ 

tinada ao trabalho agrícola) e a dispersão (para além do Tocantins) de ou 

tros grupos indÍgenas ocupantes da mesma área de contacto (INCRI:34 e 35). 
- . -Tambem aqui o comportamento dos regionais repete a norma de outras areas 

de contacto. Frente ao avanço· do gado e de seus donos brancos, os grupos 

tribais foram deslocados, ou mrigados a uma submissão acomodatícia (6). -

'Depois que outros Índios da área de 

· contacto for&~ expulsos ou externúnados, os brancos voltaram-se contra os 
,_, . -proprios Kraho. Apos novos conflitos sangrentos que tenninariam por colo 

car os Kraho para fora dos limites do contorno regional consolidado pela 

implantação das fazendas regionais , o governo federal ~stinou aos indÍge 

nas uma extensa reserva territorial dentro dos municípios goianos de Piacá 

e Itacajá. A reserva definiu o contorno regional em termos territoriais e 

estabeleceu novos tempos nas relações entre br3.11cos e Índios. (7). 

Apesar de possuirem pastagens 

tro de suas terras assim como na periferia de suas cinco aldeias, os 

não se dedicaram sistematicamente à criação de gado para o mercado 

nal. Vivem atualmente de lavouras de arroz e mandioca. Como alimento 

deri 

Kraho 
. 

regi~ 

elas 

são complementadas com as Últimas possibilidades de caça e pesca dentro de 

um território ecologicamente muito §JllProbecido. (8) . 

6. 1-lelatti cita Darcy Ribeiro:) a respeito: 1'.Agem diante do Índio movi 
dos essencialmente pela contingência de limpar os campos de seus ha 
bitantes humanos para entregá-los ao gado e evitar que o Índio des 
provido de caça 9 a substitua pelo ataque a seus rebanhos. A intera 
~ . .-.. . .. ..:... . . -

çao, nestas c1rcunstanc1as 9 assume com frequenc1a formas de conflito .. ... . . sangrento e raramente da lugar a um conv1v10 direto ou a acasalamen-
to e mestiçagem': . (INCRI g 51). 

Na verdade esta característica é importante : Diferentemente dos ca 
sos das frentes regionais.extrativas (seringais e castanhais), nas ã 
reas em que o contacto é entre uma sociedade tribal e uma frente ga 
nadeira regional s:. não hã trabalho o'rga.nizado desta~ oferecido ou im -posto aos membros daquela. Os brancos simplesmente nao possuem ocu 
pação para os Índios no trabalho pas tori 1. (Note'-se que o caso de aT 
guns Terenas ocupados com o gado e excepcional). Ao mesmo tempo o 
branco vê na presença do Índio ·uma ameaça a integridade de seus re 
banhos. Os dois fatos se interligam para provocar conflitos entre 
regionais e indígenas. O objetivo dos primeiros é a expulsão do Ín - - -dio para fora da area de contorno regional e a ocupaçao de suas ter 
ras para o set1- uso 9 co!!lo pasto? 

7. Fazendeiros e políticos da região têm pressionado o governo no senti 

8. 

. - . do de conseguirem reduçoes nas terras da reserva Kraho. 
_. . ' . . ,.., 

Os Kraho 9 no dizer de l·ielatti, nunca foram criadores de gado, mas nao 
escondem o serem eventuais " caçadores de gado:; das fazendas regiona 
is , situad~s dentro de seu territ6rio ,ou em sua periferia. (INCRI:= 
1 1 ·~ "' ., 4) .. ). ,. e 11 • 

• 
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Para efeito de alguma necessidade de 
.... . . 

compra de i 'produtos regionais •í os Kraho buscam trabalho esporadico nas e~ 

dades circunvizinhas à reserva. Este trabalho urbano e descontínuo é ativi 

dade individual. Por outro lado, nas atividades agrícolas a unidade de pro 

dução é a f amÍlia elementar. ( MK: 4) • 

Produtos da agricultura Kraho -nao 
.... . 

mesmo quando ha excedentes. Assim a tro 
. -são comercializados com os brancos 

ca de bens e serviços entre as duas sociedades restringe-se, do ponto de 

vista dos Kral10, ao trabalho esporádico acirra aludido e à venda de ·~rodu 

tos da floresta:• : couros de animais :> filhotes de arara, etc. A procura de 

trabalho nas lavouras de regionais pode ser air1da um recurso:> entretanto não 
.... 

sera usual. Alguns Kraho saem para fora dos lLrnites do contorno regional e 

se deslocam até grandes cidades (Recife, Brasília, etc) onde proc~am ga 

nhar dos brancos presentes que destinam normalmente a parentes da esposa, 

segundo as normas de circulação de bens dentro da aldeia. 

Gl\VIÔES 

"'. ..,, . .- . Os indios ga\llaesdo Para. ingressaram· 

em situações pennanentes de contacto can os brancos através da penetração 
... .,, 

de frentes de coleta de seringa, castanha e oleo de copaiba. Destas frentes 

as mais importantes viera1n da Bahia e Piauí passando para a margem esque_;:: 

da do Tocantins 5 e deste o ~anhão, descendo os rios Mearim e Itapicuru. -

(INCAS: 71 e 72.). Em uma etapa anterior a penetração foi praticada por 
. . regionais ·que 

... . _. . . 
ate fins do seculo XIX subiam pelo Tocantins tomando-o . via 

de acesso ao Norte. As primeiras levas de viajantes não se adentravam para. 
J> 

alem das margens dos rios , e assim os prin1eiros contactos entre brancos e 

os Gaviões não foram mais do que ligeiros e esporádicos. 

De outra parte , as frentes extrati 

v~ f orarn acompanhadas por lutas intensas dentro da p!Úpria sociedade re 

gional, com o propÓsito de garantia do uso de seringais e castanhais. 

Os Gavi):; s vistos desde os primeiros 
. .,,. . -encontros 1nteretn1cos como obstaculos a remover ou como ;,alguma coisa a 

~er destrui<..la i· (INCAS: 73), tenninaram envolvidos nas lutas regionais quando 

suas terras foram invadidas por brancos era busca de castanhas (INCAS:82). A 
té hoje os ÍndioEQefendem partes de seu antigo território contornado pe -
las frentes de penetração e por seus estabelecimentos posteriores. Até ho 

je não foram delimitadas oficialmente reservas indfgenas para eles. 

relnlltado dos contactos entre Índios e castanheiros foi uma redução 

do grupo tribal devido a epidemias e a lutas constantes . 

" . o 
brusca 
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Os Índios perderam as dimensões e a autonomia de uma tribo. Constituiram-
.-

se finalmente . em GrllpôS semi-errantes nas cidades rraiores da area onde 

vivem ocupados em algurn trabalho, reduzido e mal remunerado e dependentes 

dos favores que recebem de famílias regionais, sob a fornB de roupas, ali 

rriento e re.médios (INCAS : 101) . 

Alguns índios conservanl-"se aldeados. 

TrabaTham para os brancos em atividades rurais ou coletam castanhas ven 

didas por um preço bastante inferior ao que conseguem os brancos coletado 
,... 

res. Produtos de lavoura vendidos aos brancos , quando os Gavres conseguem 

possuir e produzir em roças proprias~ são pagos com até 50% de deprecia , 
ção frente ao preço corrente na sociedade branca circunvizinha.(INCAS : 

118). 
A despeito do baixo preço de venda 

de seus produtos de lavoura ou coleta, é frequente índi os abandonarein ati 

vidades tradicionais de produção de subsistência para buscarem produzir 

o que interessa ao comércio regional (INCAs:ll8). 

ASURINI 

Os Asurini aproximam-se dos G3.viões 

territorialmente ~ nas formas de contacto com os brancos e nos efeitos do 

contacto sobre o grupo tribal. 
. .- . 

Na estranha historia do contacto com 

os brancos os Asurini conheceram inicialmente 
. . .. . os rrussionari.os e cheg~ 

ram a possuir um chefe branco em 1960. Este branco pretendeu ·'civilizá ~ 

los 11 de modo imediato e radical, com efeitos nefastos para os Índios (9). 

O período seguinte foi de conflitos e lutas e resultou na redução do 

grupo a 34 pessoas próximas a tnn posto indígena e mais 10 dispersas en 

tre os regionais. 

A despeito da constância do contac 

to os Asurini não se integram na sociedade regional, cana qual não pq _ 

dem competir econômicamente e q~e não dernonstra interesse diverso do de 

explorar o seu trabalho depois de lhes ocupar grande parte das terras. A 

lém de farinha de mandioca, pouco conseguem vender aos brancos. Estes i 

gualrnente não ll1es ocupam a mão-de-obra cem frequência. O contacto com a 

9. A experiência volta a repetir-se com a chefia de u1~i. outro regional 
~ue convence as Asurini a fugirem do posto e os conàuz ~ os homens 

..... .... - . 
ao assalto as fazendas e as mulheres a ~rostituiçao. (INCAS:61). -
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.. 
sociedade regional acrescenta novas necessidades de consumo que so podem 

ser satisfeitéScom produtos vendidos pelos orancos. Cbnfigura-se una si 

tuação de extrerrta dependência {INCAS: 61) • 

Os Asurini recebern de U'11 posto da 
. .... . ... . 

FUNAI uma assistencia precaria e inadequada. (INCAS:67). 

h::J final .desta resumida apresenta 

ção de '1histórias de contactos '; e . descrições de modos de inclusão na soei 

edade regional ~ seria Útil uma segunda síntese tornada sob a forma de urn 

quadro que distribui os grupos indÍgenás estudados através de alguns indi 

cadores de contacto can a sociedade regional. 



-·--·-----·-- ---------- - --··--····- --- · ---- =======·- - ·---=""=-.. 

TIPOS DE AC0~10DAÇÃO AO CONTORNO REGIONAL 

modo de inclusão: 

atividade e depen 
_...... . . . 

dencia da socieda 

de tribal. 

RESERVAS . 

(aldeias) 

. 
TERENAS RESERVA 1 

KRAHO (sem venda)j 
l 

FO&?vJA.S RUM.IS 

DO CONTORNO 

(fazendas etc) 

- ... Nao ha AGRICULTURA: p~ 

dução tribal autô 

noma com venda ou TUKUNA DO RIO 1 , 

GAVitS ASURINI j -nao aos brancos. 

AG1TI CULTURA: 

dução tribal 

terras regionais. 1 

TERENA RESERVA 

EXTRATIVISt10: co GA V"Jf!J E S( casta 
. .... 

leta tribal auto 1 

nana e venda aos 
brancos. 

EXTRATIVISMO: co 

1 

1 

leta tribal para 
. . 1 os regionais!) em I 

suas propriedades. 1 

~ . ,,.., 
PECUP~IA: criaçao 

nha). 

TERENA (Tanino) 

'IUKUNA 00 IGAAA 
PÉ - Gt\VI.'ÕE& -

l\SURINI 

KRAHO (pequena 
• A .ti/Ó e tribal autonoma e pecuaria de mera 

t 

para subsistência. i subsistência). 

PECUÁRIA: criação 

tribai dependente 

e feita em terras 
de regionais. 

TRABAlliO URBA.NO:-
.... . 

autononn ou serni -
.... 

autonano. 

- ... Nao ha 

- ... Nao ha 

TRABAlliO URBi\NO: ·•· KRAHO ( esporádi 
dependente, Índio co). 

TERENA FAZENDA 

- ... Nao ha 
1 . 
1 

1 
! 

- ... Nao ha 

- ... Nao ha 

TERENA FAZENDA 

- ... Nao ha 

- ... Nao ha 

26 

·---=--= 

CENTROS URBA 

NOS REGIONAIS 

TERENA CIDADE 

(pequena pro

dução caseira) . 

'I'E!RENA CIDADE 

(casos raros) 

- ... Nao ha 

- ... Nao ha 

- ... Nao ha 

- ... Nao ha 

TERENA CIDADE 

(casos raros) • 

TERENA CIDADE 

ASURINI (raros ) . 

• 

como emp11egado do GAVIÃO ( esporá- · 

~oo. - - -~~ :===. ==l~======l======-== 

• 
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4. REORGAl\JIZAÇÃO TRIBAL 

Dado que o objetivo central 
.,,. . . .,,. . 

trabalho e o estudo de problemas de identidade etnica dos 5 grupos 

deste 

triba 

is escolhido~!) pretendo, neste capítulo.,, enfocar ·alguns modos pelos 
. quais 

os grupos. em contactó interétnico. trataram de reorganizar aspectos de sua 

sociedade face ã· inevitabilidade do encontro e da dependência corres 

pondente, frente ao mundo do regional. 

Procuro sir11plesr11ente ressaltar al 
• 

guns pontos daquilo que se conserva e <:Io que se modifica , ern cada uma 

das cinco sociedades. 

A sociedade tribal possui uma org~ 

nização que lhe é especÍf ica e que responde a um IIDOO de relações com 

seu meio envolvente. Ela inclui não somente o complexo de instituições e 

posições possíveis a. seus membros~ corro os conjuntos integrados de valo 

res que legitimam para a sociedade tribal, as suas instituições. Estes 

valores criam pautas de orientação de. comportamentos pessoais e grupais. 

O contacto C'Om a sociedade regional 

modifica ou destrÓi essa organização em todos os seus níveis , ou porque 

reduz drastic~ente o número de integrantes do grup::> e o desliga de seu 

nicho ecológico original; ou/ e porque o. coloca em urna nova e dependente re 

lação de produção e comércio. 

Ainda que impostas pela sociedade ~ 

gional desde o interior do s isterra interétnico formado por ambas:> as rro 

dificações a que os antropÓlogos fazem referência são produzidas Hde 

dentro para fora11 ~ ou seja, são o resultado dos n1odos como o grupo indÍg~ 

na reorganiza-se para fazer frente a novas situações caracterizadas es 

sencialmente pelos três indicadores básicos deste tipo de contacto: a) 

o fato de a sociedade indÍgena ser territoriamente contornada pela regia -
nal , b) o fato de passar a depender economicamente dela ~; c ) o fato de 

receber também da sociedade regional, determinações e controles polÍti 

cos intemos e externos ~ entre os mais decisivos . Os dois primeiros 9'pro 

blernas do contacto;1 foram resenhados brevemente no capítulo anterior. ·O 
. ... 

terceiro sera um dos assuntos deste. 

A reorganização da sociedade tribal 

dentru do sistema interétnico e do contorno regional produz: 

a) a substituição de componentes de 
. - social vindos da sociedade rBgional. orgaruzaçao por outros, Um exemplo 

.... 
a troca de chefias clânicas comum e par •

1capitães j· de a l deias '· 
J 

. . 

' . 
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b) a rrodificação de COJ!lponentes da 

sociedade tribal . São exemplos 

as e proibições matrimoniais; 

- ..... . certas alteraçoes nas norn1a.S de preferenci 

-c) a conservaçao de componentes a 

través dos quais o grupo tribal mantém rrúdos característicos de vida e re 

lações dos períodos anteriores aos contactos com a sociedade regional (1). 

O processo de reorganização tribal 
. - . ,,. envolve todos os componentes da tribo. E evidente tanibeJn que ele se produz 

como um processo complexo de interdependências acentuadas nos sistei"!las tri 
- .-b ais de relaçoes. Essa ressalva e necessária para que a si.~ples descrição .. .. . . -de cunho etnologico seguinte nao pareça compreender a reorganização tri 

bal como uma mera superposição de . , componentes i solados ;;, substi tuidos al 

guns, modificados outros e mantidos vários sern qualquer relação sistêmi 

ca entre uns e outros e sem qualquer relação entre cada um e o sistema 

interétnico total. Em boa medida, é o sisteina interétnico quem explica ca 

da unidade modifi cada e os motivos da reorganização como um todo, ao mes 
. .... . mo tempo envolvente e dialetico. 

TE RENA 

Os Terena aldeados conservam aspec 

tos de sua vida tribal 
., 

mesmo quando alguns de seus traços mais caracteri~ 

ticos de organização tenham sido radicalmente rnodif icados e em certos ca 

sos extintos (2). 

1. Assim Barth vai demonstrar que os Pathan s mesmo me r gulhados em situa 
çÕes de contacto diferentes e imposi tivas , conservan a sua identida 
de enquanto são capazes de seguir selecionando e n1antendo em vigen 
eia alguns aspectos de sua sociedade essencialmente organizatórios e 
identificadores ~ a dependência de um .conselho tribal ) a autonomiafren 
te a poderes centralizados; a demarcação de status e funções sobre -
tudo entre os sexos e uma marcada vocação à hospitalidade (Barth ~ 
1972 9 122 e 123). 

2. Em épocas anteriores~ a sociedade Terena incluía uma divisão dual en 
tre cativos (kauti) e os Terena dominantes ~ ques à sua vez se sub-di 
vidiam em chefes e ;,homens do povou. (UT:21). Dividiam-se ainda em 
duas metades não localizadas e simétricas que possuiam 9 guardadas 
as divisões internas de 1classe' : 9 os mesmos direitos sociais. No an 
tigo sistema observava···se a endogamia de me tades e de camadas. Poste . -riormente começaram a aparecer casamentc:Pfora das metades e das cama 
das com descendência traçada 9 para ambos os casos 9 segundo linha 
paterna. (UT ~ 25). 
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Depois de vários anos de fricção com 

a sociedade regional: 

a) Desaoareceu o sistema de carrladas ... 

,;que só existe na memória dos mais velhos 7
: . Ele somente funciona ainda 

em alguns casos para regular o casamento de pessoas das camadas mais altas. 

(UT:l7). 

b) O sisterna de metades está em li 

geira extinção. 

c) O sistema de relações e de orga 

nização familiar tem diferido radicalmente de fonnas anteriores. Os grupos 

domêsticos tendem a ser reduzidos às' famílias elem.entares. Para isso tê.rn 

contribuido as migrações individuais para cidades e -fazendas '.! o aumento 

de separações de casados (divórcios) e a neolocalidade. (UT:67). 

d) A organização do espaço da alde 

ia perde as suas características de circularidade tribal e configura - se 

sob a forma dos alinhamentos residenciais das cidades brancas. 

e) A chefia local transmitida ante 

riormente em linha vertical através de filiação e horizontalmente pelos 

grupos de :1sibblings;1 mesclou-·se com possibilidades de conquista do poder 

local corno fruto de iniciativa pessoal. Não é raro que um ncapitão'1 de al 

deia seja tambérn um ;'aliado1
' do chefe do posto do SPI. (UT~llO). 

Ao lado' de aspectos como os anterio 

res, suficientes para ressaltar mudanças internas na 'ordem do grupo" den 

tro das aldeias , há outros indicadores de 1'adaptação:; igualmente relevan 

tes. 

O contacto entre as várias aldeias 

foi substancialmente diminuído. Ora, como os Terena possuan parentes esp~ 

lhados por várias aldeias :i os laços parentais forarn consequentemente redu 

zidos. Corro decorrência tende a desaparecer a antiga trama complexa e 

necessária de relações permanentes entre os vários grupos locais sediados 

nas aldeias. Reduz-~se, por outro lado, a lirr1ites pouco expressivos o co 
... • • • J6) • 

mercio intercomurutario de bens e a troca de mulheres .. 

o· que poderia ser chama.do de solida 

riedade tribal foi perdido em grande medi da, pela eliminação das possibi 

lidades atuais e concretas de serem mantidas vigentes certas relações . de 

troca de bens e serviços entre .os Terena de uma mesma aldeia e mais ainda; . 

entre os de aldeias diferentes. (UT:35). 
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Ainda que a migração par"'a as cida ' 

des representasse lID.l afastamento mais radical da organização e do nodo de 

vida Terena, os Índios citadinos souberam conservar elementos essenciais -

de sua sociedade . Veremos adiante o quanto isso foi i~portante para a con 

servação de urna identidade tribal , mesmo ·quanto o Terena vive 11na cidade 

do branco ' . A migração terena é feita , em grande parte , através da vinda 

de f &!Úlias inteiras e a dificuldade em conseguirem residência na cidade 

faculta a reagrupação dos Terenas citadinos, reunidos er.1 famílias exten 

sas dentro de uma mesma casa (UT:lS.6) ( 3 ). 

As modificações ocorridas na organi -zaçao e no m::>do de vida dos Terena urbanos e nos aldeados ;; não lhes deter 

nünou a destruição nem daquela nem deste. A despeito das aspirações de 

!·passagem para a socieààde regional· .. por parte de alguns membros da tribo, 

a sociedade Terena nEntém lllna acentuada identidade contrastiva frente ~ 
I a 

dos brancos .da região. 

TUKUNl\. 

frequente com os brancos e com o 
... ... 

Os Tukuna do Rio mantém um contacto 

posto do antigo SPI. Os Tukuna do Igara 
pe tem o mesn10 contacto reduzido, mas radicalizado pelos regionais a for 
ma.s intensas de exploração do trabaLho do Índio º 

Teoricamente divididos em metades 
exogâmicas e anônimas :1 os 'l\L1<:una conservar11 sua unidade tribal através de 

alianças matrimoniais entre os clans, observando uma endogamia tribal 
( I i'1B:62) (4). Não.existe 'entre os Tukuna urna chefia altamente formali.,.. 

zada, mas • - • .A a si tuaçao de contClcto rêva.loriza o ser chefe e ha 

3. Em Campo Grande 9 40% das familias possuem agregados. Alem disso 9 ao 
contrário do que seria de se esperar> há entre os Tere~a da cidade 

uma maior estabilidade matrimonial (UT : l60). Ora 9 a manutençao de altos 
Índices de f amÍlias extensas e de estabilidade matrimonial são esclareci
dos analitacamente como formas de proteção dos Terena em um meio que lhes 
ê~ em princÍpÍo 9 hostil 9 e onde são radical minoria. Cardoso de Oliveira - .... . -aponta alguns fatores que a seu ver . sao os responsaveis pela conservaçao 
de aspectos da organização e modo de vida Terena nas cidades : a) a situa 
ção de grupo étnico minoritário; b) a migração realizada principalmente
através de grupos familiares ~ c) a manutenção de lotes, conservados nas 
aldeias em nome de Terenas migrados para a cidade 9 e que servem como um 
instrumento concreto de identificação com o grupo de origem_ d) a continu 
ação da presença de terenas citadinos em cerimÔnias r ealizadas nas alde i=
as (UT:226) . Isso poderia se r sintetizado na seguinte frase do próprio 
Cardoso de Oliveira ~ '~Na cidade ou na reserva os Te r ena soube ram resistir 
.... . . ,...,,, - .... 
a destribalizaçao ~ apegando-se~ em cada situaçao ~ aquele comportamento que 
melhor lhes favoreccss< sua acomodação nas novas condições de existência· 
(UT.214). 

4. A sociedade Tukuna prevê a organização em grupos clânicos patrili_ 
neares que se i dent i ficam nominalmente 9 uns com aves e outros com 

plantas, de modo t al que, em conjunto, os das aves form~ra uma metade e os 
das plantas outra. Um clan, tomado como um todo aglutinador da orde~ so 
cial Tukuna

11

ê considerado como Hnação '' (Ii1B:63) que subdivide ern sub-clans 
e onde a descendêrtcia se traça por linha paterna (Il'. 1B~ 700). 
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desvio dos padrÕes tradicionais de transmissão de chefia clanicas e.m bene 

fÍcio da intnxlução de .padrÕes regionais de escolha e atribuição de coman 

do tribal ( IMB: 8 4 ) ( 5 ) . ' 

Os produtos tradicionais da economia 

Tu1<:una eram de ârnbi to doméstico e, destinando-se apenas ao consum diário e 

a situações rituais (como a Festa de Moça Nova) s conservavam um exclusivo 

valor de uso. 
. .-... . . . -

As exigencias e imposiçoes emerge.!}_ 

tes do contacto com o mundo do branco criaram alternativas e necessidades 

novas para a produção agrícola dos Tukuna: a possibilidade àe venda de pro 

dutos e a consequente possibilidade de compra de mercadorias regionais , 

mesmo com balança comercial sempre desfavorável para o Índio • . A borracha 

que sequer era empregada pelos Tukurra passou a ter um valor de troca de 

tenninante. Ela colocou a sociedade tribal em uma situação inteiramente di 

versa dentro de relações de econoriúa que lhe abalaram profundamente a ºE 

ganização social e o modo de vida, sem entretanto dissolver a sociedade 

Tukuna na sociedade regional ( 6 ) • 

A existência atual dos Tukuna sub 

metidos ao contac~o expoliador com os regionais é determinada por uma ten 

são permanente entre os esforços do grupo tribal para se integrar na ordem 

social imposta e estabelecida, e uma procura de reorganização dentro 

padrÕes tribais anteriores ao contacto. ( Il1B: 51). 

de 

' 

Os fatos apresentados linhas 
.. 

atras 

associados à persistência de rituais de p:ronunciado sentido identificador ~ 
.. -conduzem a conclusao de que o Tukuna parece estabelecer, nos estreitos li 

mites de sua autonomia, o exe~Ício de atitudes e predisposições mantidas, 

que representam dentro do sistema interétnico formado, :\'o lado conservado 

da vida tribal :i • ( 7) • 

6. 

7. 

As chefias informais e flexíveis são àeslocadas de uma dimensão clâ 
nica para os grupos de aldeamento local. Os Te ? Ti , substituem os anti 
gos Tukuna como capitães locais facilmente manobráveis pelo branco
e caracterizados justamente por sua capacidade de :'se entender com os 
brancos ·1 (Sociologia do Brasil Indígena : 94) º 
~ . . . . . . 
'Por mais que o sistema mercantil haJa pene trado na economia Tukunall 

devew·se acentuar , não obs tante ii que a sociedade indígena longe de se 
mercantilizar , tetêm ll ao contrãrio ll o seu carácter tribal '· . (D'!B:79). 
li . 
Acusados de pouco produzir~m para as empres as que exploram o seu tra 

balholl os Tukuna lutam por manter int~nsa sua vida social 9 baseadaso 
bretudo nas festas que executam por ocasião dos ri tos de iniciação -
das jovens Tukuna e na nominacão das cri ancas 11 

º (17·1B: L•'.J). 
J ~ 
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KRAHO 

Reunidos em cinco aldeias dentro de 

um território de 320. 000 ha ( Craolândia) :> vivem Índios Krahos ao lado de 

alguns mestiços e brancos (moradores esporádicos e funcionários do 

do antigo SPI). 

posto 

Em situação mais favorável do que 

os outros grupos descritos aqui, os 
. ... . 

Kraho fonnarn um .terr1tor10 amplo e re 

conhecido of iciaJmente como seu. :Mais d0 que os outros grupos, usam cons 

cientemente o seu território corro ele.n1ento de af irma.ção de sua etnia e co 

mo um meio de manobra em algumas . de suas relações com os regionais (INCRI: 

36). ( 8). 

'Os Kraho conservam ainda sem , r1g1 

dez e sem regularem relações matrimoniais, mais de l.Ul1a divisões em meta 

des tribais. (INCRI:64). A estrutura familiar mantém. certos aspectos de 

sua antiga extensividade e de matrilocalidade anteriores ao contacto com 

os brancos. Nos diasde hoje entretanto as unidades efetivas de produção 

das lavouras de arroz e mandioca - ~ . -sao fanulias elementares. Ha casamentos 
... . ~ .-entre Kraho e pessoas de grupos indigenas da regiao e tambem entre Krahos 

e brancos regionais. 

A permanência de urna tradição de ma 
-trilateralidade nao impede que sejam reconhecidos como parentes todas as 

·pessoas ligadas por laços de descendência ma.trilateral assim cono patrila -
teral. São estabelecidos como nós limites de incesto todas as mulheres con 

sideradas como parentes (INCRI:70 e 71). 

O sistema de governo dns gru JOt loca 

is era exercido outrura por um dos Krahqs homem e adulto, capaz de conqui~ 

tá~·lo por demonstrações aceitas de coragem e valentia. Hoje o seu contrule 

envolve a influência da parentela e a capacidade individual de conseguir 

a adesão de uma maioria de membrus da aldeia ( Il\JCRI : 7 7) • 

. . ... . . -O sistema interetruco impoe ao chefe 
. . .. . um papel novo, o de intennediario entre os brancos e a gente da aldeia. Co 

mo em outros casos, a escolha de um novo ':capitãon depende de confirmação 

do encarregado do Posto do antigo SPI (INCRI:78). (9) . 

8. ,) Possuidores de um grande território :; membros de um sistema social 
..,, - ..... .. . - . possivel de operaçao autonoma 9 desnecessar1os como mao de obra Junto 

ao civilizado 9 pareceria possível que os Krahos pudessem viver intei_ 
ramente segregados dos sertanejos. Entretanto tal não acontece. Os 
interesses dos membros de uma e de outra sociedade os levou a procu . . .- . -raro contacto e , sendo estes interesses contrad1tor1os~ f 1ztm com 
que tal contacto se realize _numa situação de fricção ;· . (IHCRI~P9). 

9. ·10 sistema t?ocial embora j ã Modificado e empobr2cido (decadência das 
classes de idade~ por ' exemplo)~ ainda ê capaz de operar de modo autô -
nomo. Entretanto os Kraho jâ não tem o poder de decidir sobre o seu 
próprio destino' ;•. (INCRI:87 • ---~---------------.......,____________ ~~~~~-
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.... 
~1elatti retoma uma serie de fatores 

para explicar pon:iue mesmo can algunias rrndif icações substanciais ;- permane 

ce a essência da organização tribal l<raho depois de !na.is de 100 anos de 

contacto pennanente com os brancos. Estes fatores foram indicados por Cro 

eker para explicar a conservação de urn nndo de vida e da organização soei 

al dos Canela. Da relação completa de Croe1<:er, i'1elatti conserva para os 

Kraho os seguintes pontos: 

a ) auto- suficiência para 

ção de condições de subsistência das aldeias ; 

conserva 

b) flexibilidade no que respeita 

solução dos problem.as internos do grupo tribal :-

-a 

c ) alto nível de coesão social ~prin 

cipalmente ao limite das aldeias (o que parece, pelo menos em parte incoe 

rente com as indicações feitas pelo autor de conflitos e cisões dentro de 

aldeias) ; 

d) ampla variedade de satisfações 

individuais oferecida pelo sistema tribal ~ 

-e) suavidade das pressoes acultu 

rativas ·' 
f) 1:a dificuldade de a sociedade pas -

toril absorver o Índio como mão de obra · . (INCRI:88 e 89-). Este Último fa 
... ._ . 

tor e acrescentado por ~1elatti a lista de Croekerº ( 10 ). 

10. :iAponta · Crocker não menos de onze fatores que contribuiriam para a e 
volução e a manutenção do conservantismo Canela. Num resumo seriam 
eles : 1) auto suficiência, 2) alta coesão social ~ 3) ampla variedade 
de satisfações individuais oferecida pelo sistema tribai, 4) flexibi 
lidade_no que concerne à solução de problemas do grupo$ 5) a~undânc:[ 
a economica, 6) o fato de estarem os Canela i solados dos civilizados 
pelo cerrado ~ 7)_a localização fortuita das terras Canela ~ 3) a sua 
vidade das pressoes aculturativas, 9) a indejabilidade das terras cã 
nela 9 10) a permissão de permanência em suas terras e 9 11) o desen 
volvimento de fortes estereótipos contra os sertane jos º (INCRI : 89)-;-

• 
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GAVI0ES 

~ . . ,..,_ -
Os inchos Gavioesnao l)()Ssuem ... como 

os Kra.1-io , terras dernarcadas , roas cons ; deram-se os donos de alguns castanha :. 
"'\, . 

is que protegen e expl oram . 

-:Csta sociedade triba l sofreu urna tao 

r;rande depopulação que a antiga orgclilização social foi iniciaL~lente modi 

f icada:> e depois praticarnent e dest:ruida no curso de a~enas al[:UnS anos (11) .. 

Dala os atuais Gav:ires não conservam mais do que u. rew1-i ão de poucos aspec 

tos que, entretanto não representam uma sociedade tr•ibal ainda organizada 

segundo seus padrÕes (12). 

I Ja aldeia de Cocal :i um dos dois loca 
. ...... .,,.. . ., . - -
is onde se reunem os ul tl.ffios inclies , sao conservadas al~as relaçoes pa 

rentais traçadas por linha materna. As poucas habitações existentes na ai . 

deia reunem farnÍlias nucleares sob a liderança da 1nulher r'econhecida corro 

a mais velha e:} ao mesmo tempo herdeira da casa . 

A antiga oreanização social dos Gavi 

ões baseava~·se no . trabalho coroorado de trabaJJ10 e em intensas .. demonstra 

ções de reciprocidade. 

. ..... . 
A sobrevivencia dependente da coleta 

de castanhas conduziu :L-npositi vamente os índios a UJn t-ipo de relaçao de 

tràbalho que lhes era intei ramente estranho e que se choca com os costu 

mes ancestrais de corporatividade e reciprocidade. Ao trabalho agrícola 

corporado substitufu a atividade individu-ilizada de coleta de castanhas. A. 

reciprocidade intra.~·tribal foi substituida pela a.cumulação. Assii'TI por e· 

zemplo, as prestações parentais de serviços associadas a trocas constantes 

de bens for am trocadas pelo 'trabalho para si prx3pr io-. (INCAS:ll5)(13). 

11. Os Gaviões não são l1oj e ·mais do que L~l indivíduos separados territori 
almente e ~or relações bosti~ em aldeias do 2ccal e ~ontan~a. A de 
sor ganização tribal é devida a fatos concre tos. I~8. no Cecal 17 ho 

12 . 

rnens e atualmente ~ seque r uma moça reserváve l p&r a casamento futuro 
1 • • ir: 2" com um e.os cinco Jovens entre J e ,_ anosº 

:.=is Índios re p:ula.vam anteriormente s ua sociedade através de residên 
eia rr.atriloca l e de um complexo sis t ema de nonin ação. Cas ais ligados 

. 'd . . . l ' , por consanguJ..::!.'- .aae reuniam-se em uma mesr~a casa cuJ a ic~ranca exe r 
cia .. a a famÍ lie. ;1uclear mais velha? :1e rde ira.; ou dona de cas·a(INCAS7 
lOS). 

13. 
1 1

Ltualrnente p o r em :.; cada f ndio tem o s eu pon t o H de c astanha devidamen 
te demarcadc e explora o seu castanha l inder>endent emente dos seus com 
prom:i. ssos de t ribo · . (IdCAS~ l15) . -
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De~pularizados e ao mesmo tet-n-;)() de 

pendentes de ur~a econoroia rei ional , não resta aos 1ndios senão a nerda pro 

gressiva de sua or[-;anização e modo ele vida. e'71 benefício de urna inte~ação 

forçada e desastrosa na sociedade dos castanheiros re,?:;ionais ~ ou nas cida 

eles circunvizjnhas . Nas cidades o 0rau de dependência e dcsorr.;anização dos 

Cav:Ses chega a limites extren1os. (li+) • 

Gaviões urbanos 

Obrigados a migrar para a cidade, os 

perderar11. inicialmente o uso das atividades que susten~· 
. 

tavarn a orde.in de sua sociedade em anos anteriores ao contacto com os bran 
...... 

cos. A caça 5 a pesca e as roças de mandioca foram deixadas na j 1en10ria dos 
~ - ... 

velhos e, como os indios nao conseguen1 emprego em rnesn10 nivel que os bran 

cos ~ n1esn10 os das caiTu1das ri.ais pobres:; tende.111 a tornar-se pedintes de corri. 

da, de roupas e remédios. Apenas a consciência de uma dignidade tribal 5não 

permite a prosti tui~~ão de s uas mulheres . ( INCil..S: 10 3) • 

~ 

Impedidos de Jnanter na cidade u11 nu 

nimo de organização (ainda possível 

Índios a manutencão difícil de una 

nas aldeias? como vjJnos) sobra para os 

"" 
""' dignidade que os afasta tarnben1 de 

. 
acei 

tar qualquer trabaL1fo extremamente depreciado ( INCi\S: 131) • 

ASURI1'JI 

Os Asurini consezueJn conservar-se re 

lativamente isol ados da sociedade regional que os contorna. Se este isola·· 
..,,,, . . . 

mento e ainda capaz de manter a unidade de 
- .... 

u11 :peq uieno . grupo tribal !I nao e 

suficiente para conservar a base da antiqa - ~ 

terminaram por assu1rir um modo de vida que 

organização social. Os Asurini 

não passaria de una inri.tação 

grotesca do que t~~ os coletores de castanhas e pequenos lavradores 

nais. A antiga tecnologia de subsistência tribal vai sendo trocada 

. 
regi o 

pela 

dos regionais. A. organização tribRl do espaço da aldeia assun1e a fonna das 

comunidades rep.-iona.is e o mesmo se passa corn as casas 0ue a r"ora abriP-an1 fa 
<....> - 1 <-· o -

rnÍlias nucleares (INCAS : 59) . Perdeu-se tambén1 a essência da vida 
. . 

cerJJnoni 

al não tendo se conservado mais do que vestígios de rr1e.rnória de ri tos de 

passagem, outrora tão importantes para a identidaàe dos Asurini (15) . 

lL~ . "Corr. a mudança para a cidade ~ os Gav:ides. passaram a viver num contex to 
inteiramente hrasi l eira e a depender int eiramente da socie.dade nacio 
nal par a a satisfação de suas mí n imas necessidade s .r . (I1\l'CAS ~ l02). - · 

15 . Assim tar~1bem eu pude observar ~)essoalmente que a alde ia dos Tapira!_)é~. 
do :lato Grosso s ainda qu~ mantenh a. forma aproximada ao an ti30 alinl1a 
mento ci r cul;:ir :> suhsti tui as casas da sociedade trici a l ) ar residên 
cias de t ipo regiona l . . 'l..o centro da prar.ê "' '2 ':i.'aka!la (residência cole 

.... .> - .... 

tiva dos rau~zes s olteiros ) esta inacabad2 e nGo 2 h ab itada. 
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- -V:ar:iaçao de Muda;nç.e..-,co~se,r.vaçao de as;eect,os, o1n. .Soci,edade, Tri,ba_!. 

-- ·===--====·=- = -· 

GRUPO TRIBAL l ASPECTO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU DO MODO DE VIDA 

TE RENA 
ALDEIA 

TERENA 

CIDADE 

TUKUNA RIO 

KRAHO 

GAVIÕES 

. 1 
Orgaruza 1 

ção dã 
família. 

A 

B 

B 

B 

e 

B 

i 
i 

Relações 

papent~ . 
l S . 

73 

i 

1 

1 . 
' 

1 
1 

B 

B 

B 

e 

A 

Corpora 
tividade 
Recipro 
cidade7 

B 

A' 

B 

B 

e 

A 

Chefia 1 1 

l 

R
. . 1 
l.tuaJ..S i 
do~ 1 

1 po . 
1 1 

i 

B B 

A A l 1 
1 

1 

1 

! 

1 

1 

e B 

B e 

B e 

B B 

Mudanças 
na org. :. 
aldeia. 

B 

A 

B 

B 

B 

B 

ASURIN I =--=-=l=·===C====6=:==B====6===B====J:;:===B=====i====B====6====B==== 

fl = mudança significa.tiva quanto B,o aspecto . 

B = mudança indefinida quanto ao aspecto . 

-C = oonservaçao quanto ao aspecto • 

• 
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5. 
,,., . - .. . . IDENTIDADE ETNICA: suposiçoes e analise comparativa 

Resumi processos e efeitos do con 

tacto com a sociedade regional contornante nos dois capítulos imediatamen 

te anteriores:> para cada uma das cinco sociedades tribais escolhidas. 

O foco foi então colocado sobre a 

economia das sociedades tribais 
. ... . ~ 

sobretudo no que r€speita as cond.içoes de 

dependência para com a sociedade regional) ·2 sobre as alterações mais 

portantes no modo de vida e na reorganização tribal • 

• 
lJil 

Resta discutir um aspecto especÍf i_ 

co dos 11efeitos do contactoi1
, um dos componentes essenciais da reorganiz~ 

ção tribal: a reorientação dos valores ideológicos. Com eles a sociedade 

tribal reorganiza-se a partir dos modos pelos quais identifica-se como uni 

dade diferenciada 

contorno. 

e consegue se opor ativamente 
... . . a sociedade regional de 

O que procuro como Hvalores de Ide!!_ 

tidade Étnica;: não são os :'produtos culturais' 1 porventura indicadores de~ 

ta identidade~ como seriam os conteúdos de ritos e mitos, as ~ressões 

verbais de identificação e assim por diante. Das n10nografias consultadas 

é possível extrair· um conjunto de modos de participação individuais e gT'l.! 

pais no interior da sociedade tribal e de modos de relação e11tre compo -
nentes desta sociedade e os da sociedade r'egionaL Através deles a exis 

tência e penranência de uma ?iconsciência de tribalidade7
; é mantida. são 

estes os aspectos que procuro reconhecer corro demonstrações qe identidade 

étnica. Como os seus autores não tiveram a preocupação específica que te 

nho aqui, nem sempre os dados possuern a extensão e a profundidade - den 

tro deste .assunto - que poderia ser desejada. No entanto presl.UUO que aqu~ 

les que puderam ser reunidos serviriam pelo menos para indicar 

as de identidade tribal e étnica (1) para bastar a um estudo de 

.... . 
tendenci 

nature 

za comparativa, logo 2 onde interessam mais as diferenças e semelhanças en 

1. Faço uma distinção entre Identidade ~tnica e Identidade Tribal.A pri 
meira é mais ampla (como mais ampla ainda me parece ser a idéia de 
Identidade Social) e mais ~ . teórica1

;. Isso significa que a idéia de 
Identidade Étnica se aplicará a critérios abertos de identificação -
reconhecimento de etnias ou de grupos de etnias em conjunto. Por e 
xemplo~ ao nível da Identidade ~tnica o Terena se identifica como fN 
DIO e reconnece os regionais como BRANCOS. A Identidade Tribal espe 
cifica ou, se quizermosj delimita o alcance da idêia de Identidade
Étnica por fazer referência a um grupo tribal específico 9 concreto. 
Neste nível o Kraho se identifica como Kraho e reconhece como de 
grupos tribais diferentes: Canelas 9 Apinajés e ::.~erentes. · Na verdade 
parece necessário uniformizar os termos que as analises mais operati 
vas do problema de Identidade estão requisitando. uiferenciar por e 
xemplo9 grupo social 9 grupo êtnico 9 grupo tribal s grupo local. Distin 
guir sociedade regional e sociedade tribal. Indicar os limites de cã 
da uma das "identidades ;; . Com que termo designar por exemplo a i 
dentificaçao comum feita por membros de uma mebrna aldeia ou comunidã 

• 

de 9 caso hoje t~o comum entre os Índios ·brasileiros? 
~~~~~~~~~~~~-
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tre os vários grupos tribais do que propriamente o estudo exaustivo de um 
. ... 
so deles. 

Procedo aaui de rnodo diferente . ao ... 
• - e ~ .> _,. • da exposiçao dos dois capitulos anteriores. Ao inves de considerar aspec-

tos da situação e condições de cada sociedade ~ apresentando~as urna de cada 

vez, tento propor algumas suposições a respeito da identidade étnica to 

mando-as em ' conjunto • 

... . -Apos feita cada suposiçao procuro 

desenvolver algumas reflexões a seu respeito. Com os exemplos retirados 

das monografias busco apontar indicações da possível propriedade do ,que 
' . 

foi afinnado. Para reforçar as suposições uso tai-nbém ( en1 algtms casos co 

ino notas de rodapé) ~x~plos retirados dos qautores escandinavosn já men 

cionados. Corro o risco de 1
'
1forçar os fatos 'i extraidos das monografias . pa 

ra urna iídemonstração;1 das suposições fonntiladas .. Creio entretanto que as 

possibilidades analíticas justificam os riscos 

e sujeito portanto a revisões futuras. 

. ... . 
ein um trabalho provisorio 

. . SUPOSIÇÃO 1: 

Modificações significativas na orga 

nização social e no m:::>do de vida da sociedade primitiva ern 
' 

contacto não destroem a sua IDENTIDADE ; ainda que as for 

mas pelas quais ela se expresse possan1 sofrer alterações . 
) 

enquanto a sociedade conserva e reorganiza modos prouriamen 

te tribais de participação (dentro do grupo tribal e entre 

os seus componentes)? e de relação (dentro do sistema inter 

étnico, entre componentes da sociedade tribal e da regio 

nal). 

Alguns fa~os são indiscutíveis nos 

casos estudados de contacto interétnico: a sociedade regional ocupa todo 

ou parte do nicho ecológico do grupo tribal. No primeiro caso é 
ela o destruiu por completo > porque o expulsou ·para um outro local 

porque 

(onde 
. .,,, . --certamente o isolamento dos indios sera novamente provisório) ) ou ainda ) 

. . """"" •' . porque conseguiu absorve- la totalmente: os indios ; 
1 entraram para as . 

SOCle 

dades dos brancos Ít ; vieram morar em suas cidades e viver o seu modo de vi 

da. No segundo caso a sociedade regional ~ontorna por completo o grupo 

tribal. A simples vista dos mapas de regiões de contacto dá uma imagem ela 

ra do que se afirma aqui9 A exceção a esta regra seria a de casos em que a 

sociedade regional apenas se aproxima por tnn dos flancos :; do grupo indÍge 

na. Este continua tendo outros limites com outras soci edades tribais e o 

ferece apenas 1'uma de suas faces ;, aos brancos. 

• 
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A leitura de qualquer rronografia cu 

jo núcleo de análise é a idéia de fricção interétnica~ ressalta uma perma 

nente tensão para o grupo tribal, entre assumir o modo de vida regional e 

manter o seu prÓprio. Os l imites desta tensão não podem ser medidos apenas 

desde a adoção J pelos indí genas, de alguns objetos de tecnologia dos bran 
... 

cos e de costumes regionais. Casas com telhados ~~duas aguas, vestidos 

no corpo das mulheres indÍgenas e a caça com espingardas de tipo pica- pau 

não traduzem uma passagem dos Krahos a sertanejos. 

. -• De fornia semelhante, a nugraçao pa 

ra o meio urbano regional não determina essa passagem. Não a determina en 

.quanto - mesmo na ci dade - os índios são capazes : 

19) 

29 ) 

De se reconhecerem como Índios, e.Tl 
. - . . oposiçao aos regionais ; 

De manter modos essenciais de vida 

característicos de sua 1 'tribalidad~1, 

aquel es em que o grupo conser 

va os seus atributos diferenciadores. 

A manutenção de atributos de relaçÕE? 

sociais ainda predominantemente tribais dá a medida de até onde um grupo 

indÍgena é capaz de manter-se, ao nível de valores reconhecidos por seus 

integrantes, corno uma i dentidade prÓpria frente ao branco. Barth defende 

a ;,realidade;' da identidade étnica. Recomenda procurá-la na ·ordem e na vi 

da do grupo sociali1
, já que ele n1esmo e , especificainente, o grupo é·tnico 

devem ser compreendidos pelos analistas como tipos organizacionais (Barth: 

1972 ~ 9) cujos limites estão nos comportamentos concretos de seus inte 

grantes. (2) . Apôs salvar o grupo étnico das simples ·expressões de sua cul 

tura .. ' , é preciso sal vá-· lo também de uma atomização de aspectos isolados da 

sociedade:i ou se quizennos, da organização social do grupo étnico. Barth 

2. .... . . -- . . - . O grupo etn1co pAra Fredr1k Ba.rth e uma ca.tegor1a de adscr1çao e 1. 
dentificaçao feit as pelos próprios atores. Bartll procura compreender 
corno um grupo étnico se identifica e como manifesta concretament~ . . . """"' - . "' esta 1dent1f1caçao frente a outros gruposº Nao inte ressa para e l ? 
a htipologia dos grupos 11

? ou a tipologi a das relações possíveis deÍl 
tro dos limites de vârias etnias. Um pont o de vista generativo COI!_ 

centra r.:~. investigação antropológica sobre os processos atualizados n.a 
....... . - .... . . . . 

emergcnc1a e na manutencao dos proprios grupos e tnicos, como resu~ 
- '"W .;, -

t ado das açoes e atuaçoes de seus componentes. (Barth : 19 72 ? 10 e lJ.) . 
, ' 

• .. 

• 
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busca fazê~lo de modo concreto. Assim por exerr1plo~ para o caso dos 

Pathan procura reconhecer quais são os comportamentos que poderiam ser in 

dicados como fatores de organização do grupo étnico, as suas instituições 

centrais ( 1;central institutionsn) através das quais valores de identifica 

ção se organizam. (Barth: 1972, 12 e 13). 
... . .- . . 

Se o grupo etnico e urn tipo organ~ 

zacional qefinido:. então é possível traçar limites de etni~ concretos ao 

nível da ocupação de um território (os limites de habitação e uso de terri 

tório reconhecido e identificado corro n do grupo·· ) , ao nível das trocas de 

bens e serviços con1 at1"libuições de pcxi~r · entre grupos diferentes :1 ao ní 

vel do proprio reconhecimento que os integrantes do grupo fazem dele cooo 

uma unidade diferenciada (destacada das outras unidades étnicas) e diferen 
ciadora ·(atribuidora de status do tipo nser de tal grupo1

: aos seus in 

tegrantes ) • 

Ora, conservar um território com ài · 

reitos de posse ou pelo menos de uso : trocar cooo urna unidade social º.!: 
ganizada, bens e serviços com outras unidades circunvizinhas ; identificar

se caoo esta unidade étnica e ser,de modo semelhante, reconhecido pelos 

integrantes de outra etnia, são os componentes essenciais da 11estrutura de 

condições 11 e valores para a ident.i.f icàção tal cooo a compreendo aqui. 
• .A • • 

Entretanto. todos estes cri terios rn 

tegram-se, para o caso exclusivo da sociedade primitiva, dentro de uma or 

ganização social e de urn modo de vida que diferem, como um todo, da orga 

nização social e do modo de vida que caracterizam a sociedade regional.Um 

limite dentro do qual ~ em síntese, é possível dizer que o grupo é primiti-
e 

vo vive ainda urna existência tribal. Essa "existência tribalª opÕe-se. or - . . . . ........ . . . .. 
garu.zacionalmente aos rrodos de existencia da sociedade regional e e a ba 

se operativa para a identidade do grupo de Índios. Eles não se identificam 

por serem capazes de recoroar ªvalores de memória de sua antiga culturan 

mas por serem capazes de conservar: 

a) A ' -Uma ordem propria de relaçoes inter 

nas (dentro da tribo, das aldeias e mesmo de cidades regionais) com dani 

nância de atributos tribais, por oposição aos que caracterizam a sociedade 
regional · 

b) Um sistema proprio de relações com 

a sociedade regional que mesmo colocando-os em dependência (sobretudo ecQ 

nê.mica e política) não se confunde com os sistemas de relações que os re 
. . .,.. . 

gionais mantem entre si. 
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Enquanto conserva os dois atributos 

acima a sociedade indÍgena é .. tribal :> a identidade étnica é conservada a 

pesar de modificações culturais e tecnológicas sensÍ veis e o sistema inclu 
' . . . . - . ~ sivo das duas sociedades continua a ser tnn sistema 1nteretru.co, nao por 

incluir duas etnias diferentes mas por incluir modos de vida e de organi_ 

· zação social 

as diferen<,tas 

essencialmente diversos. São eles inclusive os que marcarn 

das relações intra-etnia e extra-etnia, dentro do sistema . 

O que diferencia portanto a socie 

dade indÍgena da r€giona~ é a conservação de sua tribalidade. Isso rnarCa a 

natureza extremamente diversa das relações entre brancos e índios e, por 

exemplo, entre brancos e negros no Brasil. 
. ~ 

... Ora, do que foi exposto ha duas con 

clusões que se comple~entam: I 

a) A condição de vigência da Identida -
de tribal é a éxistência concreta de atributos suficientes da tribalidade 

na sociedade indígena; 

b) A consciência étnica, ou seja, a . 
l 

dentificação de um :' :nós 11 configurado como uma sociedade não-regional 

tro do sistema interétnico, é a consciência de uma tribalidade. Isso 

fica o conhecimento que os integrantes têm da pennanência de uma 

de relações e t.nn modo de vida essencialmente tribal (3). 

den 
• • s1gn1 

o roem 

3. - . . _,, Os Pathan estudados por Barth entram em varias situaçoes de contac 
to com outros grupos étnicos, diferentes. Diversamente dos casos 
dos contactos aqui estudados~ não são contornados por nenhum deles.
Os Pathan contactam os Baluch dentro de limites territoriais bem mar 
cadosº Estes costumam atrair outros grupos para dentro· de sua soei~ 
dade. inclusive com o objeto de evitar guerras fronteiriças. Os Pa!_ 
han incorporam-se à sociedade Baluch e o contrário não se verifica. 
Uã perda da identidade Pathan de parte dos que migram para a socie 
dade Baluch. Caso contrário haveria choques internos dentro da socie 
dade Baluch, tais as diferenças nos dois modos de organização políti 

. -ca. As mudanças pessoais de ide~tidade de Pathans para Baluchs nao 
alteram os limites étnicos entre as duas sociedades. Eles permanecem 
definidos e reconhecidos por ambas. As relações entre os Pathan e os - -Hazara sao de tipo competitivo. Dentro das atuais condiçoes os Pat 
han conseguem tornar-se proprietários de terras em território Hazarã . . .,,. . ... . . ..... 
e~ nesta sociedade a autonomia pol1t1ca esta diretamente ligada a . . -- . posse de terras. Dentro da sociedade poli.-etnica Hazara os Pathan 
conservam a sua Identidade ~tnica e conseguem integrar nos seus li 
mites outras populações que adoéam língua e modo de vida ·Pathan. 
Barth afirma que hã uma tendênc~a à formação de uma difusa etnia Pat 
han que integra em termos amplos todos os grupos de mesma região e 
colÕgica local. (Barth,1972: 127 ). Em contacto com os Panjab os Pat 
han tendem também a se estabelecer como proprietários de terras su 
bordinados a :·ipoderes centrais n Panj ab ~ o que os força a abandonar al 
guns dos atributos essenciais da Identidade Pathan? como a autonomf" 
a a corporação sem chefia centralizada, etc. De modo diferente ao 
que se passa nas zonas rurais~ nas proximidades de cidades e sob a 
influência da vida urbana,é impossível ascender socialmente mantendo 
uma identidade Pathan. A manutenção ou não da Identidade Pathan é fei 
ta de forma difusa e é mais acentuada nas zonas rurais que nas peri -ferias de cidades. (Barth:1972~ 119 a 134). 
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... 
VimJs ao longo dos dois capi tulos <3!!_ 

teriores que apesar de contornados pela e dependentes da sociedade re 

gional, os grupos. tribais mantinham~ uns mais e outros menos, alguns nodos 

de participação e relação que os si tuavan ainda dentro de lirni tes de sua 

tribalidade. 

rica de exemplos 

A situação dos Terena é aqui a mais 

tal vez pelo fato. de qu~ nais do que os outros , foram os 

que experimentaram modos mais diversos de inclusão na sociedade regional. 

Da vida tribal das aldeias perderam-· 

se elementos básicos: a vigência efetiva do sistema de classes e de meta 

des endogâmicas, a perda de contacto e reciprocidade entre membros de alde 

ias diferentes e a consequente redução de contacto entre parei1tes de al 

deias separadas associada à extrema redução de troca de bens e de mulhe 

res segundo padroes tribais. (UT: 35). 

Cardoso de Oliveira: 

la.) 
persistente de ?inós tribal;; ; 

- . -Duas consequencias sao apontadas por 

Presença de uma identificação ainda 

2a. ) A transferência para a nesfera da 

aldeian de rrodos de participação antes estendidos aos limites da classe, 

do clan, ou mesmo da tribo. 

Exarninemos o primeiro aspecto. A 

falta de comunicação extra-aldeia não extinguiu com a própria aldeia e o 

conhecimento da existência delas condiciona t.nn tratamento identificador en 

tre os habitantes de várias aldeias. Os Terena continuam a tratar pa.trÍci 

os de outras aldeias corro gente de seu proprio povo. 
... . 

O segundo destaque e mais relevante. 

Como não foi possível manter padrões de vida essencialmente tribais, mas 

uma 1':i.Jnitaçãon deles n1esclada de usos e costumes regionais 

aldeia, os nodos de participação concretos do Terena aldeado 

.. ao nivel da 

transferem 

comportamentos da esfera dos sistemas antigos (tribo, clan, etc) para o nI 
vel da ·; 1comunidade:1 • Assim Cardoso de Oliveira afirma que o Terena. conti 

nua a se identificar com a sua ncomunidade de origemn da mesma maneira co 

mo anteriormente identificava-se com o seu grupo local, sua metade ou ca 

mada (UT: 35). Os padrões clânicos e a solidariedade tribal convertem-se ern 
um sent:iJnento de ::compromisso de comunidade;1 seja a comunidade de origem 

para o Terena deslocado dela, seja a aldeia onde JIK)ra e dentro de cujos 

lirnites vive a quase totalidade de suas experiências de :'ser Terenan. A 

tribo se converte em ~ldeias e o Terena identifica-se ve&amente com a 
• 1 

tribo, como uma existência idealizada de que se sente parl6>e concretamente, 

corn a aldeia, como a instância de organização que lhe oferece rrodos de vi 

--

• 
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. .... . 
da atualizados. A vinda para a cidade parece ser t.nna experiencia extrema 

de ruptura can uma n ordem identificadoraº. Mas da forma cem:> é feita de 
preferencia pelos Terena, provoca antes uma reorganização de 11 situações 
de aldeialí de tal sorte que· os índios citadinos continua"!l a se sentir Te~ 
na e a identificar-se vivamente cano restante de seu povo. (4). Se 

juntarmos essas idéias com um dado já mencionado em capÍ tulo anterior, se 
gundo o qual é costume o Terena migrado deixar lote de sua propriedade na 
aldeia de origem, poderenos .questionar o fato simples de que a manutenção 

- -de una Identidade Terena na cidade, sob-retudo para os velhos, nao e cons!:_ 

quência única e exclusiva da possibilidade tantas vezes repetida de riec>f: 

ganização de uma vida coparticil>ada por várias famílias de Tenana nas ci 
dades. Ela deQorre também do conheclloonto da existência de um modo de vida 

idetltif içaãQ?t deixado na aldeia, mas presente na memória com:> uma veroa 
deira nsituação de referência". Car'Cioso de Oliveira garante que os TerenêS 
. ""'- . . . .. . . .., --nugrados nao perdem sua identidade tribal porque a propria migra.çao e o~ 

,.,,,, '9111. .._ ,..,, -. - •• 

rada ~ padróes que nao dissolvem as relaçoes socio-etrúcas mai.s es 
senciais à oonM~ da identidade. Concretamente, não são ranpidos la 
ços. de~ e algumas obrigaçõ~ de reciprocidade (pelo menos ao ní 
vel da aldeia). E eles mantém os Terena unidos e identificados caro um PQ -
vo. (UI': 217). 

Talvez nenhum dos grupos estudados 

tenha condições tão efetivas de manutenção de sua tribalidade como os 

Kraho, por causa do reronhecimento regional de propriedade indÍgena sobre 
1 

lDn amplo território. No ent?1etanto os rodos cano os Kraho organizam-se não 
diferem da fonna assumida pelos outros grupos. A vida do índio quase se es -
gota nos limites da aldeia e dentro deles cada um define os seus comp~ 

misses e os limites de sua identidade. É, por outro lado verdadeiro que , 
na proteção de seu território e na presença de alguns laços de reciproci
dade parental, os Kraho se reconhecem corro um povo, uma nação. 

4. "O afastamento do grupo de parentesco que alguém pode sofrer ao se 
deslocar de um lugar para o outro como decorrência de migração re 
sulta num tipo muito especializado de perda de seu sistema de refe 

..... . -- . . -rencia ou de padroes de expectativa orientadoras de seu comportamen-
to. Ora, tal fato não se dã com o conjunto dos Terena migrantes: a 
migração feita "em família" e esta, reorganizada nas condições de vi 
da urbana~ elimina tuna ordem de frustração ou de '~elative deprivati= 
orli capaz de concorrer para o que se chamou de ;;out-group identifica
tionª . (UT: 217). 
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A idéia de iíndioi' inclui a de Kra 

ho e todos eles identificam-se ncorro índios11 opostos a ncristãosn. Esta 

m::>s afiui, portanto, nos limites da Identidade Étnicaº (INCRI:l24). 
' 

-os-modos de relaçao entre os Kraho 

e a sociedade regional foram rrodificados n'lais de uma vez em alguns ~pe~ 

tos nucleares. Estes Índios foram inicialmente aliados dos regionais em 
lutas pela expulsão de outros grupos da região. Foram ma.is tarde rivais 

confrontantes da sociedade regional. Foram posterionnente colocados corro 
proprietários de terras que servem a alguns regionais e são ambicionadas 
por vários. Melatti não explora as consequências dessas variações , mas em 

partes de seus livros dá a entender qu~ essa Última condição de autonania 

territorial reforça a identidade de um povo indÍgena nitidamente oposto 
~ 

aos brancos da sociedade regional. A manutenção dessa identidade perm:mece 

mesrro para os que se desligam de um modo de vida tribal. São índios que . ... . 
assumem uma vida regional. Mas eles seguem reconhecendo a existencia de 
lDll'ÍJOVO KrahÓ" mesmo quando não se identifiquem mais como parte dele. 

. . .. . Mais adiante verenos as varias pos -
sibilida.des de uso de identividades que Krah03~ regionais e outros índios .. 
da area de contacto faxem valer para casos diversosº 

As possibilidades de uma vida tri 

bal garantidas por-uma territorialidade consentida - corro no .... .caso dos Kra 
ho - não existem para os Asurini e Gaviões. 

Vimos que ~ integração dos Asuri,ni 
na sociedaàe regional é difícil. Os Índios restantes foram ao mesno tempo 
afastados da possibilidade de uma vida de dimensões tribais pela redução 

brlisca da população e .:impedidos de integrar-se na vida regional. Se 
gundo La!'a;i?. seria justamente isso entretanto~ o que os leva a apegar- se 
à sua identidade étnica procurando rrantê-la em alto apreço. (INCAS:62). 

. - . . Entendo que_ o que ma.ntem a 1dent1d~ 
de Asurini são fatores diferentes dos que sustentam a identidade dos Kra 

ho ou dos Terena. Aqui a vida do índio reduziu-se às dimensões de um 77ban 

do aldeado" sobre o qual o roodo de vida regional se impÕe.: tecnologia tri:_ 
bal substituída pela regional, casas canW'lais transformadas em casas i'de 

sertanejosf1 para famílias nucle.ares, patrilocalidade substi tuida por neolo -
calidade e vida cerimonial em extinção. Entretanto os índices do potenci 
al de integração levados a l.imi tes drásticos , obrigar.a aos Asurini uma es 
tranha e dramática contradição: deixarem-se conduzir para Um nodo de vida 
regional destruidor e agarrar-se a uma identidade Asurini fortemente CO_!! 

transtada ao reconhecimento dos regionais ;i corro brancos; 1 {consideram como 

branca a filha de uma índia com um branco, procuram não falar o Português, 
etc.). 

• 



• 

• 

• 

• 

46 

11 Com a mudança para a cidade o~ Ga 

viões passaram a viver num contexto inteiramente brasilei~ e a depender 

diretamente da sociedade nacional, para a satisfação de suas mínimas neces 

sidades H • (INCAS: 10 2) . 

A análise da situação dos Gaviões al 

deados deixa entrever aspectos novos que poderiam reforçar, "por negação·i 

a suposição feita aqui. Os. Índiôs urbanos dependem dos brancos ao nível d".l 
1nendicância, ou em tuna relação protetor (branco) - protegido (Gavião) • O 

preço que o branco cobra ao Índio por sua proteção é o abandono forçado 

do m:>do de vida indÍgena. Segundo Matta este abandono foi sempre imposto 

1nas nunca aceito inteiramente. Um Gavião que se apresenta corro um branco , 

qu.:ndo na cidade, de volta à sua aldei,,a · nem que seja por uma visita tem~ 

rária re-adota hostensivamente o rrodo de vida e as atuações de l..Uil Gavião 

(INCA$: 103). Mas esta nrepresentaçãou de 11ser hostensivamente Gaviãon não 

corresponde mais à presença mantida de uma identidade tribal. ·Verenos adi 

ante que, ao mesmo tempo o Gavião quer ser branco, mas representa ser ~ 

vião. "é igualmente a depopulação que explica porque o Gavião de hoje, sen 

do Índio em seus gestos mais insignificantes, quer ser brasileiro e rene 

gar, nos seus devaneios a sua propria origemn (INCAS:l04). Peroida a orga 

nização e rompido, sobretudo na cidade, o modo de vida tribal, não resta 

ao Índio senão 71tentar ser brcl!lco e esquecer a sua própria condição11
• (~ 

CAS: 105). 

Reunidos os Terena, Krahos e Asuri_ 

ni - Gaviões , tentemos. colocar alguns dados e reflexões lado a lado. Nos 

casos estudados houve uma evidente destruição de componentes básicos · da 

organização social ·primitiva: relações parentais, sistema de governo intera 

no, e a passagem irreversível da "vida tribal a nível clânico11 para a 

dimensão exclusiva da aldeia, da canunidade local. 

' . . Quanto a intensidade e o modo caw 

essa destruição da ordem tribal foi feita, ela deve ser procurada no tipo 

e no grau de dependência da sociedade indÍgena frente à econania da socie 

dade regional. Por outro lado, os efeitos da dependência econômica e da 

destruição da organização tribal devem ser procurados nas alterações de 

formas de vida tribal: em seus m:xios de participação (dentro da aldeia ou 

da tribo) e em seus nodos de relação (dentro do sistema interétnico) • Te 

mos portanto o seguinte esquema: 

1) . Modo de dependência das relações de 

economia tribal frente à economia regional (trabalho e troca de bens) ~ 

2) Modificações na o:n:lem tribal. deter -
minantes de dependência política (governo tribal submetido ao controle re 

gional) e alterações na organização tribal ; 

--
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Modificações no modo de vida do gru 

po tribal em dois níveis: 

t1Q9Q 9~ I?~!c!wçªQ = dos integren 
tes do grupo indígena dentro de sua sociedade (exº quebra de relações de 

reciprocidade? etcº ) º 

de primitiva e a sosiedade regional • 

Os Kraho }X:)ss.uem hoje o seu terTi .. -
tório próprio e vivem economicamente d0 que produzem dentro dele. Se de 

. . . ... . .,,. 
pendem dos brancos ou via]am as suas icidades e para trabalho e compra e 
troca de bens regionais não ligados impositivamente à sobrevivência do gru 

po. Tanto assim que os Kraho não tem relações pennanentes de trabalho· ou 

de comércio básico com a sociedade regional. Eles possuem. portanto con 

dições suficientes para viverem dentro do contorno regional e ao lado de 

uma relação de dependência direta e destruidoraº 

A situação dos Terena é semeL11ante 

e intennediária. Subsiste a J?9Ssibilidade de vida e sobrevivência nas ald~ _ 

ias , mas a economia regional oferece trabaTho e consurro de produtos a que . 
cada menos os Terena se sentem dispostos a recusar. 

A economia regional que contorna os 

.A.surini e Gaviões destruiu ei"Tl pouco tempo as J;X>Ssibilidades de sobrevi vên -
eia isolada. Essa nova economia criou uma dependência direta e ·exclusiva 

dos índios para canos brancos. Ela é praticada pelos proprios índios dén 

tro de um sistema de relações sociais que comprometeu a anterior nordern de 

trabaTho e produçãon e sobre-impôs urna ordem que, ao mesrro tempo destruiu 
_,,,, ..... . _.., . . . . 

as relaçoes econonucas e as relaçoes sociais mais peculiares ao m:xio de p~ 

ticipação tribal tanto Asurini corro Gavião. Relações de reciprocidade de 
. -. . ...., , .- ;-

lJTl antigo codigo tribal de trocas deram lugar a relaçoes · ~de classe1
' se 

gundo o modelo regional. Os Índios vendem agora de tudo? entre todos, sub~ 

tituindo o valor de uso e o valor de trocas rituais pelo valor de trocas 
• • comerciais. 

l'1esrro quando é possível continuar 

vivendo em aldeias corro os sertanejos também vivem, os Gaviões e Asurini 

cada vez menos podem seguir vivendo como grupo etnico porque a sua ordem 

interna e o seu modo de vida não subsistem dentro de uma reorganização 

que se funda sobre a venda d~ produtos e do trabaTho : e sobre a individu 
• 

--
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alidade própria aos coletores, substituta da antiga reciprocidade tribal.

(5)º 

A reorganização inevitável 
,.- . -mantem condiçoes de um.a consciência de nnós tribalí1 e uma correspondente 

identidade étnica enquanto se processa dentro dos l~llites das "m::xlificações 
na tribalidade1

t • 

Estes linutes de tribalidade decor 

rem de uma relação de econania com a sociedade regional que não represente 

aintla a total submissão da economia dos Índios , sobretudo ao nível de sua 
. . 

subsistência. Esses limites sobreexistem en~uanto as relações de troca de 
• bens e serviços dentro da tribo ou, concretamente dentro de cada aldeia 

não àestroem as bases da reciprocidade e corporatividade típicas do grupo 
A • etnico. 

Enquanto a sociedade tribal (mesmo 

reduzida a nível de aldeias sem-isoladas) pode seguir trocando interna e 

externamente o seu trabalho e os seus bens dentro dos padrÕes da origem 

tribal, ela consegue prosseguir trocando· entre seus n1embros significados 

de identificação do grupo étnicoº Na medida em que) como no caso dos Gavi 

Ões essa oroan tribal se quebra, a consciência i ndividualizada e agressi -
vamente contraposta de ~ 'ser índio" pode pennanecer vigente, mas a identida 

de de ·1ser uma nação ou uma tribon ~ essa se perde , aos poucos, mas inevita 
. velmente. (6). 

5. 

6. 

Quem poderia discutir que toda a ordem tribal fundamenta-se em siste . . -mas de reciprocidade_ como modo de relaçoes de trabalho e de troca 
de bens e mulheres ? Quem poderia admitir que esta ordem tribal pu . . . -- . ...,,, 
desse ser mantida depois da introduçao de um siste:na de relaçoes de 
trabalho que começa justamente por substituir essa reciprocidade por . . . . ~ ~ ... 
uma individualidade ~ a troca pela acumulaçao e as relaçoes de fanu 
lia e clãn pela classe· social ? O que ainda mantêm a identidade trI 
bal dos KrahÕ é a perinanência de seu ~istema de reciprocidade e o -
que destroi aos poucos a dos Gaviões e a destruição do seu sistema 
correspondente ? 

Da mesma formasi com os e&emplos Pathan podemos concluir que . a manu 
tenção ou não da Identidade do grupo depende da possibilidade de se 
rem conservados - em território nde outras etnias 11 

- os atributos es -senciais de seu modo de vida 9 ou mais amplamente Sl de indicadores de 
sua ·etnia.· Silvert) chega a conclusões paralelas por outros ca . -minha~. Na area de contacto de seu estudo os brancos controlam o 
mu~do dos Índios e ~ para estes . a Única possibilidade de ascenção es 

.- . . . ,,.,,, _, -
ta na aprend1~ageri1. e no uso de hab1l1taçoes e padroes dos brancos.-
Apenas em casos extremos hã uma perda de identidade indígena. Isso a . ,.., . -
contece em certos casos de migraçao para a cidade. Por nao entrar em 
uma esfera determi nante de transacÕes comerciais no mundo dos bran 

~ 

cos os Índios conservam o seu modo tribal de vida e conservam a 
sua identidade. i.1ais ainda 9 justamente por aprenderem a língua e o 
modo de vida dos ·;·ladinos ª (sem que isso represente a perda de suas 
condições mínimas de ntribalidade ·' ) ha um refort;o da identidade ox 
chuguena. (Sil vert:;: 1972. si 111 e 115). 

.... _ 
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SUPOSIÇÃO 2 : t'\ Identidade ... . 
Etnica 

está intim:unente ligada às condições concretas 

que a sociedade indígena encontra~ dentro do si§_ 

tema interétnico, para fazer frente às imposi 

ções derivadas do contorno regional. A identifi 

cação é tarribém um processo da estratégia dos 
. . 
integrantes da sociedade tribal, segundo suas 

possibilidades e seus interesses , de partici 

pação e de relação de~tro do sistema interétni ~· 

co. 

Nas monografias consultadas existe 

evidência de que os Índiqs vivem - de acoroo com sua situação propria em 

um momento da 1:diacronia de contacto•· ~ uma tensão entre Hconservar-·se Ín 
... 

dio. )) e "tomar-se regional.. ; i . Vanos nos aproximar aos poucos do nucleo des 

ta segunda suposição . 

19) Em todos os casos estudados os 
,,. 
in 

dios tem consciência da existência de duas etnias ei11 contacto: os brancos 

(cristãos) e os Índios (às vezes identificados como Índios 5 às vezes dire 

tamente caro Terena, Kraho :1 etc). 
. .,,, . ,,,..,, -

29) Em pr1nc1p10 nao ha ma.rge :1 qual 

·quer para confusão. Os regionais se identificam como brancos (eventualmente 

corro negros, caboclos, etc) , e reconhecem os índios , cono índios. Estes 

timos identificam-se como Índios (especificamente como Terena, Tukuna) 

ho , Asurini e Gavião) e reconhecem os regionais corro brancos. 

... 
ul 

Kra 

39) São raros os regionais que se ligam 

a índios e passam a viver o seu modo de vidaº i"lelatti registra que os não-
., .,,. .. . -
indios casados com indios. e.'Il sua area de pesquisa, sao geralmente negros 

(INCRI:58). Cardoso de Oliveira indica que não são muito raros os casos de 

Terenas casados com brancos quando estes Últirros são atraidos para ;;o meio 

Terenan. Bnbora os KrahÓ, por exe..'llplo, considerem como 11 Kraho·1 quem tenha 

nascido em uma de suas aldeias (INCRI:l27), dificilmente poderá ser encon 

trado caso de regionais que por qualquer motivo se considerem iicomo índio·. -
49) 

..- . ,.,,,, ,..,, 
Ao contrario nao sao raros os ca 

sos de índios ou grupos de Índios que sUbstituem a totalidade ou a quase 

totalidade do nodo primitivo de vida por um modo regional : 

a) migrando para a cidade e as 

surnindo urn trabal_ho urbano de tipo regional ; 
... 

b ) migrando para urra area rural 

de trabalho dos brancos (fazenda) : 

,.. 

..... 
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c) oermanecendo dentro de terri ... -
tório indígena mas assUJnindo l..lJl1 rrodo de vida re 

gional e afastando···se intensionalmente das alde 

ias 5 como Krahos que resolvem viver uma vida co 

m a dos sertanej os ~· 

d) permanecendo dentro das alde 

ias> nas transfonn.ando progressiva.-rnente o rrodo 

de vida interno de indÍr;ena e.m regional: inici 

al1nente por modificações tecnológicas e depois 

alterando-se a ·ordem tr)ibal : e o m:::>do de vida 

decorrente dela. 

~ - . - ~ . Essas variaçoes ern direçao a socie 

dade contornante podem ser, corro vimos antes, semi- livres e envolvendo ape 

nas fanÚlias ou indivíduos (Terena, Kraho). Podem, por outro lado , ser for 

temente irrrpositivas e de forma direta ~ cooo nQ caso dos Asurini quando se 

deixaram conduzir por um chefe regior1al que os quiz ':civilizar'' brusca 

mente; ou de form3. indireta mas ainda radical~ corro no caso dos Gaviões , 

por uma absoluta dependência da economia regional. 

A variação dos gradientes de identi 

ficação- reconheci-rnento vai de um extremo ao outro. Convéin considerar alguns 

casos concretos, procura.rido desvendar em que uma ou outra atribuição de 'in 
• 

dialidade '' ou de uregionalidade·; está ligada a interesses de Índios e de 
. . regionais . 

Quase sempre os índios são conside 
rados ., , Índios!; e tr1atados como tais - ... pela populaçao branca. Ha poucas ex 

ceções mencionadas. ~-Ia.tta dá a entender que o preço cobrado por famílias ci 

tadinas da região de contacto com os Gaviões para lhes ·. 7 estender sua prot~ 

çãon é forçá-los a adotar um rrodo de vida regional. Entretanto não indica 
... . 

se apos a mudança el es passam a ser reconhecidos pelos brancos~ con10 

<brancos ;. Por outro lado afinna também que quando trrna. criança é 
por famílias brancas tratam de criá-· la ·i como um branco·· • ( L"'JCAS ~ 

adotada 

82 ) o 

Os Índios entretanto nem se'ilpre 

se consideram ncorro Índios 11
• Em alguns casos não só procuram repudiar sua 

orige.1!1 étnica com:> se esforçam por se i dent i ficar e por serem reconhecidos 
7icomo brancos :; ou, pelo menos, ,,corro regionais ·; . Estarros oois trabalhando 

. -
com duas categorias de análise direrentes. Embora seja necessário consider~ 
las aqui em conjunto pelo muito sn que se interdependem, é preciso ter 

-em mente que sao duas coisas diversas ~ 

a ) substituir um modo de vida tri 

bal :p:::>r um modo de vi~a r egional (exemplo: o 
• ..,n • • 

Kraho que n1esmo dentro de seu territorio sai da 

.. 
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aldeia e vai para um rancho de tipo 

vi ver uma vida de estilo regional ~. 

sertanejo 

b) substituir uma identidade tri 

bal ( "ser Terena ) por uma identidade regional · 

(
11ser Purutuia< no caso dos Terena). 

O j ove.m rnigrado para a cidade rea 

ge contra a :; vida tribal · que conheceu antes. .Logo ele não nluda apenas de 

vida, forçado por exemplo, pelas irnposições do :7viver na cidade". Ele as 

sume um novo rrodo de vida coiro oposição a um outro anterior, que e"nbore 

seja o de sua origem, é então rejei17ado. Os jovens procuram identificar -

se 1com os brancos ;: ainda que seja canos das camadas mais baixas. i'É no 

cultivo de valores urbanos e alienígenas que o nri.grante terena se lança na 
estrada da assimilação ·: (UT:204). (7). 

Uma Terena. migrada para a cidade e 

que conseguiu ser professora primária tem um grande prestígio entre os se 

us :; pelo fato de que seu trabalho é reconhecido como sendo essencialmente .. 
ndos brancos:; (UT: 186). Da mesma foma um Terena barbeiro o tem tambem em 

alto nível porque possui negócio proprio, um empregado branco, e por ter 

sido membro da Força Expedicionária Brasileira. A consciência de status 
pÕem-se sobre a identificação de origem a tal ponto que l i. • • em alguns 

• 
JJn 

ca -
sos chega a repudiar a sua etnia, quando sente que a condição de Índio pod~ 

rá discriminá-lo em sua profissão ou corro cidadão aquida1.ense·: (UT:l90). 

Os Tukur1as 1identificados como 

tal pelo menos em situações rituais e na conservação de componentes de 

seu modo proprio de vida, ambicionam~ quando colocados em contacto mais es 

treito com a sociedade contornante a emergência ao reconhecimento de si co 

no também regionais. O· caminho para essa substituição de identidade e re 

conhecimento faz-se pela adoção de sÍJnbolos da sociedade dos brancos: falar 
..... . . ,..,, 

bem o portugues, usar roupas regionais, etc. Entretanto ainda que nao apa 

reça claro na monografia, parece que o projeto Tukuna é mais o de adotar 

como Tukuna, uma vida regional, do que identificar-se corno sendo integral·
mente branco. 

7. Ligado a este problema~ Cardoso de Oliveira aponta u~ estranho trân 
sito de valores. Valores urbanos da sociedade regional são levados 
para as aldeias e mesclados com o modo de vida triàal. Valores triba 
is das aldeias são levados para a cidade e conseguem manter wna 
espécie de sub···ordem indÍge:.1a entre os Terena citadinos. (UT ~ 209 ) • 

• 
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~ . ... 
Assim os indios do Igarape fazem 

ouestão de marcarern a diferença entre eles e os Índios das margens do Java 

ri~ que "ainda estão de arco e flexa:1 (IMB:98). 

O outro meio de conseguir um reconh!:. 

cin1ento de regional é o alcance preliminar de status considerados corro pro 

priedade dos brancos : "ser crenten (pertencer a alguma das igrejas prote~ 

tantes da região) _, ser eleitor, ou ser reservista ( IlIB : 9 6 ) ( 8) º Uma inter 

pretação do próprio Cardoso de Oliveira dá conta das imposições que a si 

tuação de contacto cria para que o Tukuna procure o trânsito entre as àuas 
• 411' .- • • .,. 

sociedades, se possivel mantendo-se em uma posiçao e-n que este]a o ffi3.l.S pro 
ximo possi vel de ;:ser ·e viver cono R~giona1~ 1 sem se perder como membro da 

sociedade Tukuna. 'i Como tentam::>s descrever~ esse mundo lhes incluca un sen 

tido ambivalente diante de si mesmos e da sociedade regional, legando -lhes 

uma situação marcada pela ambiguidade. A admiraÇão ao tecnicismo da socieda 
• de envolvente, a pa:r. com o desejo de por ela serem tratados como gente,leva 

os Tukuna a se valerem de todos os expedientes que possam diminuir ou anu 
lar a distância entre seus respecti vos mundos;: ( IJ'1B: 10 2) • 

Seria regra gerel entre os Terena e 

os Tukuna o trânsito do nodo de vida e da identidade de grupo étnico, para 

o modo de vida e a identidade regional, ou pelo menos a um ponto intenn!:. 

diário entre ambos os polos opostos e conflitantes? Os dados indicam que 

esta poderia ser uma tendência vivida pela sociedade ind.Ígena em graus di 

versos. Assim por exemplo , a adoção de um modo de vida regional e a luta 

pelo reconhecimento de ··ser regional n é mais intensa em ambos os casos, pa -
ra os Índios citadinos que para os aldeados e para os Tukuna do Rio que~· 

... 
ra os do Igarape. 

Dito de outra forma; pcx:leríamos co.!l 
. cluir provisoriamente que o ingresso em situações individuais ou . grupais 

de envol vilnento,-dependência do Índio para com a sociedade regiona] acelera 

e radicaliza a adoção de inodos de vida regionais assim como o esforço por 
uma m::>dificação na identidade étnica. 

Os Kraho podem viver j
1separados ·i da 

sociedade regional ainda que contornados por ela. Entretanto costumam la 

mentar sua segregação e parecem preferir que os brancos r.10rassem mais 
to de seu território (INCRI:l56). 

per -

S. ~ oportuna a observação de Cardoso de ·Oliveira 7 de que os Tukuna ado 
taro mais o papel de crente que a fé na religião protestante . 

• 
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Tu;sde que não precisarn das cidades 

e das fazendas regionais a não ser para o trabalho esporádico que lhes per 

:rnite a compra de bens da tecnologia regional, os Kraho compreende.rn a vanta 

gem de se identificare1n e .serem reconhecidos con10 Índios Kraho. Segundo. o 

testemunho de J.'1elatti, mesrno alguns mestiços ( err. outras circunstâncias con 
.... .... • 41 ... 

siderados como regionais) . remontau a sua ascendencia indigena para e;aran 

tir os direitos estendidos aos Índios especialrnente com relação à territo

rialidade (INCRI:l56). 

Já vim::is que são geralmente consid~ 

rados como Kraho os que nascem em suas aldeias (há mestiços e há Índios de 

outros grupos cano os Xerente, ·OS Apinaj é e os Canela) . ~-·Ia.a alguns nevus 

com parentesco Kraho reconhecido pela sociedade .tribal são hostilizados 

não por serem mestiços , mas porque recusarn~se a perm:mecer nos lirri tes do 

modo de vida do grupo étnico. (INCRI~ 58 e 156). 

; -Ha UT'Ja gradaçao no prDcesso de sua 

própria identificação. Os que moram dentro das aldeias e conservam uma 

da indígena (mesmo falando o português e usaJ1do a tecnologia regional) 

. 
Vl 

-sao 

considerados Kraho ainda quando possuam ascendência regional. Os que aban 

donam as aldeias (n1as não o território) e assumem o nodo de vida regional 

são considerados ainda Índios, mas também já quase civilizados (INCRI:l26). 

Não são Índios e nem cristãos: são kupe(n) kahogra (falsos civilizados)- 1 ,-~ 

(INCRI:l27). 

Em termos concretos e ainda segun 

do ~1elatti, raramente um Kraho prDcura experimentar '1transfornar-se ein cris 

tão·' . (Il~CRI: l46). Melatti apresenta algumas razões e as apresenta como as 

barreiras que devem ser transpostas por Krahos que desejem viver como 1:os 

civilizados: 

a ) a necessidade de morar dentrD 

do território Kraho e enfatizar a sua ascendên 

eia indígena para legi ti1Il:3.r o direi to a terras 

sem o pagamento de taxas ;; 

.... . 
b) a permanencia dos laços de p~ 

rentesco mantidos com os Índios aldeados ~ 

e) a repulsa dos civilizados. (IN 
CRI: 151). 

• 
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Certamente o prime~ro notivo sera 

o 1T1C1is determinat-ite da manutenção do rodo de vida e da identidad~ K:raho. Am , 

bos se justificam porque a · sua· vigência garante tawéin a manutenção de di 
.,...,, . - --rei tos sobre a terra. Por outro lado, em uma regiao ganadeira nao ha neces 

sidade do braço indÍgena sobretudo quando o grupoprimi ti v<Dla área de con 

tacto não ten1 interesse em trabalhar com gado sequer em suas próprias ter 

i:-as • 

A tensão entre manter-se com a iden 

tidade tribal e assum .. i.r parte, ou toda a identidade regional, é mais dr~ 
.- .... . . -- . tica no caso dos Gavioes. Na analise da suposiçao 1 constatou-se que o in 

gresso no modo de produção regional alterou inclusive as participações dos 

Índios dentro de sua própria sociedade. 

-cao ... 

' Ora, o primeiro efeito dessa altera 

sobre a estabilidade da identidade tribal é. apontada por r'1atta . com ~ 

ma sl.lBstituição de valores da tribo ix>r valores dos coletores regionais de_ 

ca~tanha. A valorização das relações de trabalho colocadas sobre o equilÍbri 

o de produção e principalmente sobre a reciprocidade 7 é substituída pela 

valorização da atividade individualizada e favorável à acumulação de bens 
(

11não ser preguiçoso:' ) (INCAS:ll9). A manutenção de atitudes características 

do modo de vida do grupo é categoriza::la pelos regionais corro urn comix>rta 
. . ~ .,,..,, . -. .. mento que vai da preguiça a traiçao. Uma frase mencionada paginas atras me 

rece ser repetida aqui : ··Perdida a organização social e a vida ritual do· 

grúpo com a morte da parentela, resta ao índio ';tentar ser branco e esque

cer a sua própria condição·· ( IlJCAS: 10 5) • 

. As relações de identificação - reco 

nhecimento entre Gaviões e regionais ocupam as seguintes pautas. Os brancos 

reconhecem os gaviões como .inão sendo gente;' , corno maldosos;) traiçoeiros e 

preguiçosos. Os Gaviões reconhecem os brancos como cruéis e sobretudo in 

sensíveis às condições de miséria do Índio. Naturalmente identifica~-se co 

n10 vítimas (INCAS: 9 3). Entretanto frente ·aos estereótipos do reconhecimen 
. 

to dos brancos, os Gaviões agem de duas 1naneiras aparentemente contraditÓri 

as. Reasem aos mais depreciativos (sujos, cruéisj etc) e manobram com os 

que lhes possibilitam conseguir maiores ganhos dos regionais. Correspondei11 

assim ao rieconhecimento e a certas expectativas dos brancos representando~ 

se como ~ ' submissos " na cidade e ao mesrro tempo ''bravos"· na mata. (INCAS : 

124). A própria maneira como procuram tornar-se i'como os regionaisu reser 
. 

va certa ambivaJ.ência ein que se desvenda que todo o pn:>blema da identidade 

para os Gaviões está ~n manobrar as variantes de uma linha entre a identida 

de regional e a identidade do grupo étnico. Os Gaviões não só operam com o 

reconhecimento de atributos dos regionais corro também conservam alguns m 

dicadores de que mesrno na situação de rc1aior dependência dentro das cida 
des brancas, ainda se identificam coro um · ~nós tribali. que Thes impede ao 



• 

• 
. ~ 

• 

55 

mesmo ternpo um cornportar:tento equivalente aos dos mendigos regionais (fumo, 

embriaguês~ subserviência radical , etc) e a prostituição de suas .rrtulheres. 
... . 

Eis um exe.tnplo de grupo etnico que 

não tem quase nada mais a conservar de sua ar1tiga. organ'ização e de um raodo 

de vida anterior ao contacto ; que necessita corresponder essencialmente ao 

reconhecimento dos regi onais porque depen~e de sua economia para a sua so 

·brevivência: mas que procura "tomar-se br&1co·: sei-n. deixar que se percam al 

guns dos Últ:Unos atributos de sv.a já perdida 1tr.ibalidade;:. É importante no 

tar no final destas observações que os devaneios dos Gaviões desembocam 

sempre em urna das três seguintes saídas em suas relações futuras com os 

brancos: matá-los todos e fugir para a f loresta . ~tirar-se simplesmente 

para a floresta ~. tornar-se branco. (INCAS: 135). (9). 

SUPOSIÇÃO 3: A supreinacia 
..,. 

tecnolo 

gica, territorial e polÍ tica , e principaJmente ~ 

conôrnica da sociedade regional :> juntamente com 

os efeitos de participação do grupo primitivo no 

sistena interétnico? desdobram a ideologia de i 

dentif icação-·reoonhecimento da sociedade indÍge 
... .... . 

na. Ao mesn10 tempo ha urna tendencia a revalori 

zar e reorganizar os valores do grupo 
.... . 
etmco e 

assumir---se corro uma i dentidade regional. 

Essa terceira suposição envolve al 
gumas idéias que . já foram discutidas . ...., . . ... 

aqui, como o cara.ter inevitavel e des 
truidor das ~lações entre os Índios e os regionais nas 

e o reconhecimento da supremacia tecnológica, econômica , 

rial da sociedade regional sobre a indígena (10) . 

.... 
areas de contacto 

política e territo 

9. Uma investigação por certo muito interessante seria a dos devaneios . .... ... 
que si como os m1 t~s si tem tambem a sua linguagem. .:·:ais do que os mi tos 
e certas expres soes de religiosidade ritualizada? os devane ios nre ... 
sentes ;1em cada Índio ' ·são comunicados de um ao outro na volta da 
fogueira ou no retorno de uma caçada. Fazem parte do - ~ cotidiano de 
projetos '; do Índio,:. Envolvem quase sempre · a conquista dos bens dos 
bran~os, a separaçao entre suas sociedades ~ ou até mesmo a sua ex 

• t1nçao. 

10. A tecnologia regional não necessita dos produtos da tecnologia t ri 
bal a não ser para usos secundRrios e em muitos casos ~ dispens ãve 
isº Ias a sociedade branca i opÕe os produtos de s ua tecnologia sob re 
Índios. Assim. a economia regiona l marginaliza a tribal ou a col oca 
em dependência sub~marginal frente ã s~aº ·A ordem política re3io~al 
interfere na tritial sobretudo ao nível das chefias de aldeia . O t e r 
ritõrio regional contorna e aelimita o tribal. 



.. ' 

5 ·~ v 

A idéia .de um desdobramento do aue ... 

c..harno UJila a nideologia de identifi cação- reconhec'i mento·' ') ten estado implÍ 

cita em todas as reflexões feitas até aqui no presente capítulo. Não se da 

ria isto pelo fato de EiUe a idéia de tal desdobramento está presente em to 

dos os exemplos considerados para cada um dos cinco grupos tribais ? 

Os· Gaviões reconhecem os brar1cos co 

1no cruéis e. incornpreensivos mas querem ser regionais. Querern. ser regiona.is 

ro.a.s preservam os lugares mais Íntimos de sua conduta mesmo na cidade 5 corn 
... • ,.;..J • • - - ,,,,.... • 

caracteristicas que so podem ser explicadas pela aceitaçao da permanencia 
ç • 

de alguma coisa mais do que '1valores tribais ; .. \'Iantêrn na cidade uma conduta 

que não lhes permite a prostituição de suas mulheres:: mas aceitam entre e 

les'./ dentro de seu modo de relações internas, sister.nas regionais de traba 

lho individualizado e competitivo. 

-Da mesma forma os Kraho nao . preci 

sam 'i
1tornar-se regionais ·· ,mas algtms o fazem mesmo permanecendo dentro de 

seu território e passando a serem reconhecidos como 11falsos cifilizados~ 5 

pelos Índios ainda aldeados. Os Tuk:una oscilam entre a identidade tribal 

E!Ue expressara .os tensivamente nas festas de Moça Nova e a luta por um títu 

lo de eleitor que lhes permite praticarem o papel de regionais. 

Como explicar tais aparentes contra 

dições, ou pelo menos tais dicotomias que parecem. às vezes repartir gru 

pos indÍgenas já tão depoptiladds ; como os Asurini e os Gaviões ? 

Os devaneios dos Gaviões inc 1 uern 

t~s possibilidades de realização frente aos ~rancos. Não é preciso muita 

atenção para notar que uma delas opÕe-se às outras duas sob a forma (je UF1 

projeto de mutação de identidade~ virar branco X m:ltar os brancos e retirar-

se para a floresta , ou retirar-se simplesmente para a floresta. (INCA.S:l35). 

Alguma correspondência comportamen 

tal existe em outros dois níveis das relações entre os Gaviões e os · regio 
. nai.s: 

19 ) Eles aceitam corresponder aos neste 

reÓtipos de identificação que os brancos lhes atribuen9 ainda sob a forma 

de uma dicotomia: ser subrnisso na cidade X ser nbrabo · na mata (apresentar-~ 

se como '?ferozes:i ) (INCAS:l22). 

29) Eles aceitam ;1comportar- se como 

brancos, nas cidades e junto a famílias nprotel:oras 11
• Entretanto retornam 

-
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ostensivamente a um comfX)rtamento tribal 5 quando nas aldeias (11). Entre 

os Kra'l-io 
5 

tanto o J~ri. to de Auke como o movimento messiânico descri to por 1·1e 

latti dão conta da :;nesma relação de i 
1 divisão identificadora'' . Os Índios 

procuram destruir o que significa a ordem e a dominação do branco, mas esp_e 

ram apossar-se dos produtos materiais desta ordem regional~ os bens da tec 

nologia dos brancos. Esperam ainda :iser co1no os brancos · i , 1nais no sentido 

de possuir também o seu modo de vida do que no sentido de ;tornarein-se bran 

COS 11
• -Assi.i11 P~u1<e, ao ser queimado, nao 

1norre, mas reaparece morando em casa dos brancos , vi vendo a vida dele's . e 

possuindo os seus bens ( '.."JK:49 1. No mito Canela descrito por Crocker e re .. ... . ... 
produzido por Melatti en. sint ese (MK:75 e 76)? o que os indios fazem e es 

perar um herói (Índio) que nasceria de muLher grávida e mudaria· a 11ordem 

das coisas\;. A rnudança irnplica que os Ca..r1ela seriam corro os brancos: possu 

iriam casas com telhas:. e as suas mercadorias. 

Não é outra a promessa do· lÍder mes 

siânico~ chegariam bens dos brancos trazidos paria os Krahos. Estes alterari 

am então substanciaL~ente o seu modo de vida na direção do modo regional. 

Teriam até presidentes, coronéis , doutores , delegados, etc. (12). 

Reunidos os dados aqui apresentados, 

encontramos uma certa constância de 7 1devaneios~projetos '· incluidos ora· nos 

mitos, ora nos proprios devaneios, ora nas pranessas de tipo messiânico: 

11. 

a) 
~ o _, ,,_ 

Os indios nao sao corno os bran 

cos (não te1n os seus bens e não vivem o seu modo 

de vida) por causa de algu11a .coisa que alguén1 .5 

(brancos em geral) ou eles mesmos f izeram em de 

trirnento dos Í ndios (de si orÕprios) ~ (13). . -

Lembremos que os Asurini 9 muito menos aceites no mundo dos brancos ? 

são arredios face a eles , assim como são hostilizados por eles como 
lembrança de conflitos antigosº (IUCAS:61). Os Asurini usam menos de 
uma atitude dual ~ mantém a Identi dade Tribal mais evidente ~ não pro 
curam fal Rr o Português e, inclus ive ? reconhecem como branca uma cri 
ança fílha de Índi'~ com branco. 

12. Este me par~: ce ser o esque~a tradicional dos movimentos messiânicos 
de tipo Cargo Cult . nas sociedades primitivas. 

13. Assim9 ei:1 outro m.i to Kraho . Adão e Eva possuem muitos filhos. Quando 
o padre os vem batizar , os dois se envergorfri am de pos suir tantos fi - · lhos e resolvem esconder alguns. Quando o padre chega 9 os quv sao 
batizados tornam·wse civilizados~ os que não são batizados tornam - se 
Índios . e perdem os bens dos civilizados. (i!K~ 132 ) . 
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b) Assim => quando os dois modos de 
- -r • ... vi da sao comparados 'J o dos 1.ndios e percebido 

.- . 
como carente de bens ~· de st atus e papei s 5 e de u 

ma orde1n e propriedades que aparecen como suf ici·-
-entes entre os civilizados ~ Intao: 

19 ) · ou essa ordeà de coi sas se conserva 

e os índios reconhec$Ill os brancos corno suficientes (de bens ~ modo de vida e 

papéis) e se identifi cam com carentes (ordem do mito ) ; 

29 ) Ou essa order;:i. de coisas poderia ser 

nodificada pela ação dos Índios que matam os br'ancos e fogem para a f lores 

t a , ou simpl esmente transfonnam-se em brancos (ordem do devanei o) ; 
. ... 

39) ' Ou essa order.1 de coi sas sera mudada 

corro promessa futura:i por urna intervenção extranha pelo menos ·para aquel es 

que aderirem ao 11projeto de promessan (ordem do movimento messi ânico).(14). 

Creio que ao nível dos mi t os , : àos 

proj etos messiânicos e ainda dos devaneios~ aparece com evidência a divi 

são i dentificadora. entre permanecer sendo Índio. e adotar pelo menos parte 

dos bens e do modo de vida dos brancos . A divi são acomoda ao mesmo t empo 

a consciência da · necessidade e do s igni f icado da manutenção da ,. ,esfera nu 

cleari1 da ident idade do grupo indÍgena e o reconheci mento da s i t uação de 

dependênci a e inferiori dade do nodo de vida tribal 5 f rente ao regi onal. Ao 

lado disso . existe algurna evidência de que os Í ndios perceba~ a impossibili 

dade de conciliação entre seus interesses e · projetos e os dos brancos 
,,,,,. • - · • - • • • _..9 • que , em u1 tima analise? sao reconhecidos como espoliadores . AssJ..m e preciso · 

... . 
mata-los ou isolar-se na f l oresta .. mas, de qualquer modo, provocar a rupt ura 

entre as duas sociedades . Ou então é preci so esper ar bens. e modos de vida 
14. Assim :i no movimento messiânico Kraho anotado por · :~e latti ~ a aldeia 

onde morava José Nogueira (o líder messiânico ) es tava dividida em 
dois grupos ••• nde um lado os que desejavam se transformar em civili 
zados e de outro os que não queriam ou es tavam indiferentes ,/ CíK-;-
40). A possibilidade de ' 1mudança de vida" não estava reservada a to . 
dos . do mesmo modo º Para os que seguissem as ordens do lÍder ,havia a 
herança de bens . e de status regionais . Para os não seguidores have . ... . - . ria tambem mudançaº Logo ninguem permaneceria Kraho. Essa mudança se 
ria entretanto de outra ordem e interpretada segundo padrões regio 
nais g :•quer.i não acabar com semente de arroz e com sua criação não vi'. · 
ra i

1cris tão·: , vira negro e vai ser trabalhadorn (T. 1.K ~ 40 e 41). Carda 
so de Oliveira afirma que o m~ssianismo Tukuna constitui·~se como uma, 
praxis através da qual~ de modo consciente ou inconsciente ~ os !ndf 
os procuram libertar-se da dependência imposta a eles pelos regionã 
is. (IMB:90) º De minha ~arte g crei o que o sentido de certos mitos ~ 

• ., .-Ai. • • )t. 

o dos movimentos mess1an1cos . representa um proJeto dentro do qual 
.- • • - .,,, • e-.. • - • o 1nd10 realiza a melhor das acomodaçoes pos s1ve1s a s1tuaçao de CO!!, 

tacto : a) conquis taP. os produtos da tecnologia dos region~is que mui 
tas vezes .são tirados deles para se rem dados aos brancos; -

• - .. 1 ·. · b ) conquist ara dos regi~ 
nais os papéis r.r12is ambicionados pe los Índios~ e) alcançat1 a possibi 
lidade de entrar no modo de vida dos regionais como os regionais fã 
estão 11 dentro deleu e não como os Índios entrar:i. ~m géral , pre sos ao 
trabalho e aos status de mais baixo nível . d) n~o precisam tr~ns~or
mar-se em brancos 9 podendo s er como eles ·sem deixar de se r em 1ndios 0 
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que virão dos brancos 7 logo serão diminuídos deles, dos Índios . Uma pequena . 

diferença semânt i ca poderia canpletar o que foi dito até aqui. O Índio não 

quer ser branco assim co1no o grupo primitivo não quer identif ica'.P-·se coJI1 

a sociedade regional assumindo-a plenamente. fln t odos os seus projeto~ 

mesmo quando a pror:ressa messiânica seja a de ~ivirar cristão;'?~ corro entre os · 

Kraho, o índio espera ser como branco assim como deseja que a sua socieda · 

de seja corro o ·imundo dos brancos ~i . ~' Ser como", aqui :i pode ser oposto a 
· .,, . a... ........ 

~ 1 ser o;: , no sentido de alcançar os beneficios correspondentes a consc1enc:1a · 

da carência do Índio X suficiência do branco sem precisar assumi~lo~ ou 

seja, ser ele negando-se a seguir sendo Índio . 

, Fora do mito, do devaneio e do mes 

sianismo ~ Cardoso de Oliveira trás um outro elemento pelo qual se esclarece 

o teor da divi são da i deologia de identif icação~·reconhecimento dos índios • 
... 

O caboclo, biologicamente, e o re 

sultado da miscigenação entre Índios e brancos. Na área de contacto do A1 
to-Solim3es ele é u~a espécie de intennediário entre as sociedades regional 

e tribal. É. també~ e ao mesmo tempo um componente da negação do índio e 

de sua afiTII1ação como oposto aos brancos (Il1B: l03). 

No reconhecimento dos brancos 
. - o caboclo é a possibilidade da sociedade regional -e a negaçao 

da 

da 

indÍgena :, enquanto se coloca como urna natureza primitiva transform::lda pela 

sociedade regional . O .branco reconhece o caboclo como o '1 Índio domesticado ' i 

oposto ao .: índio selvagem:: . Pare o Índio o caboclo é a evidência da possi 

bilidade de um trâ~sito da sociedade tribal para a regional . O próprio cabo 

elo se projeta co:rro um branco:'I mesmo se ocupante das piores posições dentro 

da sociedade regional. Ao analisar o caso de filhos de uniões interêtnicas 

Cardoso de Oliveira cita o caso de um deles que declara preferir ser "o 

menor entre os neo-brasileiros ·; a ser o ~:maior entre os Tukuna· (IMB : 83) . O 

mesmo autor cornpleta afirmando que o Índio a tal ponto aprende a 1:se ver1 ~ 
... . 

atraves dos olhos do branco~ que chega a sentir-se frente a ele como lD1l 

intruso cm sua própria terra. (IMB: 91 ) . '7Ver-se can os olhos dos bran 

cos 1
i significa haver introjetado a ideologia de reconhecimento-identifica~ 

ção da soci edade regi onal a tal ponto, que ela se confunde com a sua própri 

a, com . poderes de negá-la no momento de opções cruciais de identificação de 

si mesma e de reconhecimento da sociedade regional que lhe contorna e Q -• prime. 

É possível que os índios continuem 
,. 

a se identificar como mais nobres, mais justos e mais valorosos que os in -.. 
vasores brBncos. Mas cano ninguém nem sociedade alguma se identifica atrci ---.-

- ves de valores qu~os poucos se ·pe~ern _de uma oroem social concreta e um 

modo de vida indiscutível que os sustenta (e que el es configuram) ~ os índi 
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os, na medida em que assumem a Hordem e a vida regional: 1
, assumem-se como 

pn:>jeto e como reorganização de identidade corno os regionais, mesmo saben 

do que não são os regionais e mesmo não querendo sê-lo • 

É evidente que um.a destribalizacão 

completa deverá ser acompanhada de uma 71desidentificação.,· cor11pleta com refe 

rência a um.a 7iordem tribal~· que se conservará, primein:> na memória dos ve 

lhos e depois apenas no _relato dos brancos que sabem fazer e escrever a 
. .,. . . ..... 

historia e que realizam urna e outra coisa a sua moda e, naturalmente, se 

gundo os seus interesses. 

SUPOSIÇÃO 4 : O trânsito indiviuali-·· 

zado da sociedade regional para a sociedade in 
~ -digena e principalmente desta para aquela, nao 

- . .. . provoca alteraçoes na Identidade Etnica. Pelo 

contrário, a manutenção dessa identidade depende 
.- . . . tambem de sua capacidade de excluir integrantes 

do grupo tribal que transponhar:1 os seus limites 

de etnia e de incluir membros de outras etnias 

em contacto quando se integram dentro 

mesmos limites. 

destes 

Essa suposição é completamente Bar 

thiniana (15). É a mais simples de todas e alguns de seus exemplos são evi 

dentes. Os Kraho incluem em suas aldeias brancos, negros e outros Índios • 

Identificam como de sua etnia a quantos moram nessas aldeias . e vivam o seu 

modo de v·i da. Hostilizam como falsos civilizados os próprios Krahos que :; 

·mesmo dentro de seu 

Parece evidente que 

território preferem assumir um modo de vida sertanejo. 
. ... - _. . . a Identidade Kraho nao e um simples problema de orige.m _ 

e, como tal, não mutável. A identidade se atualiza através do modo de vida 

pelo qual a 1'tribal.idade·1 se mantém a ponto de se poder afirmar que a Iden 
. .. ... ........ . _., ... 

tidade Kraho e a cons ciencia da manutençao mdi vidual ou grupal do 1nodo 
de vida Kraho. 

Uma mulher Terena casada com um ho 

mem branco pode procurar atrair seu marido para o seu meio (o que é 
fácil naturaJmente no caso de homem Terena casado co1n mulher branca). 

. mais 

o 

15. Barth dã inclusive ,. testemunhos dele. são mui to numerosos os casos 
de passagens de Pathans para a sociedade Baluch , por exemplo~ sem 
que se debilitem os limites étnicos entre as duas sociedades.(Barth : 
19 7 2 ~ 119 a 134) • • 
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grupo sente~·se valorizado mais pela inclusão do branco na sociedade tribal 

do que pela inclusão do Índio na sociedade regional. Seu filho certamente 

se identificarâ como branco sobretudo se viver na cidade e muito possível 
... ... .. . 

mente tarnbem a sua al dei a o reconhecera como tal . Ela guardara a sua i den - . ,,,.,,, . .. t i dade de grupo etníco por excluir dela quem nao aceita t arrbeJn a conse 

quência do seu nDdo de vi da. 

De f ornia semelhante o f iL11o de um 

casal mixto é r econhecido como branco pelos Asurini que não conseguem inte 

grar-se na soci edade regional e que'.) consequentement e; r.na.rcam com 

estreitos de etnia os cr i térios de inclusão em sua Ident idade . 

limites 

Ao l ongo de t odo este capít ulo esti 

ve aoresentando dados e discutindo probl emas que poderi am ser sinteti zados 

em uma Última propos ição . Não me permito discuti,~la aqui, em parte por f al 
... . . 

ta de dados !) em parte porque obrigaria a uma anal ise bastante mais ampla do 
' 

que aquelas cabíveis em urn simpl es exercício- expl or at ório de probl emas 
. ... . da Identidade Etnica. 

O sist ema interétnico constituído pe 

las sociedades i ndígena e regional em situação de contacto ~ se estrufura 

f! se conserva' em vigência como tal 9 a partir da existência de limites defi 

nidos de Identidade Ét ni ca. Estes limites traduzem as condições , os modos 

e as modificações da parti ci pação de cada grupo 5 ou sociedade étnica , 

tro do sistema, j untamente com as condi ções de diferenciação do proprio 

terna para mobilizar modos de relação entre as soci edades i ncluidas nele 

den 
. 

SlS 

e 

para incorporar alternat ivas pessoais e grupais existentes nos nextremos de 

t ais limites étnicos ·' • ( 16) • 

Seria i mportante fazer uma análise .global bas tante mais sistemática do 
que a que foi feita aqui. ao nível das modifi cações da ordem tribal : . -- . . . seria util investigar: 
1. as alterações na ordem da economia e nas participações no trabalho 
interno cooo a perda de reciprocidadee modifica§Ões nos s is - com a _... .-temas de troca 9 e nas r e laçoes de trabalho exte rno ependenci.a 
econômica? obrigando os indígenas a alterarem sua tecnologia e suas - . -relaçoes globais de produçao ~ 

2. as alterações na ordem das relaçÕe3 sociais que envolvem sobretu - -do o poder (chefia de tribo ~ de clan ~ de aldeia , etc) e as relaçoes 
de reciprocidade e reconhecimento parental dentro da tribo 9 do cla.n ~ 
de metades, de famílias ~ de aldeias ? etc. 

Seria importante fazer uma análise a respeito da passagern da · dimensão 
de tribo·: para a · dimensão de aldeia· • É verdride que li mesmo antes de 
situações de contacto . quase toda a vida tribal passa- se ao nível de 
aldeias. i'-1as hã um modo de participação entre componentes de várias 
a ldeias que as ultrnf)ass a e que se verifica segundo padrões defini 
dos responsáveis pela unidade de grupos de uma ii:iesma etnia 9 apesar de 
espalhados por àmplo território e apesar de inseridos em culturas di 
ferentes º Não hã dúvida de que o contacto e a inserção no sistema in 
terétnico modificam? de modo absolutament e radical~ essas r e lações de 
aldeia a aldeia. Temos portanto mai s de duqs di mensões. Hã alterações 
dentro das aldeias 9 ao nível de grupos locais ~. dentro das tribos i; co 
mo 9 por exemplo ll dentro da esfera dos Teiena como uma totalidade so 
cial · e dentro da esfera do sistema interêtnico. 
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