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de nossas tribos indígenas, em qualquer estágio de aculturacao, to
mando-se como ponto exclusivo de interesse a tribo escolhida para 
pesquisa. Mas de qualquer maneira, e isso com especial referencia 
as instituicoes que patrocinam as pesquisas antropológicas, faz-se 
míster a reuniao de especialistas e a coordenacao de suas pesquisas 
em torno de problemas de interesse teórico mais amplo que os de 
iniciativa individual. Nao se trata de dirigir pesquisas etnológicas 
de modo praticista, mas de coordenar esf orcos e recursos para a 
análise de problemas de interesse teórico generalizado que realmen
te beneficiem nossa ciencia. De outra forma continuaremos a mar
car passo nas tentativas pioneiras, brilhantes em sua maioria, mas 
de resultados ainda aquém das possibilidades de seus realizadores e 
dos recursos utilizados nessas pesquisas. 

Publicado anteriormente: R. Antropologia, Sao Paulo, 5 (1 ): 67-74, 1957. 
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ACUL TURA9ÁO INDÍGENA NO RIO NEGRO 

Apresentamos aquí urna nota preliminar sobre os índios do 
alto Rio Negro, por nós estudados em·duas viagens de campo reali
zadas em 1951 e 1954-5. Essas pesquisas sao parte de um projeto 
mais amplo que objetiva o conhecimento dos processos de mudan
ca cultural que operam em urna sociedade regional. Entre dois pó
los, o centro urbano de Manaus e as malocas do "alto", ligados por 
urna única via de comunicacao, o Rio Negro, vive urna sociedade 
cabocla, mes ti ca de índios e brancos, cu jo processo de f ormacao 
teve início no século XVII. A maior ou menor proximidade de um 
desses centros · resulta em níveis de integracao sócio-cultural diver
sa. Os indios "maloqueiros" que anualmente descem ·para o traba
lho nos seringais e outros campos de indústria extrativa, ou que se 
fixam junto aos sitios e povoados brasileiros, constituem urna reser
va de forca de trabalho, ao mesmo tempo que reavivam na socieda
de local o conteúdo indígena da cultura regional. Por outro lado a 
frente pioneira, dependendo das flutuacoes do mercado de produ
tos naturais, avanca e se estabelece em território indígena absorven
do part~ de sua populacao e modific·ando seu padrao de vida. 

Nao nos interessou tanto a reconstituicao etnológica de cultu
ras tribais, como o processo de modificaca0 dessas culturas e de sua 
integracao na sociedade regional. Exceto por aquelas de fndios ar
redios ou localizados muito a montante dos rios Icana e Uaupés, as 
aldeias indígenas nao constituem unidades isoladas e auto-
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suficientes. Transformaram-se em pontas ou extensoes da frente 
pioneira nacional. 

É bastante extensa a bibliografía de referencia, destacando-se 
entre outros, os trabalhos de Alexandre Rodrigues Ferreira, Sam
paio, Tenreiro Aranha, todos de informacao histórica. Naturalis
tas viajantes como Wallace, Rice e mais recentemente José Candido 
de Carvalho, registram em seus diários informacoes de interesse an
tropológico. Do ponto de vista etnográfico a fonte básica é Koch
Grünberg (1906 e 1909-10), pelo que nos dispensamos de referen
cias repetidas e de descricoes mais detalhadas na parte ergológica. 
Tratando-se de nota prévia usamos apenas o material comparativo 
que nos pareceu indispensável. O autor agradece ao Museu Nacio
nal, do Rio de Janeiro, e ao Servico de Protecao aos Indios, por lhe 
terem proporcionado os meios necessários a realizacao do trabalho 
de campo. 

INTRODUCÁO 

O Rio Negro tem suas cabeceiras na Colombia e deságua no 
Amazonas pela margem esquerda. Seu curso comunica-se como do 
Orenoco pelo canal Cassiquiare, e sua extensa o é estimada em 1. 700 
km. O principal afluente é o rio Branco. Os rios Icana e Uaupés, 
mais propriamente formadores que afluentes o encontram pela 
margem direita. Em sua embocadura está situada Manaus, cuja po
pulacao, incluindo a do municipio, atinge cerca de 175.000 habitan
tes. 

Barcelos, Tapuruquara (antiga Santa Isabel), Uaupés (antiga 
Sao Gabriel), Cucuí e Jauaraté sao os principais núcleos de povoa-

• 
mento. Barcelos e Uaupés, sedes municipais de maior relevo, tem 
urna populacao inferior a 600 habitantes. A fundacao de ambas 
data do século XVIII, tendo sido a primeira, durante algum tempo, 
a capital da província. 

A comunicacao entre Manaus e esses centros se faz pelas vias 
fluvial e aérea. A navegacao de maior calado tem ponto terminal 
em Tapuruquara. Daí para cima, devido a corredeiras e pedrais o 
transporte se faz em pequenos motores e canoas. A empresa oficial 
de navegacao, os SNAPP, mantém urna linha regular, mensal, para 
passageiros e carga. Urna firma comercial mantém outro motor em 
viagens regulares. Além desses, o transporte se faz eventualmente 
pelos motores de "regat5es". A linha aérea, semanal, alcanca até 
Cucuí, na fronteira Col8mbia-Venezuela, e Taraquá, no río Uau-, 
pes. 
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A atividade económica da regiao depende exclusivamente da 
exploracao de produtos naturais - borracha, variedades de gomas 
(sorva, balata, ucuquirana), castanha do Pará, piacaba, cipós e se
mentl!s oleaginosas. O ciclo económico é f un ca o da safra desses ar
tigas em urna das duas estacoes, o "inverno", tempo das ch uvas, 
entre abril e setembro, pouco propício a outra atividade que nao 
seja de coleta de castanha; e o "vera o", ou seca, nos meses restan
tes, época da coleta de borracha, de caca, pesca e de abertura de pe
quenos rocadas. Os povoados e sítios estao localizados junto as 
margens dos ríos, de preferencia em terras altas. O interior nao é 
habitado. Mais do que o povoado, o sítio caracteriza a ocupacao 
cabocla do Rio Negro, local ocupado por urna família e seus agre
gados. Estao situados, em geral. nas ilhas que dispoem de terrenos 
altos para as rocas e, ao mesmo tempo, de várzeas, ricas em serin
gueiras. Quando predomina a várzea, é também parte do sitio urna 
ponta de terra firme, caminho de entrada para os castanhais e onde 
o terreno é mais adequado para o cultivo da mandioca. O a~asteci
mento do sítio no que se refere a artigas de indústria, alimentos em 
conserva e mesmo f arinha de mandioca, depende das visitas perió
dicas ou eventuais dos regatoes e comerciantes que trafegam o rio 
em motores. O sitio é basicamente um centro de exportacao de pro
dutos coletados, principalmente a borracha, a castanha e a piacaba. 
O. comércio se faz em espécie, raramente circulando a moeda. 

As aldeias indígenas, situadas nos afluentes, diferem no fato de 
estarem organizadas numa base familiar extensa, que reúne entre 
vinte ou cinqüenta, ou mais, individuos, dedicados a trabalhos de 
rocas, e que somente se entregam a atividade coletora quando enga· 
ja dos pelos Hpatroes" do Rio Negro. A excecao daquelas constitui
das por indios arredios, de f orte mobilidade espacial, essas aldeias 
estao fixadas em locais cujo estabelecimento data de mais de um sé
culo, o que entre outros fatores, torna difícil sua expansao demo
gráfica, dado a falta de terras produtivas nas vizinhancas. 

A coleta de castanha na terra firme e a da borracha nas ilhas e 
várzeas, leva a escassa populacao a um movimento da terra firme 
para as ilhas, durante o verao, e de retra~ao aos barrancos durante 
o inverno. Os seringais, castanhais e piacabais, pela sua dispersao 
obrigam a popula~ao a se distribuir por extensa área, prevenindo a 
formacao de núcleos mais densos e de convivio social mais intimo. 
Somente em ocasioes especiais como festividades religiosas, reu
ni5es de motores e canoas em pontos de embarque da safra, elei
~oes, e casamentos, pode o pessoal dos sitios reunir-se. As sedes ad
ministrativas municipais constituem os raros centros urbanos da re-
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giao. Embora sua diminuta populacao, sente-se aí, de qualquer for· 
ma, vida urbana no sentido da presenca de agencias federais (Cor
reio, Coletoria}, municipais, instituicoes religiosas permanentes, se
des de partidos políticos, lojas e oficinas. O comércio é pouco de
senvolvido, baseando-se muito mais nos fornecimentos aos sítios e 
na empreitada de atividades extrativas do que na venda de retalho. 

A populacao dessa área é de cerca de 25.000 habitantes, distri
buídos ao longo da aquavia que é o curso principal do Río Negro. 
Exceto pelos índios, a ocupacao dos afluentes ou do interior é ape
nas temporária. Entre a cidade de Manaus e as malocas do alto Rio 
Negro, vive urna sociedade cabocla, mestica de índios e brancos. As 
comunidades tribais que no século XVII ocupavam toda a extensao 
do río, foram, em grande parte, dizimadas ou absorvidas pelos co
lonizadores. Os remanescentes de várias tribos, antes numerosas, 
somam hoje pouco mais de tres mil índios, localizados em sua 
maioria nos ríos Icana e Uaupés, ou para o interior das margens do 
Negro, a montante do río Branco. Essa populacao indígena, pela 
convivencia e pela mesclagem com o colono, imprimiu sua marca 
na moderna sociedade cabocla. 

Os materiais usados pela populacao rural, nao-indígena, na 
habitacao, em que pr~dominam a palha de ubim, cara na ou inajá, a 
paxiúba, os amarrilhos de envira e cipós; as redes de dormir, de 
f abricacao caseira, usando o algo da o e o tucum; os utensílios domés
ticos como o pilao, as cabacas e cuias, o ralador de mandioca, o ti
piti para espremer a massa, as peneiras e balaios; os aturás e jama
xins para o transporte as costas de cargas; as armadilhas de caca e 
de pesca; as técnicas de roca e plantas de cultivo, com predominio 
da mandioca; os hábitos de alimentacao na base de beiju, e de f ari
nha de mandioca, o peixe moqueado, o piracuí ou farinha de peixe, 
o tucupi, a quinhampira, o arubé, a juquitaia, bebidas fermentadas 
como o caxiri, festas e da neas do dabucuri e jurupari, crencas nos 
maíuas, seres "encantados", o tratamento das doencas pelos mu
tauari-sara e pajés, sao parte da heranca tribal, sempre avivada pe
los índios que continuam a descer das malocas para os sitios. 

Pouco se fala o portugues no Rio Negro. Além dos vários dia
letos indígenas, principalmente de procedencia aruak (Baniwa) ou 
tukana (Betoya}, domina como língua dos caboclos e de indios des
cidos ou que vivem em contacto permanente com aqueles, o "ge
ral", urna forma adaptada das falas tupis-guaranís, gramatizada pe
los missionários e difundida por estes e pelos colonos nos primeiros 
tempos da ocupacao portuguesa. Comum em toda a Amazonia, o 
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.. geral" f oi gradualmente substituí do pelo portugues, permanecen
do até o presente apenas em áreas isoladas como a do Río Negro. 

Essa é urna regiao de fronteira, nao no sentido de confinar com 
repúblicas vizinhas, mas no de significar urna área onde ainda se 
processa um encontro de culturas, a indígena e a nacional, e a emer
gencia de urna nova sociedade mestica e campesina. 

Isso nao quer dizer que somente agora a regiao esteja sendo co
lonizada, como é o caso de algumas zonas pioneiras do Brasil, a 
exemplo, a do alto Xingu, onde indios e caboclos se defrontam pela 
primeira vez. Esse encontro, teve no Rio Negro, sua primeira data 
em 1669, quando Pedro da Costa Favela e Freí Theodosio lanca
ram na emboca dura desse rio as fundacoes da primeira aldeia mis
sioneira e aí reuniram índios Tarumás. Algum tempo após, foi le
vantada a fortaleza da Barra, de onde surgiu a moderna Manaus. 
Em 1725, bandeiras e tropas de resgate e preamento de índios, al
canc;avam até Marabitanas, no Rio Negro, acima da boca do Icana. 
Cerca de vinte anos mais tarde descobria-se a ligacao Negro
Orenoco através do canal Cassiquiare. Entre 1752 e 1763 sao cons
truídas fortalezas no río Branco (foz do Tacutu) e alto Rio Negro 
(Sao Gabriel da Cachoeira) "para tranqililizar as povoacoes" e pre
venir possíveis correrías que os Castelhanos quisessem "alquando" 
efetuar (Baena, 1838:266). Estavam assim asseguradas as fronteiras 
políticas da Capitanía de Sao José do Rio Negro, ao mesmo tempo 
que se procedía a exploracao e ocupacao da área. Entretanto a con
quista e apropriacao da terra, como a assimilacao do seu habitante 
indígena até hoje nao se consumaram. 

Principalmente os missionários, engajados nas tropas de resga
tes ou de busca de "drogas do serta o", ou ainda, de iniciativa pró
pria, trataram de fixar a indiada em povoacoes. Ou melhor, trans
formar aldeias indígenas, em núcleo permanentes sob controle se
cular e religioso do Reino. Algumas dessas antigas "Povoa~oes In
dianas" ainda hoje subsistem sob nomes diferentes e como núcleos 
urbanos ou rurais. Assim as aldeias de Mariuá (boje, Barcelos}, Sao 
Gabriel (Uaupés), Dary (Lamalonga), Caboquena (Moreira) e dos 
Manao (Tomar). 

Em 1800, Barcelos, antiga aldeia Mariuá, sede da Capitanía, 
abrigava cerca de tres mil habitantes. Nela se fabricavam panos 
grossos, cordoaria e anil. Lobo D' Almada, entao Governador da 
Capitanía, estimula e faz desenvolver a agricultura. Abrem-se gran
des rocados para a mandioca e plantam-se o algodao, o café, o ca
cau e o anil. lnstalam-se feitorias de peixe seco. Nas fábricas e nas 
rocas a mao-de-obra é o indio. Nao escravo, mas obrigado a traba-
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lho compulsório. Quando se transfere a sede, de Barcelos para Bar
ra do Río Negro, decrescem as atividades pioneiras. Em 1818 as 
fábricas estao paralisadas (Reis, 1944:47). Sobrevivem as antigas vi
las, mas a apropriacao da terra nao se completa e a base económica 
abandona a empreitada agrícola pela busca de produtos naturais. 
Desaparecem os centros incipientes de producao manufatureira. De 
3.000 habitantes em 1800, Batcelos passa a 200, cerca de 60 anos 
mais tarde (Marajó, 1895:226 ss.). 

Em torno de 1900, a regiao experimenta novo ascenso econo
mico promovido pela exploracao intensiva de borracha natural. 
Barcelos e os demais núcleos de povoamento, adquitem feicao nova 
e se tornam centros importantes de comércio. Sao indicativos desse 
período casas de alvenaria e sobrados, construídos por mestres por
tugueses, hoje abandonados e arruinados. Co~o h~uvesse aí urna 
populacao indígena já afeita ao trabalho dos sennga1s, o número de 
imigrantes de outras regioes do país foi muito reduzido, destacan
do-se entre esses, maranhenses e alguns portugueses, destinados a 
servicos de capatazia. O crash da borracha e o conseqüente abando
no das novas empreitadas faz a regiao retornar a feicao antiga, ao 
mesino tempo que fixa de modo mais definitivo sua dependencia de 
artigos manufaturados no exterior. Mesmo o segundo impulso de 
exploracao da borracha natural, provocado pela 11 Guerra M un
dial muito pouco trouxe de benfeitorias permanentes na área. 

Dentre as tribos q·ue ocupavam o curso do Río Negro, destaca
vam-se os Tarumás, Barés, Passés, Kayuixana e Manaos. Estes últi
mos, ocupavam ambas as margens do Rio Negro, desde a foz do río 
Branco até a ilha de Timoni. A atual localidade Tomar, era entao 
chamada pelos portugueses de. "Q reino dos Manaos". Os Barés es
tavam sediados a montante, alcancando até a boca do Icana. Fala
vam dialetos aruaques. Os Manaos ficaram famosos por suas corre
rías durante o princípio do século XVIII, sobretudo aquelas provo
cadas por um dos chefes, o indio Ajuricaba, cujas ligacoes com os 
holandeses e ataques a missoes e povoados, ainda boje sao motivo 
de debates pelos historiadores. U m outro tuxaua, Domingos, arra
so u as aldeias de Lamalonga, Moreira e Tomar, matando um mis
sionário e incendiando as igrejas, "e tudo por fazer vinganca de ha
ver tolhido o missionário já citado o concubinato do sobredito 
índio" 'Baena, 1838:249). Barcelos foi atacada sem sucesso. Os por
tugueses revidavam na mesma forma, afirmando-se que o capitao 
Miguel de Siqueira, a frente de 180 homens, vence "de voga arran
cada a longa distancia da Cidade do Pará a aldeia Mariuá e faz ne-
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les supremo estrago tanto no alto como no baixo Rio Negro, sendo 
o maior número pasto das espingardas" (Baena, 1838:250). 

Esses contlitos de que citamos apenas um episódio tinham ori
gem no preamento constante de indios e no rigoroso controle que 
os colonos exerciam sobre as aldeias, no que eram ajudados pelos 
missionários. Resgatados, preados ou como se dizia "domestica
dos' ', eram os índios a única mao-de-obra para as exploracoes que 
se encetavam. f: clássico o exemplo da construcao da fortaleza de 
Macapá por índios "descidos" do Rio Negro (Reís, 1944: 12). Em é
poca já posterior, Tenreiro Aranha comentando sobre o abandono 
e despovoamento de aldeias, atribui como causa principal os "re
crutamentos desregrados que nelas faziam as autoridades policiais 
ou os comandantes militares de Sao Gabriel, Marabitanas e Cucui 
(Cucuhy) de adultos para o exército e armada, para remeiros das 
montarías de expressos das fronteiras ou do correio e para traba- . 
lhadores nas obras públicas da capital ou das fortificacoes nas fron
teiras, e de curumis, cunhás e cunhamucus para presenteá-los como 
chirimbabos aos. afortunados e potentados" (Tenreiro Aranha, 
1907: 11, n. 5, p. 3). 

A par disso, os missionários, em seu zelo catequista e desejo de 
controle secular desse grande contingente humano, condenavam 
sumariamente ~práticas religiosas indígenas. Com o intuito de 
desmoralizar as crencas e o ritual apropriavam-se de objetos de uso 
cerimonial e os exibiam em público quebrando tabus que proibiam 
as mulheres e jovens nao iniciados a vista desses objetos (Coudreau, 
1886-7: 182). Proibiam festas, quebravam os potes de caxiri , impe
diam os funerais. A interferencia no setor religioso significava tam
bém ferir as instituicoes sociais, sobretudo as formas de casamento 
e as relacoes de parentesco. A poligamia ou concubinato, como 
chamavam, era proibida e nao raro se recorriam a punicoes físicas 
para fazer valer os regulamentos missioneiros. Joao Daniel, em seu 
'"Thezouro", afirma que "é mais útil o rigor do que a brandura; por 
obrar mais nelles (índios) o medo que o respeito, o pau que a Rhe
torica, o castigo que o disfarce" (Daniel, 1840). 

Nao é de estranhar assim que muitos dos conflitos registrados 
no Río Negro tivessem como ponto de eclosao motivos religiosos. 
Mesmo entre índios aldeados, repontavam vários movimentos mes
sianicos cujos chefes se identificaram ao Cristo dos missionários e 
que f aziam pregacao de um retorno as idéias religiosas tradicionais, 
de mistura com outras já de origem européia, que anunciavam a 
volta do Messias e a libertacao de seu povo. Esses movimentos de
generavam em violencia e foram reprimidos com a mesma violen-
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cia. Ainda há poucos anos registrou-se no rio Icana um movimento 
desse tipo, mas que acudido a tempo e sem uso de forca, foi pacifi
cado. 

As práticas de engajamento compulsório para o trabalho ou de 
supressao dos focos de resistencia pelas armas, tiveram como resul
tado o esfacelamento das tribos mais expostas ao contacto como os 
Passés,~anaos e reare~ S'eüS"" remanescentes f oram reunidos nas 
feitorias, vil as e fortalezas , onde a língua nativa foi substituí da pelo 
"'geral" e hábitos, instituicoes e crencas indígenas amoldados ao pa
drao portugues. Desse processo emergiu urna sociedade mameluca 
com características próprias, porém iníegtfilla'Jia~.omíli'.iiraa.de .. oa.-~--
cional. .,--, 

Contudo, parte daquela populacao indígena resistiu ao proces
so de assimilacao ou de extincao, retraindo-se para áreas menos de
yassadas, onde puderam até o presente manter sua autonomía tri
bal. M uito concorreu para isso, a pouca produtividade de algumas 
.áreas e a dificuldade de sua exploracao pela falta de meios de comu
nicac0es. Trechos encachoeirados obstando a navegacao mesmo 
em embarcacoes leves, transformaram rios como o Icana e o Uau
pés e alguns outros afluentes, em áreas de refúgio. As tribos que res
taram, nao ficaram, porém, inteiramente isoladas. Inovacoes como 
os instrumentos de ferro , armas de fogo, tecidos e um sem número 
de quinquilharias, passaram a ser utilidades para os indios que, 
para obte-las, recorrem ao escambo de seus produtos agrícolas ou 
alugam seu braco nos campos da indústria extrativa. Numa regiao 
escassameRte povoada como a do Rio Negro, o trabalho do indíge
na é da maior importancia para a economía local. Regatoes e em
preiteiros, periodicamente demandam o alto dos rios para aliciar 
índios, facilitando-lhes crédito e fornecimentos a troco de trabalho 
nos seringais e castanhais. Presos por esses débitos, muitos indios se 
deixam ficar ou sao abrigados .a viver longas temporadas junto aos 
sítios e povoac0es. Ao retornar as aldéias, sao eles, por forca de no
ves hábitos adquiridos, agentes modificadores da cultura tribal. As 
missoes religiosas, católicas, como as de u ·aupés (Rio Negro), Tara
quá e Jauaraté (Río Uaupés), San!'Ana (Rio lcana), protestantes 
como a de Seringa-rupitá (Rio Icana), atuam da mesma forma na 
quebra do isolamento das sociedades tribais remanescentes e como 
_agencias de mudanca cultural. Atraindo e recrutando como alunos, 
índios jovens e submetendo-os a um regime de internato durante 
períodos que alcancam até mais de tres anos, a missao inculca-lhes 
um conhecimento novo. do mundo extra-tribal. Aí aprendem o por
tugues e nocoes das· disciplinas ensinadas em nossos cursos primá-
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rios, ao mesmo tempo que técnicas e oficios, e como é óbvio a ideo· 
logia e o ritual crist~o. Os mé~odos de ensino e os programas, sao, 
entre~anto pouco eficientes, sobretudo por faltar aos professores co
nhe~1men tos da cultura e da psicología do indio_, dar ao ensino um 
sentido f ormal!sta, e o regime· e a disciplina dos interna tos nao po
derem competir com a atracao que a vida mais livre das aldeias 

- e~erce sobre os jovens. Nao obstante, a exposicao desses individuos 
a1nda em f ormacao, a um estilo de vida e a valores culturais diferen
tes daqueles tribais~ é. indutora de modificacoes no seu comporta
mento futuro. Nos u!t1mos anos, a competicao de religioes, católica 
e . protesta~te, .emer~1u como um fator novo de segmenta~ao de so
ciedades tnba1s no no Icana. Aderentes de urna faccao discriminam 
os de outra, .levando em alguns casos ao deslocamento de indivi
duos de u~a. aldeia que vao se nuclear em novo sitio, já nao a base 
de sua trad1c1onal organizacao em sibs, mas em. decorrencia de fide• 
lidade a urna ou outra forma de religiao crista. Em Sant' Ana aldeia 
Baniwa, do rio lea.na, tres familias convertidas há alguns ~nos ao 
prot~stantismo, t!n.ham suas casas separadas em urna "ponta" da 
alde1a, e sua part1c1pacao na vida comunal muito limitada por nao 
~ceitarem hábitos tradicionais como dancas, consumo de caxiri, 
uso de tabaco, etc. Apelidados pelos católicos como "gente do dia
b_?", chama~am a este~ d~ "~d?radores de í~olos de barro", expres
soes aprendidas d,os m1ss1onanos, definidoras de um tipo de discri
minac~o que violen~a os padroes de solidariedade do. grupo local, 
presentas pela trad1cao. 

Embora esses fatores desagregadores, o sentido tribal é bastan
te aparente entre os grupos do Icana e do Uaupés. Os próprios in
dividuos que se deslocam das aldeias para os sítios e povoados ca
boclos, retem durante algum tempo essa identificacao tribal por um 
processo de inércia sócio-cultural, que faz a populacao cabocla dis
criminá-los como "indios"; em razao dé sua ascendencia, mesmo 
quando sua cultura, seu modo de vida, sua língua, sao as mesmas. 
Em outros casos, essa identificacao é favorecida pelo próprio in
div.íduo, emocionalmente_mais apegado as comunidades tribais, ou 
consciente de que o status legal de "indio" lhe garante beneficios de 
ordem jurídica e de assistencia social que possa receber das agencias 
do governo (Postos Indígenas) ou das missoes religiosas. 

A assimilacao desses grupos tribais está em processo e depende 
assim de vários fatores, ou melhor, da conjuncao desses diferentes 
estímulos. Seu tempo será tanto mais acelerado ou retardado, na 
medida que a configuracao regional, sobretudo em seus aspectos 
sócio-económicos, mudar, diminuindo ou. aumentando o isolamen-
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to da área. As modernas sociedades tribais em contacto permanente 
com as comunidades rurais perderam praticamente sua auto
suficiencia, dependendo agora do comércio, e, principalmente, do 
engajamento de seus membros nos campos da indústria extrativa. 
Essas sociedades tendem, no Río Negro, a se constituir nao como 
unidades aparte, porém como extensoes da comunidade rural. 
Como minorías, sao compelidas sob várias formas, a modificar 
suas regras e valores, adaptando-os aos da sociedade dominante. 
Esse processo de destribalizacao e assimilacao funciona no nivel in
dividual, porém para o grupo indígena visto como um todo, dificil
mente se completará. Restará sempre um núcleo tradicionalista, 
constituído por individuos emocionalmente inadaptáveis as novas 
condicoes e que tentarao manter vivas a língua, as tradicoes e o sen
tido de comunidade. 

A desagregacao final desses remanescentes tribais prender-se
á melhor a causas demográficas, no sentido que essas sociedades 
para funcionarem efetivamente, requerem um número mínimo de 
participantes com funcoes sócio-re~igiosas definidas. Ultrapassado 
esse limite, instituic0es como metades, sibs, classes de idade, e suas 
conexoes religiosas, deixam de operar e o grupo perde sua coesao. 
Esse processo tem ocorrido ou está ocorrendo tanto entre tribos 
que mantem contacto permanente com as frentes de expansao na
cionais, como entre grupos relativamente isolados que através do 
convívio com outras tribos, pela introducao de doencas, sofreram 
brusca reducao de populacao. 

Como os dados demográficos que possuímos para o Río Ne
gr(}lsao insuficientes, preferimos apoiar o que foi exposto acima na 
analise de Darcy Ribeiro ( 1956) sobre efeitos dissociativos de depo
pulacao causada por epidemias. Comentando o caso dos Parintin
tin, esse autor, assim concluí: "Os segmentos etários variam tanto e 

·tao arbitrariamente que apenas retrataql um aglomerado humano 
em processo de desaparecimento ... " (1956, :23). Da mesma forma, 
Wagley ( 1940), mostra a desarticulacao social da tribo Tapirapé em 
funcao de um decréscimo de populacao de cerca de 1.000 indivi
duos em principios do século, para pouco mais de 100, em 1940. Na 
regi.ao dos formadores do Xingu, pudemos observar em 1947 ~ue o 
grupo Y awalapiti havia desaparecido como tribo, vivendo seus re
manescentes, cerca de vinte pessoas, espalhados em aldeias de ou
tras tribos, onde estavam ligados por lacos de parentesco advindos 
de casamentos intertribais em época anterior. Por intervencao de 
Vilas Boas, da FBC, esses indios voltaram a se reunir em aldeia pró
pria, mas era notória sua dependenciá sobre o posto indígena, ao· 
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mesmo tempo que sua incapacidade para realizar festivais e rituais 
tradicionais (Galvao, 1953:5). 

No Rio Negro, dado o longo período de convívio, a populacao 
indígena da área Uaupés-Icanajá atingiu certo grau de imunidade a 
contaminacao de doencas. A depopulacao, embora nao apresente 
figuras drásticas, como as causadas por· epidemias, é um fato coti
diano em f un ca o dos descimentos, especialmente de indivíduo·s jo
vens, para os centros de exploracao extrativa. 

POPULACÁO INDlGENA ATUAL 

A moderna populacao indígena do Rio Negro se encontra dis
tribuída entre Tapu~uquara (antiga Santa Isabel) e as cabeceiras do 
Icana e Uaupés. Na margem direita estao localizados nos rios Inui
xi e Téia grupos identificados frouxamente como Maku, bastante 
arredios e de contactos esporádicos coma populacao cabocla. Entre 
o Marauia e o Cauaboris, estao os Waiká, Waharibos e Karautari, 
também arredios e que só muito recentemente (cerca de 1950) en
traram em contacto com missionários e agentes do SPI. As infor
ma~oes sobre esses grupos sao pouco precisas. Trata-se de peque
nos bandos com base na caca e coleta, afirmando-se que os Wahari
bos cultivavam mandioca e bananas. O arco é a seccao semicircu
lar, com as pontas fendidas para fixac~o do encordoamento. Fle
chas de ponta de taquara, grande e lanceolada, sao características. 
Usam o curare~ m.as há dúvidas sobre a utilizacao de sarabatanas. 
Encontramos um único jovem Waharibo na Ajudancia de Uaupés, 
do SPI, para onde fora levado pelo Encarregado Atafde Cardoso, 
que nos últimos anos tem tido encontros esporádicos com pequenos 
grupos dessa tribo. Um missionário salesiano já estabeleceu um 
barracao, nas proximidades do lá, afluente do Cauaboris, com ob
jetivo de atracao desses indios. 

Nas proximidades da cidade de Uaupés encontra-se um peque
no grupo de Kamas (Maku), que visitam com freqüencia a sede mu
nicipal em busca de trabalho para compra de roupas, fumo, sal e 
cacha~a. 

As tribos Baniwa (Aruak) e Tukano (Betoya), ocupando res
pectivamente, o Icana e o Uaupés, co.nstiluem o núcleo indígena da 
área. Representam, .melhor, grupos lingüísticos, admitindo sub
divisoes que na "língua geral" sao indicadas pelo qualificativo ta
puia ou mira, acrescentado ao nome do grupo local. Isso tem levado 
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a alguma confusao na literatura, em que nomes de sibs sao dados 
como nomes tribais. 

t o caso dos Baniwa, termo que Goldman (1948:766), seguin
do Koch-Grünberg, utiliza como denominacao exclusiva do grupo 
aruak do rio Guainia. Referindo-se ao Icana, descreve como tribos 
aruak, os Siusi, Ipeca, Catapolitani, Cauá, nomes que segundo nos
sas observac;oes, confirmando as de Nimuendaju (1927), identifi
cam sibs. Preferimos usar; como os próprios informantes, a desig
nac;ao genérica de Baniwa para todos os grupos aruak do Icana. 

Entre os Baniwa do Icana, distinguem-se dois .dialetos princi
pais, o Káru (Carutana, segundo Nimuendaju, 1927), que litera!
mente, pode-se traduzir por-"nao", e o Karupaka (Coripaco, de N1-
muendaju, 1927), que indica também o negativo "nao tem". O pri
meiro, era em tempos passados, falado pelos grupos ou sibs do cur· 
so inferior desse rio. O último, no alto . Os deslocamentos recentes 
de sibs para o baixo Icana alteraram essa divisao. Um terceiro dia
leto, o Un-hun (trad. lit. "sim"), mais aproximado do Karupaka, 
era falado pelos sibs das vizinhancas de Tunuí, junto a confluencia 
do Aiari. Nimuendaju o designa como Cadauapurítana. Urna 
língua e tribo atualmente extinta é a Warikena, antigamente locali
zada no Xié. O sib Wira-miri, de que se encontram raros remanes
centes, é apontado pelos informantes como constituido pelos des
cendentes dos Warikena, que substituiram sua língua original pelo 
Káru. Nao nos foi possível apurar o grau de diferenca dialetal, 
principalmente porque no baixo Ic;ana, a língua Baniwa está prati
camente obliterada pelo uso da "língua geral". Informantes baniwa 
afirmam que as diferencas se referem mais a mudancas consistentes 
na pronúncia de vogais, como a do Un-hun, para e do Káru, e me
nos a vocabulário. Sao mutuamente inteligíveis. 

Lingüísticamente afins aos Baniwa sao.os Tariana, única tribo 
aruak no rio Uaupés, a qual, em 1927, Nimuendaju descreve como 
praticamente "'tucanizada". Da mesma forma os sibs baniwa, do 
alto Querari, foram absorvidos pelos Kobewa, tribo de fala tukana, 
e adotaram essa língua. 

Os Tukano dominam todo o rio U aupés e estao subdivididos 
em grupos que podem ser considerados tribos autónomas, identifi
cadas por línguas distintas. Koch-Grünberg e Nimuendaju mencio
nam como tribos principais, os Kobewa, Uanana, Pira-tapuia, De
cana, Tukanos propriamente ditos, e um número de pequenos gru
pos como os Arapac;o, Curauá, Uc;a, Mirititapuia, de origem desco
'nhecida, aparentemente "tucanizados", como aconteceu aos Taria-
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na e Giboia-tapuia (sib Baniwa). f: interessante frisar que enquanto 
o "geral" penetrou o Icana até a fronteira da Colombia e entre mui
tos sibs substituiu a fala Baniwa, no Uaupés, somente atingiu até as 
primeiras cachoeiras. A dominancia do Tukano, é aincía favorecida 
pelos missionários salesianos, que o utilizam com exclusividade nas 
suas relacües com os indios. Essa barreira lingüística afeta de certo 
modo o processo de aculturacao e assimilac;ao dos indios dessa par
te da área. 

ÁREA CULTURAL 

Nao obstante a diferenca de língua e de alguns padroes sócio
culturais, as grandes tribus Baniwa e Tukano partilham de traeos 
culturais ba~icamente semelhantes, constituindo urna área cultural, 
dentro do chamado Tipo Floresta Tropical ( cf. Steward, 1948 ~ 
1949). 

Koch-Grünberg (1910, 11:231) refere-se específicamente a acul
turacao intertribal, resultante na área do Caiari-Uaupés, da d.omi
nacao pelos Betoya (Tukano e Kobewa) dos grupos ~ruak m~1s de
senvolvidos. Outros f atores concorrentes, segundo esse etnologo, 
foram - o rapto de mulheres (aruak) e moderna e~ogamia tribal, re
lacoes comerciais, e a especializac;ao manufatureua de alguns gru~ 
pos devida a distribuic;ao restrita de determinadas matérias-primas. 

Curt Nimuendaju (1927), afirma em seu relatório: "No correr 
do século de contacto destas tres culturas, deram-se naturalmente 
numerosos fenómenos de acultura~ao, apagando em parte as linhas 
divisórias dessas camadas". Por camadas refere-se a urna hipótese 
que aventa para explicar o povoamei;ito da área. Considera que ~ri
mitivamente a regiao teria sido habitada por tribos de cultura sim
ples, com base na caca e coleta, cujo representantes modernos se
riam os chamados Maku. 

Povos vindos do norte, aruak, possufdores de agricultura, ce
ramica, navegacao, sarabatanas, e de organizac;ao social baseada 
em clas exogamicos, teriam dominado as tribos mais simples e ocu
pado o Rio Negro. Os Kadauapuritana e os Hohódene, ~á _menc!o
nados em conexao com os Baniwa, afirma ele que a trad1c;ao os in
dica com.o descendentes "aruaquizados· dos primitivos Maku. Ma
nao e Baré, atualmente extintos, e os atuais Baniwa, formaram o 
núcleo desses invasores. 

Posteriormente, urna segunda onda migratória, constituida 
por grupos Tukano vindos do beste e de cultura menos sofisticada, 
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Baniwa. Río l<;ana 

Prensagem da massa da mandioca como tipiti (canto direito). Note-se o uso da ala
vanca, conjugada com o esteio denteado para fixá-la no ponto de tensao desejada. 

148 
Alck.ia Baníwa do rio I~a 
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Tecelagem de rede de dormir. Río I~ana . . 

Oefumac;ao da borracha. O "bolao" é movido da "fornalha" para a bacia ondeé ba-
nhado com nova camada de látex. Rio Negro. 
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ocuparam o rio Uaupés, deixando-se, porém, influenciar pelos 
aruak. Os Maku desse território também foram aculturados, apon
tando Nimuendaju diversos clas Kobewa como seus prováveis des
cendentes. Baniwa e Tukano compuseram assim a segunda camada, 
de caráter ºcivilizador", q~e se sobrepós a primeira, mais primitiva, 
dos Maku. 

A terceira ca1nada é constituida pela sociedade cabocla nacio
nal, cuja cultura é resultante de um processo de amalgamacao de 
traeos de origem européia e indígena, e que a partir do século XVIII 
tem ·se expandido do Rio Negro para o Icana-Uaupés. · 

É urna hipótese aceitável. Os Maku, de qualquer procedencia, 
representam um tipo arcaico de cultura. As conexoes geográficas 
com o Orenoco, ao norte, e corn o Napo e Putumaio a oeste, podem 
ter facilitado a migracao de tribos empürradas para es~a área peJa 
expánsao dos núcleos de cultura circuncaribe e subandina. Torna
se, entr:etanto, necessária a evidencia arqueológica, pois embora as 
pesquisas de Megger e Evans (1957) tenham mostrado a falta de 
indicios de que o centro de expansao das culturas proto-históricas 
·rosse as Gui~nas e que daí tivessem subido o Amazonas, a concen-
tracao de aruak no baixo Río Negro, pode ser indicativa que essa 
onda migratória tivesse vindo pelo Amazonas e subido aquele rio. 

Entre os traeos de maior difusao nessa área, e que a identifi
cain como urna provincia cultural, destacam-se: subsistencia basea
.da no cultivo da mandioca; na caca e na pesca; uso de tipitis com 
um sistema de alavanca para distensao, e de grandes peneiras circu
·lares apoiadas em· um tripé, para o processamento da mandioca; 
uso da carauatana (arma de sopro) e de flechas e dardos envénena
dos com uirari (curare); uso de tear vertical para a tecelagem de re
des de dormir, com fibras de tucum ou de algodao; uso e fabricacao 
de dois tipos de ceramica, um. nao oxidado, ·preto, raramente deco
-rado e de formas simples, de procedencia tukana; outro, oxidado, 
com egobio branco e desenhos geométricos, em vermelho, de for
mas bastante variadas, feito pelos Baniwa; cestos redondos e chatos 
de técnica "sobreposta" (twilled) com desenhos geométricos em 
preto e vermelho; grandes cestos de carga, globulares, técnica "tor
cida" (twined), de fabricacao Maku; banc~s de madejra, de assento 
cóncavo, pintados em preto e vermelho, feitos de urna só peca; uso 
de trocanos, tambores de madeira, para chamadas a distancia; uso 
de ubás, canoas de urna só peca; tangas de micangas para as mulhe
res e de líber vegetal para homens; coroas· e diademas de-penas, as
sentadas sobre base rígida, circular, trancada em palha, como ca
racterístico penacho de aigrettt's; uso de p'equenos cilindros de 
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quartzo polido, com perfuracao transversal ou longitudinal; gran
des malocas de plano retangular, teto de duas águas e tacanicas, 
para abrigo de toda urna linhagem ou sib; organizacao baseada em 
sibs patrilineais, exogamicos; um complexo mágico-religioso cujo 
fulcro e constituido. por crencas em um herói cultural Kowai < Juru
pari) e em que o ritual revolve em torno de dancas de 111ascaras e 
uso de flautas, assistidas exclusivamente por homens; flagelacoes 
com o adabi, acoite de cipó; festas para ofertas de frutos, de caca ou 
de peixe, os chamados dabucuris; xamanismo. 

Como já f oi acentuado, o contacto permanente com os coloni
zadores que a partir do século XVIII se fixaram· na área, afetou de 
modo diverso os vários grupos tribais. Dentro de urna mesma tribo, 
notam-se nos sibs que a compoem, diferencas em aspectos de sua 
cultura, resultantes de sua maior ou menor convivencia coin os ha
bitantes rurais. Entre os Baniwa do Icana, aqueles localizados mais¡ 
próximos a confluencia desse rio com o Negro, praticamente nao se 
distinguem dos seringueiros ou caboclos das vizinhancas de U au
pés. Durante certa época do ano trabalham para patroes sediados 
naquela localidade. A língua Baniwa é muitas vezes desconhecida 
pela geracao mais jovem, enquanto os velhos sao bilíngil'es. A técni
ca de ceramica foi abandonada, e os utensilios caseiros, peneiras, 
raladores de mandioca, etc., sao adquiridos dos "indios do alto". 
Vestem-se a moda dos caboclos, liabitam ~m residencias individuais1 
e adotaram algumas idéias religiosas cristas. Todos os sítios maio
res possuem urna cápef a, católica ou urna casa de ora~ao, protes-. 
-tante, as vezes, as duas. Alguns possuem rudimentos de leitura e es
crita em portugues. Da cultura tradicional mantem, via de regra, o 
sentido de filiacao ao sib, as regras exogamicas, e idéias· religiosas,, 
algumas com o poder mágico das flautas de jurupari, as flagelacoes 
e os dabucuris, partilhadas também pelos caboclos. Por outro lado 
·a penetracao do cristianismo se faz sentir no fato de em aldeias 
como Jraruka,.próximo a Tunuí, os próprios índios conduzirem o 
oficio protestante com regularidad~, como pudemos assistir. Na al
deia de Sant' Ana, católica, o Natal que aí passamos foi celebrado 
'com festa e missa. · 

Já os ~aniwa que habitara o curso superior do I~ana ou o Aia-
-ri, embora seu contacto eventual ou relacoes de comércio com Uau
pés, distinguem-se pelo apego as técnicas tradicionais e capitalizara 
esse conhecimento vendendo raladores, cestos, etc. para os ·indios e 
caboclos "do baixo". A indurnentária é simplificada, para as mu
lheres, urna saia larga e rodada, para os homens, o "cuéio", tanga 
de pano. Nao obstante o uso de panelas de ferro, a ceramica é ainda 
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urna arte viva. As casas sao grandes e o arranjo interno obedece a 
padroes antigos, embora segundo nos afirmaram sejam raríssimas 
as grandes 1nalocas do passado. É significativo, porém que os che
fes dessas aldeias devam possuir, para reconhecimento de seu sta
tus, urna ~arta patente fornecida pelas autoridades de U aupés ou 
por agentes do SPI. 

O mesmo pode-se observar no río Uaupés com relaGao as vá
rias tribos tukano. Nesse ·rio, porém, exceto na área de sua con
fluencia com o Negro, nao é tanto a proximidade da sede munici
pal, como a vizinhanca de urna das duas missoes Taracuá ou. Jaua
raté o fator de maior influencia aculturativa. Essa última, tem urna 
pop~lacao fixa que os padres es~imam em 400 ind.ivíduos, a par, 
portanto, com a dos núcleos ma1s povoados do R10 Negro. 

Aquele quadro esbocado acima como definidor da área cultu
ral, tem que ser compreendido no sentido de ~epresentar os p~droes 
ideais da cultura tribal em processo de trans1cao. Na descncao su
mária que vamos apresentar, serao indicadas as modificaco~s. des
ses padroes que resultaram do processo de mudanc~ cultural ti:11pul
sionado pela intensificacao do contacto com a soc1edade nacional. 

EXTRATIVISMO E AGRICULTURA 

E, característico nesses grupos o apego as técnicas tradicionais 
de subsistencia, com base no cultivo da mandioca. A indústria ex
trativa coleta de borracha, castaQha, piacaba e outros prooutos, 
somente é empreendida pela imposicao de conseguir crédito para 
obtencao de artigos manufaturados como tecidos, sal, pólvora, 
chumbo, tercados, facas, machados, etc. M uito mais qu~ produtos 
agrícolas, interessa ·aos patroes bracos para o cort~ da seringa ou ~a 
piacaba. Crédito ou f orne~im.ento de mercadonas, . so mente sao 
acessíveis ao índio que trabdlha na coleta. O financ1amento. para 
empreendimentos agrícolas, explicam o.s pat~oes, é de res~arc1men
to a longo prazo, menos lucrativo, e ma1s arriscado pela d1ficuldade 
de controle e de escoamento da producao. 

Contudo, falta ao índio a organizaGao e iniciativa para dedi
car-se por conta própria a urna das 1!1odalida~es ~e ati~i~ade extra
tivista. No lcana, por exemplo, ex1stem sennga1s prox1mos a a~
deias, os quais permanecem inexplorados, mesmo soba ~orma ma1s 
rudimentar que é a de sangrar as madeiras para obt~r o latex co~g~
lado naturalmente, o sernambi. Nao por desconhec1mento da tecn1-
ca. A maioria desses indios já trabalhou~ ou trabal ha eventualmente. 
nos seringais do Río Negro. 
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O corte da borracha nessa regiao obedece a técnica comum ao 
resto da Amazonia. O equipamento é todavía mais simples, e a pro
ducao menor. O seringueiro utiliza-se de urna faca de tipo especial, 
porém sem ajuste de lamina para o corte, tijelas de folha para reco
lher o látex, comumente substituidas por latas de conserva ou por 
pequenos recipientes feítos de espátula de palmeira, e baldes, feítos 
de ca bacas. O corte preferido é do tipo "bandeira", linhas parale
las, em diagonal, de cerca de um palmo de comprimento. Nao é 
raro a utilizacao da "espín ha de peixe", cortes convergentes para 
um sulco central. O corte oriental é desconhecido. O látex, coletado 
em baldes de cabaca, é levado para o tapiri de defumacao, pequena 
barraca de urna ou duas águas, bem vedada. Aí estao armados dois 
trilhos de madeira ensaboada, sobre os quais rola-se o eixo que sus
tenta o bolao de látex já defumado e sólido. Mais do que o "buiao" 
de barro ou de lata, usa-se nessa área a chamada "fornalha", um 
pequeno poco de paredes retas onde se queimam os cavacos de ma
caranduba para producao de calor e fumaca, ligado subterranea· 
mente a urna cham1né, em cuja saída, pouco acima do solo, é expos
to o bolao sobre o qual se derramam camadas frescas de látex para 
coagulacao. 

U m seringue1ro corta entre 250 a 300 madeiras, trabalhando 
com duas "estradas", trilho de acesso as seringueiras com ponto de 
partida e saída junto ao tapiri. Sua faina comeca pela madrugada, 
terminando a defumacao pela tardinha. Dado o espacamento das 
seringueiras os tapiris sao distanQiados, permanecen do o coletor ·e 
sua família isolados de contacto social. 

Embora se afirmasse que um bom seringueiro livrava até 600 
quilos por safra, ~ncontramos nas relacoes de producao referentes 
ao período de 1950 a 1954, um máximo de 400 quilos por indivíd~o, 
sendo a maioria abaixo da metade desse valor. O preco por quilo, 
pago ao coletor, descontadoa tara (20% ou mais de peso dágua), 
transporte, comissoes, etc., ating1a em 1954-5 a cerca de Cr$ 13,00. 
Raros eramos índios seringueiros capazes de alcancar Cr$ 3.000,00 
por safra, quantia geralmente inferior ao aviamento recebido. 

De exploracao menos sistemática sao as outras variedades de 
gomas como a balata, ucuquirana e sorva. A primeira pela dificu!
dade de penetracao nos balatais situados muito ao norte, em tern
tório atualmente ocupado pelos Waiká e Waharibo, ainda arredios 
e temidos. As duas outras, de ocorrencia esporádica, e apenas cor
tadas para livrar um saldo ocasional. Sao tam bém de cotacao bai
xa variando a ucuquirana entre Crl 9,00 e Cr$ 3,00, e a sorva, deste 
pr~co para baixo. O processo de coleta exige a derruba da árvore. 

155 



A piacaba, de distribuicao mais adensada na área do rio Preto, 
que desemboca próximo a Tapuruquara, é considerada como das 
melhores empreitadas para o "fregues" sobo ponto de vista de tem
po e rendimento. Estima-se a producao média de um coletor entre 
800 a 1.000 quilos, pagos a razao de CrS 1,50 a Cr$ 4,00 p/K, de
pendendo da classificacao e descontos. O preco dos aviamentos é 
entretanto muito mais caro, dado o isolamento e a distancia dos 
piacabais. Afirma-se que o controle exercido pelos poucos patroes 
que monopolizam a exploracao é demasiado rigoroso e que a chiba
ta ainda é um argumento para os fregueses recalcitrantes. Ao nos
so tempo, um delegado especial da polícia de Manaus, investigava 
essas alegacoes. Os Icaneiros sentem-se, por isso, pouco dispostos a 
engajar-se nesse tipo de trabalho. Dele participam geralmente, 
índios já fixados entre Uaupés e Tapuruquara. 

A coleta de castanha, pelos lcaneiros, é também urna atividade 
ocasional, pois a maior parte dos castanhais estao situados no bai
xo Rio Negro. 

O trabalho em qualquer urna dessas formas de extrativismo 
tem sido urna das principais forcas para o deslocamento de indiví
duos e familias, das aldeias para as margens do Río Negro. Aí se es
tabelecem segundo o padrao caboclo, em pequenos sitios onde 
abrem rocas e fazem pouso durante o inverno. Essa integracao ao 
meio rural importa em sacrificio da vida associativa das aldeias, 
pois os sitios sao mais isolados e neles as atividades económicas sao 
de f eicao individual. 

O contrário sucede na empreitada agrícola tradicional. As ro
cas dirigidas para urna producao de subsistencia e de um pequeno 
surplus comerciável, permitem ao individuo manter-se na comuni
dade da aldeia e gozar de urna vida associativa mais satisfatória e 
conforme os padroes tradicionais. Embora em alguns casos, dado a 
distancia das rocas, as famílias passam temporadas fora da aldeia, a 
ela sempre retornam para participar de atividades coletivas, dancar, 
beber caxiri e conviver como seu grande grupo de parentesco, o sib. 

ROCAS 

Marco é o mes das derrubadas, operacao cooperativa. O dono 
da roca convida a todos os homens e jovens da aldeia e com eles se 
destoca a pé ou em canoa para o trecho de mata que vái abrir. O 
ajuri, como chamam no geral a esse tipo de mutirao, é feíto comen
tusiasmo e rapidez, permitindo a volta da roca ainda com dia claro. 
Na aldeia, reúnem-se em casa do dono da empreitada para tomar 
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caxiri e comer. Quando a roca é distante ou exige maior tempo de 
trabalho, leva-se caxiri para o local, consumindo-o durante os des
cansos. As reunioes que se seguem ao .ajuri, sao de caráter exclusi
vamente social, mas nao é infreqüente sua associacao a práticas re
ligiosas, especialmente o ritual das flautas de jurupari, que entao 
funciona como elemento propiciador de urna boa colheita. É de se 
notar que mesmo os caboclos usam tocar essas flautas, antes ou de
pois dos ajuris, com objetivo 1dentico. Os ajuris, sao particularmen
te animados nas aldeias maior~s, deles participando nao apenas os 
habitantes· da aldeia em que se faz a derrubada, como de outras 
mais próximas que sao convidados. A refeicao comunal tem lugar 
logo após a chegada da roca. Primeiro sao servidos os homens que 
se reúnem em volta dos tupés {esteiras) sobre as quais as mulheres 
já deposita·ram em cestos, a carne ou o peixe moqueados, e a panela 
de ''quilhampira", tucupi e pimenta cozinhados durante longo tem
po. Usa-se também a juquitaia, pimenta torrada com sal. Come-se 
com as maos, acompanhando-se a carne e o peixe com peda~os de 
beiju molhado na pimenta. Terminada a refeicao as mulheres levam 
os restos, a roda abre-se e os homens procuram lugar nos bancos.ao 
longo das paredes. Serve-se entao o chibé. Nao se bebe a farinha en
sopada nágua, diretamente da cuia. Cabacinhas em forma de con
cha sao usadas para esse fim. A cuia passa de mao em mao, após 
consumido o seu conteúdo, faz o caminho inverso até chegar nova
mente as maos do primeiro homem que a recebeu de urna das mu
lheres atendentes. Muitas cuias sao trazidas ao mesmo tempo. Sq
ment~ depois que os homens se dao por satisfeitos é que as mulhe
res se servem. 

Há urna hierarquía entre os sibs, e quando indivíduos de dife
rentes procedencias se reúnem, é observada urna ordem no ato de 
servir-se. Primeiro os mais importantes, depois os de categoría infe
rior. Es tes sao chamados na ocasiao por um termo que se traduz 
por acendedor de cigarro, porque sao eles que ap'ós o chibé vao 
acender os cigarros para os homens mais importantes ou de linha
gem superior. O ato representa um reconhécimento de sJatus e 
prestígio., No baixo Icana, os homens do sib denominado Ciuci, 
consideram os dos demais grupos como seus acendedores de cigarro, 
e .se afirma ·que em tempos passados, sua roda de comer era exclusi
va, nao s~ admitindo quaisquer outros participantes. Atualmente. 
sao apenas excluidos os Maku, considerados no último grau da es
cala social. 

O caxiri é servido durante o ajuri ou logo que chegam da roca, 
mas na roda de comer seu consumo só é feíto após terminado o chi-
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bé. Como este, é tomado em cuias, servindo-se o indivíduo de gran
des goladas para entao passá-lo ao vizinho de banco. Dependendo 
do tamanho da roca, quantidade de gente convidada e das posses 
do organizador do ajuri, o caxiri pode rodar até o amanhecer. Dan
cas e cantigas tribais animam a reuniao. A música é fornecida por 
tocadores de pequenas flautas de pan, usando os dancadores, para 
marcar o tempo, ligas-maracá atadas nos tonozelos. 

~erca de um me~ ou mais, após a derruba, bot~-se f ogo nas 
madeJras e mato abatido. As galhadas e troncos que nao queimam 
inteirámente sao reunidos em pilhas para nova queimada, é a coiva
ra. Esse trabalho é realizado individualmente, sendo o dono da roca 
ajudado apenas pela mulher e filhos. O plantío é feíto em seguida as 
primeiras chuvas. A maniva de rocas antigas é cortada e desfolha
da, e arrumada em f eixes que sao transportados para a nova planta
cao. O talo da maniva é aí cortado em pedacos de palmo ou pouco 
mais. Dois ou tres pedacos sao espetados em angulo em urna cova 
rasa e recobertos em parte com terra. O número de f~ixes que urna 
roca comporta para o plantío, é usacjo como equivalente a estimati
va de sua área. Em outros termos, nao se usam medidas lineares, 
afirma-se o tamanho de.urna roca em 10, 15 ou mais feixes de mani
va. 

Raras sao as rocas em retangulo ou quadrado, preferem abri
las em "redondo". O círculo derrubado é irregular e seu contorno 
depende dos paus maiores da orla da roca. É costumeiro abrir-se 
um pouco além da linha demarcada, para efeito de aceiro e impedir 
a propagacao do fogo a mata adjacente. A área derrubada varia em 
furn;ao das necessidades da família e da producao de um surp/us de 
farinha para venda. As rocas que medimos no Icana variavam entre 
2.800 a 12.000 m2,-'derrubadas para primeira planta. Sornando-se os 
rocados abertos em anos anteriores e usados para segunda ou ter
ceira replanta, a área total , por família, alcancava cerca de hectare e 
meio. Note-se que nao se trata de espaco integralmente usado, pois 
os grandes paus queimam apenas parcialmente, impedindo o apro
veitamento total da- área. Segundo os informantes, urna roca razoá
vel deve comportar na primeira planta 30 feixes de maniva, ou seja 
cerca de 8 .500 m2

, estimando-se a ptoducao entre 900 a 1.000 k de 
farinha. A área cultivada é também funcao da m.obilidade do in
divíduo, sendo no comum bastante inferior a essa estimativa nas al
deias do baixo Icana. Obrigados a se transportar anualmente para 
os seringais ou outros campos de indústria extrativa, abrem rocas 
pequen as que ficam aos cuidados dos fa miliares ·que permanecem 
na aldeia e produzem apenas o mínimo n~cessário a subsistencia. 
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~º- seringa_l, exceto p·or um primeiro carregamento de farinha, o 
1~?io adqurre os mantimentos, inctusive aquele genero, no barra
cao . 

O solo é pobre. Urna vez derrubada a rama protetora de mata, 
a camada humosa sofre os efeitos da erosao de lencol e da lixivia
cao. Um rocado somente é produtivo durante os dois primeiros 
anos, .no máximo, tres. Após o primeiro ano é replantado apenas de 
mandioca. Os rocados transformam-se em capoeiras que somente 
podem ser utilizados com proveito quinze ou vinte anos mais tarde. 
Isso leva ao desgaste das áreas de mata virgem que circundam a al
deia e a distancia crescente das rocas. Em tribos que habitam re
gioes menos devassadas, observa-se mudancas periódicas dos sítios 
de aldeias, ou o estabelecimento de centros, para os quais todo um 
grupo de famílias. se desloca a intervalos para colher e processar a 
mandioca aí plantada. 

No Rio Negro a acao conjunta das antigas diretorias de índios, 
missoes dos tempos coloniais e modernas e a expansao da sociedade 
cabocla, quebrou esse padrao de mudancas periódicas e transfor
mou as velhas aldeias em céntros dé habitacao fixa. No Icana, exce
to naquelas localidades em que se pode usar os capoeiroes próxi-: 
mos, as rocas ficam muito distantes das aldeias, constituindo estas . ' 
ma1s um centro social que local de habitacao permanente. Nessa re-
giao, do is f atores res tri ti vos da área potencial de rocas sao a ocor
rencia das chamadas caatingas, urna formacao florístic~ peculiar ªº 
Río Negro, e a preferencia de locais que tenham a ces so por canoa 
Os Baniwa penetram muito pouco na mata. 

A mandioca nao é o único produto cultivado. Planta-se em 
pequena escala, o cará, a batata-doce, abóboras, melancia e cana
de-acúcar. O milho, embora nao pareca ter tido grande importancia 
no passado, é urna cultura praticamente abandonada no Icana. Ai 
nao encontramos urna única roca desse cereal nas aldeias. Era culti
vado apenas nas missoes. 

PROCESSAMENTO DA MANDIOCA 

Processa-se a mandioca para obtencao de tres produtos princi
pais, a massa, a farinha e a tapioca. Para a producao do primeiro as 
raízes sao descascadas e passadas n um ralador. Este é f eito de urna 
tábua retangular de superficie ligeiramente cóncava,. com u ma sa
liencia de a poi o em urna_. das extremidades. Dois tercos da superficie 
sao indentados com pequenos fragmentos de quartzo, dispostos de 
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modo a formar padroes geométricos, e fixados na madeira com dois 
ou tres banhos de látex de sorva (Couma sp.). 

Reduzida a polpa, a massa é lavada com água sobre urna pe
neira de crivo fino, recolhendo-se o líquido que escorre, em urna pa
nela. Depois de mais ou menos enxuta por pressao manual, a massa 
é colocada no tipiti, tubo trancado, cilíndrico, flexível, que por dis
tensao funciona como prensa. No Rio Negro o tipiti é sempre usa
do com um tipo de armacao que na base de urn sistema de alavanca 
facilita a distensao. O líquido que escorre da massa prensada, o tu
cupi, é também recolhido. Após retirada do tipiti, a massa é passa
da em peneira e arrumada em paes que sao pastos a secar ao sol. 

O líquido que escorreu da massa é deixado decantar-, obtendo
se um depósito de pó muito fino, o qual é lavado e decantado em 
várias águas. Depois de seco é passado na chapa quente dos fornos, 
transformando-se de polvilho, em granulos, a tapioca. 

Para a alimentacao, os paes de mandioca sao esf arelados e bor
rif ados ·c9m água. A massa molhada fica liguenta e é espalhada em 
círculo sobre a chapa do forno, bem queFlte, ondeé deixada até tos
tar ligeiramente. Vira-se de lado com urna pá de madeira, tosta:-se e 
está pronto o beiju. No Rio Negro os beijus tem em média 60 cm de 
diametro. Para o consumo doméstico beijus frescos sao feítos dia
riamente. Para matula das viagens as rocas ou pelo rio fabrica-se, 
de antemao, urna reserva, a qual é acondicio·nada com cuidado para 
nao molhar e azedar o beiju. Embora perca o sabor, e nas viagens 
mais longas seja substituido pela farinha, é ainda o alimento prefe
rido. As sobras de beijus velhos, bem torradas, servem como fer
mento para o caxiri, a bebida tradicional da regiao. 

Na fabricacao de farinha de mandioca pode-se usat exclusiva
mente a massa ralada, mas de preferencia mistura-se com massa pu
ba. Esta é obtida deixando-se as raízes de mandioca mergulhadas 
em água por um espaco ·médio de tres días; dependendo da varieda
de usada. A mandioca puba passa pelo processo já descrito, isto é, 
peneira e tipiti, e depois de misturada é torrada no forno, urna cha
·pa de borda rasa, circular, antigamente feíta de barró, hoje geral
mente substituida por metal, mesmo nas a_ldeias mais recuadas. A 
qualidade da farinha depende da variedade de mandioca usada, 

. mistura, processo de peneiramento e torracao. A mandioca chama
da Hbrava", por ser venenosa antes do processamento pela Iavagem 
e prensagem, em suas inúmeras variedades é a usada para o fabrico 
da farinha. A macaxeira, ou a mandioca "mansa", nao venenosa, é 
muito pouco cultivada e· serve geralmente apenas para mingaus e 
sopas. 
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A f arinha, depois de pronta é deixada esfriar e acondicionada 
em paneiros revestidos internamente com folhas de sororoca para 
·vedacao, e estes depositados nos jiraus do forro da casa. A necessi
dade de comércio levo u a unif ormiza~ao do tamanho e peso do pa
neiro de farinha, cerca de trinta quilos. 

Embora ocasionalmente, os índios do Rio Negro comam a fa
rinha misturada a carne ou peixe, e isto especialmente em viagens, 
ela é consumida sob a forma de chibé, ou se ja, ensopada em água 
fria. . 

A preferencia pelo beiju, fato observado em tribos mais recua
das, como as que habitam as regioes do alto Xingu, Guianas e Ta
pajós, faz-nos supor que o uso da farinha como alimento básico ou 
misturada a comida, tenha sido. acentuado pelo colono luso e pelo 
caboclo, em substituicao ao tradicional beiju. Urna das razoes terá 
sido o fato da farinha conservar-se por período.bastante longo, en
quanto a massa de mandioca de que se faz o beiju deteriorá-se com 
facilidade. No Rio Negro, afora o chibé, sempre servido após as re
feicoes, os índios somente usam a farinha como alimento quando 
trabalhando nos seringais. Na aldeia, o beiju é indispensável. 

A bebida predileta e obrigatória em qualquer reu_niao, social 
ou religiosa, é o caxiri. Este é feito da massa de mandioca diluída 
·em bastante água e deixada cozinhar por algum tempo. Ao. engros
·sado que resulta, adiciona-se mais água e o líquido é depositado em 
coxos ou em gra~des panelas. Juntam-se pedacos de beiju torrado, 
cuja funcao é provocar a fermentacao. Isso modernamente, e em al
gumas aldeias, pois ainda se usa para o mesmo fim, as mulheres 
04mastigarem" a massa logo após o cozimento inicial. Na realidade, 
bochecham com o líquido e o devolvem ao .coxo. Nas aldeias de 
contacto mais freqüente, tal processo e abominado c'omo "porca-· 
ria", f azendo os índios questao de anunciar seu caxiri como prepa
rado com beiju. Após tres ou quatro días, a bebida está levemente 
ferme.ntada, e depois de coado em peneira de crivo fino para livrá
lo de impurezas e grumos, o caxiri está proato para o consumo. 
Tem um sabor entre picante e azedo, bastante agradável. Além da 
mandioca como ·base do caxiri, pode-se usar a batata-doce, cará e· 
garapa (de cana-de-ac;;úcar). Nao se fabrica aí o caxiri de inilho. In
dios mais sofisticados gostam de adicionar ao caxiri, a cachac;;a, a 
"distilada" * (aguardente de fabrico local) ou simplesmente álcool, 

• Em algumas aldeias fabríca-se a "distilada" como substituto da cachaca adquiri
da no comércio de U aupés. A técnica, provavelmente aprendida nos tempos co- , 
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p~~a,torná-lo mais forte. Consumido em grandes quantidades, o ca
x1n e capaz de provocar a embriaguez. 

COLETA 

_ Os cócos de. acaí, miriti, pupunha e bacaba, e as favas de i~gá 
sao os frutos ma1s procurados, sendo comum o plantio dessas espé
cies nos fundos de aldeias ou em capoeiras. A f arinha, e comumem
mente a tapioca, acompanham o "vinho" de acaí ou bacaba. A pu
punheira, cujo fruto é cozinhado, goza de tal preferencia entre os 
Baniwa, que os caboclos a consideram como "palmeira sagrada" 
dos indios, afirmando que antes mesmo da construcaó de urna casa 
em aldeia nova, eles plantam urna touceira de pupunheiras. Há 
ainda urna variedade de outros frutos, porém de o correncia mais 
rara e por isso sem. maior importancia na alimentacao. 

A caca, pelo menos nos dias atuais, é pouco praticada, princi
palmente devido a escassez de animais de grande porte nas matas 
adjacentes as aldeias. Pacas e jacarés eram ao tempo de nossa per
manencia, os animais mais cacados. Estes últimos já se tornando 
raros pelas freqüentes batidas de "jacarezeiros", profissionais do 
baixo Rio Negro, na caca a esses répteis para utilizacao comercial 
das peles. Aves sao também pouco encontradicas, exceto pelos ca
rarás (P/otus anhinga), cujos bandos ainda sao freqüentes no lcana. 
Veja-se Carvalho ( 1952) para urna descricao da fauna dessa regia o. 

A pesca é mais produtiva e fonte mais regular de·abastecimen
to. Aí existem as variedades comuns a Amazónia, entre elas o suru
bim, tucunaré, piraba, traíra, pacu e piranha. Pese.a-se de linha e 
anzol adquirido no comércio, arco e flechas e armadilhas de vários 
tipos entre eles o parí, cesto longq de boca afunilada onde o peixe 
entrando nao pode sair ( cf. Koch-Grünberg, 191 O, 11: fig. 15 a 19). 
Dependendo da estacao, a técnica mais eficiente é a do uso de bar
ragens onde se bate o timbó. Preparada a barragem na boca de pe
quenas enseadas ou no curso dos igarapés, o timbó é macerado e 
batido n'água, envenenando os peixes. Na realidade esse tóxico atua 
sobre o sistema respiratório, matando ou "tonteando" o peixe por 

loniais, consiste na utilizacao de um alambique improvisado de um grande pote 
de boca estreita, em cujo gargalo existe um furo ao qual se aplica o bocal de urna 
sarabatana. O álcool volatiliza<io pelo aquecimento da garapa fermentada res
fría-se ao passar pelo longo tubo dessa.arma, obtcndo-sc entao o produto destila
do. 
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asfixia, o que permite o uso da carne sem perigo para o consumi
dor. O meio verao, com o rio seco, é a melhor época. Durante o in
verno, nas águas grandes, a pescaría de anz-01 é a única praticável. 

ARMAS 

Das antiga~ armas de guerra e de caca ou pesca, o arco e fle
chas sao ainda usados. Porém a tendencia é a sua substituicao por 
armas de fogo, geralmente carabinas de c~rregar pela boca, ·cujo 
uso se estende mesmo as aldeias do Aiari. f: um dos principais arti
gos no escambo com os "patroes" do Rio Negro, e. sua posse um 
f orte atrativo para o engajamento de índios no · trabalho dos serin
gais. Embora a atividade cacadora, seja no lcana, relativamente 
atenuada, a propriedade de urna arma de fogo, é fator de prestígio 
individual. · 

Subsiste também o uso de sarabatanas, ou "carauatanas" na 
fala local, armas de sopro para o'disparo de pequenos dardos enve
nenados com uiari (curare). Por ser silenciosa presta-se, sobretudo, 
para a caca de pássaros que vivem em bandos. 

. Dos vários tipos conhecidos, os Ican~iros dao preferencia ao 
fe1to de dois tubos, um de paxiúba e outro de urna gramínea. Corta
dos no tama~ho e di~metro adequados (cerca de 3 m de comp, e 
O;O 1 m de d1ametro interno), os tubos sao depositados em água 
para amolecer a polpa interna que é raspada .e retirada. Varetas lon
gas servem para esse fim. Os tubos sao desempenados e retificados 
por aquecimento, e o seu interior lixado com um tipo de raiz áspera 
que se amarra em chumaco na ponta das varetas. Os nódulos exter
nos sao plainados a t~rcado. O tubo de menor diametro (gramínea) 
é enfiado no interior do de maior (paxiúba) e fun~iona como alma 
da arma. Urna camada de cerol e um entanicado de cipó protegem a 
parte externa. Na extremidade proximal se ajusta um bocal de ma
deira. Algumas sarabatanas dispoem de urna espécie de mira no ter
co inferior, feíta de um dente de capivara, colado com resina. É pro
vável que seja urna inovacao. 

Os dardos. para sarabatana sao feítos de taliscas tiradas do cer
ne de algumas palmeiras. Sua ponta é afinada e algumas vezes, anc
lada, de modo a quebrar-se e permanecer embebida na carne da ca
ca. A base desses dardos é embuxada com um chumaco de paina ou 
algodao, ajustado ao calibre do tubo. O disparo se faz com um so
pro curto e forte, estimando-se o alcance de precisao entre vinte e 
vinte e cinco metros. As pontas dos dardos sao envenenadas com 
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uirari (curare), e para protecao, guardados em carcazes de madeira, 
taboca ou trancado recoberto em parte com cerol (cf. Koch
Grünberg, 1909, 1: fig. 329). 

No Icana, o uso do curare é atualmente restrito aos dardos de 
carauatanas, embora nos velhos tempos tenha sido usado na ponta 
de flechas ou em dardos de arremesso manual (cf. Koch-Grünberg, 
1909, 1:96 ss). Seu efeito é de par_alizacao dos músculos do animal, 
sobrevindo a morte por asfixia. Como nao é absorvido por vía dis
gestiva, a caca pode ser aproveitada para alimentacao. 

Tivemos evidencia de sua f abricacao em apenas urna aldeia do 
Icana, nao nos tendo sido possíJ.1el a observac;ao d.ireta do processo. 
Na base de informacoes a técnica ·aí utilizada é essencialmente a 
mesma descrita por Biocca, que a observou entre os Maku do rio 
Uaupés (Biocca, 1954). A ma,téria-prima é obtida de plantas dos ~e
neros Strychnos e Chondodendron. Seu preparo requer um especia
lista, o ºmestJ1e" do uirari e vasilhaine adequado, um pote para co
zimentQ, travessas rasas para evaporac;ao e secagem, e filtros feítos 
de folhas e de algodao. A casca do uirari, depois de raspada e soca
da é posta a cozinhar em água durante dois ou tres dias, em fogo 
lento, obtendo-se ao fim <lestes um xarope espesso. O líquido é fil
trado, passado para travessas e exposto ao calor do sol durante· ho
ras para evaporacao .. Biocca cita a adic;ao de muramu (Cissus sp.) 
para provocar mudanca de consistencia no líquido, que fica entao 
mais ou menos geleado. O uirari no Icana é acondicionado em pe
quenos potes de barro, enquanto entre os Maku, isso é feito em tu
bos de taboca. Quando endurecido ou ressecado é possível dissolve
lo com um pouco dágua para aplicá-lo as pontas de dardos. 

FIACAO E REDES 

Embora o uso de redes "cearenses" seja bastante difundido, a 
técnica de tecelagem indígena continua como urna das principais 
atividades femininas na maioria das aldeias. É usado um tear verti
cal, constituído de dois postes para sustenta~ao das travessas. A 
distancia entre estas pode ser ajustada seg~ndo o tamanho dest;jado 
(cf. Koch-Grünberg, 1910, II:fig. 133). De preferencia usa-se a fibra 
de tucum. Redes de algodao sao raras. O tecido é compacto, obten
do-se efeito decorativo cqm f aixas largas tecidás com fibras colori
das. Um outro tipo de rede é o chamado "pu~á", também de tu
cum, nao tecida, porém feita de malhas. 

As redes de tucum, dessa área, sao bastante conhecidas e tem 
la~ga difusao em .outras regioes do país. Distinguem-se pelo tecido 
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de fio muito fino e pela varanda, cuja renda é enfeitada com plumas 
e penas, coladas ou presas ao próprio tecido. A f abricacao dessas 
redes, nao é, entretanto, urna indústria indígena. O centro de sua 
manufatura está localizado na Vila de Icana, antiga Sao Felipe, 
constituindo urn artesanato praticamente ·monopolizado por urna 
familia brasileira. Otear, a técnica e o material sao ós mesmos usa
dos pelos Baniwa, diferenciando-se o produto pela delicadeza do te
cido e pela varan da emplumada. Sao f eitas para exportac;ao, alcan
c;ando seu valor, em 195.5, cerca de CrS 5.000,00. 

CERÁMICA 

U ma técnica, cu jo conhecimento e uso tribal nos dias de boje, 
somente sao efetivos do médio lcana para cima, é a da fabricacao 
de ceramica. Panelas de ferro e aluminio, de fácil aquisicao no co
mércio de U aupés, tomam gradativamente o lugar do vasilhame de 
barro de f abricacao indígena. Porém, mesmo nas aldeias do baixo 
Icana, a presenca de ceramica tradicional nao foi eliminada. Os Ba
niwa dessa área a adquirem dos "maloqueiros" do alto. 

As tribos do Icana e do U aupés especializaram-se na fabrica
cao de dois tipos bem definidos. N este, ceramica preta, lisa, rara
mente decorada; naquele, vasos com eilgobio branco amarelado 
sobre o q ual sao aplicados desenhos curvilíneos em vermelho, pre
to, ou ambos. A aplicacao de resina de jatobá, jutaicica, dá as pare
des desses vasos um aspecto de vidrado. Embora a fabricacio de 
cada um desses tipos seja peculiar a um ou outro rio, ambos sao en
contrados em qualquer das aldeias Tukano ou Baniwa, resultado de 
trocas. 

O processo de sua manufatura é o mesmo, generalizado para a 
maioria das tribos amazonicas. O barro é temperado com a casca 
queimada de caraipé, o qual atua como desengordurante e plástico 
na queimacao. De um bloco., molda-se com as maos o fundo do va
so, aplicando-se sobre estes cilindros de massa, superpostos, para 
formar as paredes. O todo é raspado com urna concha ou palheta e 
alisado com um pequeno seixo. Depois de seco ao sol, aplica-se o 
engobio e a pintura. Pequenos talos cuja ponta é enrolada em algo
dao funcionam como pincéis. E en tao post o para coser em um f or
no improvisado. A ceramica ,pintada dos Baniwa destaca..:se sobre 
a dos Tukano pela menor espessura de paredes e maior variedade 
de formas, de~de pequenos potes glo~u.lares, tigelas, a_Iguidares até 
as grandes iga~abas para água ou cax1n (cf. K.och-Grilnberg, 1910, 
11:225-32). 
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TRANCADO 

A cestaria a presenta atualmente pouca variedade de formas. 
Sao característicos os chamados "balaios," cestos circulares e cha
tos de trancado sobreposto ( p/aited) de vários padr0es em que sao 
utilizadas talas de uaruma, cipó muito flexfvel, ~m sua cor natural 
(amarelado), ou pintadas de preto ou de vermelho. A pesar da gran
de variedade, funcao da técnica de superposicao e trancado das ta
las, os desenhos sao padronizados e identifi~dos por um nome tra
dicional: "jaboti", "olho de passarinho", "escama de peixc", "u
nha de porco", etc. ParHndo-se de um trancado cm plano, ao che
gar-se ao tamanho delimitado pelo arco adrede preparado, ajusta
se o trancado a este pela supressao graduada e calculada de talas, 
obtendo-se um fundo levemente_ cóncavo. Um sobretrancado re· 
cobre o arco e dá o acabamento final. Servem a muitos fins, guar· 
dar paes de massa, esfriar a f arinha, descarocar algodao, etc. 

Fabricam-se também urupemas ou peneiras, redondas ou qua
dradas, em que o crivo é variável segundo a funcao a que se destina. 
U m outro tipo de cesto, característico da área, é o de transportar 
cargas. Sua forma é globular e o trancado "torcido" (twined). ~ 
urna técnica própria dos Maku do U aupés, mas o uso desse cesto 
tornou-se generalizado entre os Tukano e Baniwa. Os tipitis, tubos 
de prensagem de mandioca, sao feítos cm todas as aldeias, segundo 
a mesma técnica, talas cruzadas cm diagonal. Neles, o efeito orna
mental é obtido por variacao no padrio de trama do trancado. Sua 
fabrica~ao exige técnica apurada para resistencia a grandes tens0es. 
No interior das casas é freqUente o uso de tupés, esteiras de tranca
do fino e delicado, utilizando-se como material as folhas novas de 
diversas palmeiras (cf. Koch-Grünberg, 1910, 11:217-223). 

TRABALHOS EM MADEIRA 

Os trabalhos em madeira limitam-se, boje, a fabricacao de 
bancos e de canoas. Há cerca de quarenia anos atrás era freqílente o 
uso de tambores de madeira, os trocanos, para emissio de sinais a 
distancia. Atualmente, seu uso foi abandonado no curso médio e 
inferior do Uaupés e do Icana. Informantes afirmam sua existencia 
nas aldeias do alto Icana e Aiari, sobre o que ternos dúvidas. O tro
cano é feíto de um tronco de árvore, medindo cm média 1,60 m de 
comprimento, por 0,60 m de diametro. Dcpois de aparelhada ama
deira, abre-se a machado urna fenda longitudinal, a qual é alargada 
para o interior do tronco com o trabalho de tercado, machado e 
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queima controlada. A largura das paredes é propositadamente desi
gual, para que de cada lado da fenda se obtenha um tom diferente 
quando percutido. Um macete com a ponta recoberta de borracha 
serve para bater. O trocano é suspenso por meio de alcas de 'cipó a 
quatro postes fincados no chao: Algumas vezes é simplesmente 
apoiado, inclinado, a urna armacao de varas. Nao possuíam um sis
tema elaborado de sinais, apenas batidas de chamada (cf. Koch
Grünberg, 1909, 1: plancha VIII). 

Os bancos sao esculpidos de urna única peca de madeira. De 
projecao retangular, tem o assento ligeiramente cóncavo e em. geral 
pintado com desenhos geométricos cm preto. O uso de instrumen
tos de ferro, especialmente da enxó, facilitou grandemente o traba
lho, porém comparando-se pecas de antig~s colecoes com as mo
dernas nota-se acentuado declínio cm sua- qualidade e acabamento. 

As ubás, ou canoas feitas de um só tronco_, sao fabricadas se
gundo técnica tradicional entre indios e caboclos da Amazonia. Es
colhe-se um tronco bem linheiro, de madeira rC$ÍStente a água, 
como a itaúba. Depois de esgalhado e aparelhado o tronco é esca
vado a machado, enxó, e fógo. Esculpe-se a forma externa de proa e 
popa a enxó e machado. Para controle da espessura do casco, sao 
abertos furos, mais tarde fechados com tornos de madeira. O casco 
é entao emborcado sobre um jirau baixo, sob o qual se acende um 
f ogo espalhado e de. pouca chama. Com o uso de tesouras de pau, 
após a · madeira aquecida, forcam-se os lados para f ora a fim de 
abrir a canoa. f: urna operacao lenta que requer cuidado para que o 
casco nao rache. Nao se usam cavernas de reforco; e a introducao 
de bancos fixos parece ser inovacao recente. Todas essas operacoes 
obedecem, além· de técnica propriamente dita, a determinadas prá
ticas de fundo mágico-religioso,. epoca apropriada para derruba da 
madeira, abstencao de .relac0es sexuais pelos fabricantes, etc. Os re
mos, também feítos de madeira dura e pesada, de preferencia a 
itaúba, tem a pá circular terminando em bico e empunhadura de 
muleta. 

Ainda de madeira, mas, que boje se encontram raros exempla
res, sao as flautas (as de "jurupari", ainda muito usadas atualmente 
sao feitas de paxiúba) feitas de duas metades escavadas e justapos
tas; as lancas-maracá, cm que próximo a ponta a madeira é aberta 
em gomos e dilatada por aquecimento introduzindo-se pequenos 
seixos para formar um mar acá; os seguradores de cigarro, espécie 
de garfo de dois dentes compridos, onde se apoia o cigarro, com a 
extremidade inferior agucada para que possa ser fincada no chao 
(cf. Koch-Grünberg, 1909, I, fig. 160). 
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INDUMENTÁRIA 

A indumentária, tanto masculina como feminina, foi sensivel
mente modificada nestes últimos anos. Os homens usavam dois ti
pos de tanga, ambos feitos da entrecasca do tururi ( Stercu/ia sp. ). 
Um para as festas, comprido, caindo até os joelhos, pintado com 
desenhos geométricos. Outro, de uso diário, o cuéio, urna pe.quena 
peca retangular, amarrada na frente a um cordao de cintura, 
cobrindo o sexo, e a outra extremidade enrolada e passada entre as 
pernas e nádegas, para fixar atrás no mesmo cordilo. As mulheres 
usavam primitivamente urna tanga tipo avental, de proporcoes re
duzidas, tecidas com sementes, mais tarde substituidas por mican
gas. de louca. Geralmente em branco e azul essas tangas de mican
gas eram ornamentadas com desenhos inspirados nos padroes de. 
trancado, gregas, escadas, cruzes, etc. (cf. Koch-Grünberg, 1909, 1: 
figs . 168 e 169). Nas aldeias das margens do Icana e do Uaupés, os 
homens passaram a usar calca·s e blusas, porém para o ~rabalho, ou 
entre aqueles dos "altos", o uso do cuéio ainda persiste. As mulhe
res substituíram as tangas por saias longas e rodadas, mantendo até 
data recente o peito descoberto. Hoje, a maioria usa vestidos de 
corte moderno, exceto pelas velhas que ainda preferem a saia. A 
adocao desse tipo de indumentária levou em ambos os sexos ao 
abandono de pintura corporal. Também a depilacao do corpo (fac~ 
e púbis) foi por muitos abandonada. Em raras ocasioes pintam o 
rosto com vermelho de urucum. Nas aldeias do baixo Icana modifi
caram-se concorrentemente as atitudes de pudor._ Mulheres e ho
mens banham-se separados e a exibicao do corpo nu é motivo de 
vergonha. 

OBJETOS DE ADORNO 

A mudanca de indumentária atingiu a arte plumária. Coroas e 
diademas de penas, tufos de aigrettes, e bracadeiras sao hoje pecas 
raríssimas, ignorando a nova geracao a técnica de confeccioná-las. 
Até alguns anos atrás, as plaquetas occipitais. feitas de aigrettes, e 
as faixas de plumas justapostas a urna copa rígida, de palha, eram 
os enfeites característicos das tribos dessa regiao. Os pentes orna
mentais, feítos de talas finas, presas a um corpo cilíndrico, recober
to de trancado extremamente delicado, e com projecoes laterais de 
onde pendiam borlas de penas, nao mais sao encontrados. 

Colares de dentes de animais já nao sao usados, substituidos 
pelos de vidro ou massa, importados. Pendentes cilíndricos, feitos 
de quartzo polido, ant~gamente usados ao pescoco como distintivo 
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de autoridade, boje já nao sao encontradicos. Esses pendentes, a 
que se emprestava grande valor, eram de manufatura trabalhosa. O 
bloco de quartzo leitoso era, por abrasao com água e areia, reduzi
do a um cilindro, alguns de face ligeiramente convexa, cuja extremi
dade superior era perfurada tran~versalmente para passagem do fio 
de suspensao. Esses furos eram brocados por rotacao de urna vari
nha cuja ponta umedecid~ era mergulhada cm areia para efeito 
abrasivo. Wallace (1939:354) afirma sereni esses pendentes de uso 
exclusivo dos indios dorio Uaupés e que os mais.preciosos tinham 
furo longitudinal. Com os padroes de chefia da aldeia, f ortemente 
influenciados pelos adl)linistradores e missionários, .·esses distinti
vos perderam .sua funcao. Houve época em que missionários tenta-: 
ram substituir esses pendentes de quartzo, por outros, de forma 
identica, porém de louca, com que agraciavam os chefes de sua es
colha. Aparentemente nao tiveram grand<? sucesso, pois, pelo me
nos., no Icana, nao se atribuía grande valor a essas peca.s. 

MALOCAS 

Antigamente, urna única· e grande maloca, abrigando toda 
urna linhagem familiar, constituía a aldeia. O plano dessas casas era 
retangular, a cumeeira alta com cobertura de duas águas. A parede 
fronteira era pintaoa com desenhos, e a do fundo arredondada, 
cobrindo-se a protecao com urna tacanica. Urna dessas malocas, 
vistas por Wallace em Jauareté, media 150 pés de comprimento por 
75 de largura. Abrigava cerca de cem individuos, porém nas festas 
podia comportar até quatrocentas pessoas (1939:626). Indicativo 
das mudancas que já operavam ao tempo da viagem desse autor 
(1849-50), é a sua observacao referente ao Icana, onde .as gran4es 
malocas já haviam desaparecido e "cada familia vive em casa sepa
rada, que é pequena, de formato quadrado, tendo porém, portas e 
janelas" (1939:650). Goldman, refere-se a. um outro tipo de habita
cao, de plano circular e teto cónico (1948:773). 

As redes de cada familia simples eram armadas ao longo das 
paredes laterais, deixando um éspaco central, livre, para reuni0es e 
dancas. O fundo era ocupado pelo chefe da linhagem e sua familia. 
Ilustrac0es e detalhes sobre essas malocas sao encontrados em 
Koch-Grünberg (1909-10, 1:69 ss, 284 ss, 323 ss). 

Em 1955, esse tipo de maloca já nao existia no baixo e médio 
curso dos rios lean~ e Uaupés. Informantes asseguraram sua pre
senca nos rios Tiquié, Aiari e alto Icana. Em sua estrutura e forma, 
a moderna habitacao nao difere muito da antiga. Sua funcao, po-
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rém modificou-se radicalmente. Ao invés de urna linhagem de 100 
ou ~ais indivíduos, abriga urna familia simples, isto é, home~, mu
lher, filhos e eventualmente, alguns agregados, passando de habita 
cao coletiva a individual. 

As casas do Icana e do Uaupés mantem o mesmo plano retan
guiar, teto de duas águas com tacanicas, e a mesma estrutura inter
na, porém o ~amanho fo_i bastante red.uzido. As. pared~s a_ntes de 
palha, sao ho3e preferenc1almente de ta1pa. Urna 1novacao, 3anelas, 
e em alguns casos, urna divisao interna formando urna ante-sala, lo
cal de ref eicoes ou de reunioes. O forno de f arinha. fica a um canto, 
junto ao qual está a trempe de cozinha. As redes de dormir sao ar
madas em estrela, de um apoio central para as paredes. 

Estas, quando de taipa, sao rebocadas e caiadas com tabatin
ga. O terco inferior é geralmente pintado com desenhos em verme
lho interna e externamente. Em alguns casos esses desenhos se 
afa~tam do geométrico tradicional, apresentando em traeos simpli
ficados figuras de pássaros, círculos, linhas onduladas paralelas e 
representacoes antropomorfas em que o corpo é indicado por um 
triangulo de base invertida. Outros motivos sao t~rados da cerami
ca, representacao de flores silvestres. Pela sua forma e aparente fal
ta de · planejamento na distribuicao, alguns desses desenhos, 
lembram vagamente as pinturas rupestres encontradas nas pedras 
de cachoeiras. Ron don (1945: 150-1) cita exemplo nesse ·sentido. 

As janelas e portas sao feitas de um trancado de talas de tabo
ca, em duas faces, prensando urna camada de folhas de .sororoca 
para vedacao da água das chuvas. Sao pres~s pela extrem1dade su
perior ao portal ou caixilho. A brem para dentro, fixando-se a parte 
inferior a um gancho próprio que vem do teto. 

Para esteios e traves·sas usam de preferencia a acariquara, ma
tamatá, acapu, lo uro, itaúba. Os caibros sao tirados nas .capoeiras, 
usando-se o ·turi para as ripas. Na cobertura emprega-se a palha de 
ubim, carana, bacaba ou inajá. O chao é de barro batido. O mobi
liário· se limita a bancos, ao longo das parede$ e a redes de dormir. 
Apoiando-se nas travessas de sustentacao, talas de.paxiúba sao jus
tapostas, formando um verdadeiro teto, cuja f un ca o é a de um só
tao onde se guardam objetos, armas, paneiros de farinha, etc. A ele 
se tem acesso por urna esca da mó~el. Essas casas sao conf ortáveis, 
frescas e mantidas muito limpas. Comparadas ao comum dos habi
tantes rurais, sao superiores estética e funcionalmente. 

U ma das características da estrutura dessas casas, e que as dis
tingue do com um das usadas pelos caboclos, é a ausencia de esteios 
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centrais. U m engenhoso sistema de travessas e tesouras permite vio 
livre cm toda a extensao da casa. Nessas travessas .sao encaixados, 
verticalmente, caibros curtos que descem até 1,90 m do chao, tendo 
nessa extremidade a ponta embolada, para funcionar como arma
dores das redes de dormir sem atravancar o vao livre. 

u ma estrutura nova que aparece modernamente nas aldeias do 
baixo e médio Icana, é a capelá ou templo, dependendo da influen
cia maior, católica ou. protestante. As capelas seguem o padrao das 
habitac0es comuns, distinguindo-se pela cruz encimando a cumeei
ra e pelo altar interno, com imagens de santos. Os templos tem em 
geral urna tabuleta ou inscric0es no f rontespício, na língua baniwa. 
As primeiras somente sao abertas e usadas por ocasiio da.visita. 4e 
desobriga dos missionários. Os templos funcionam permanente
mente, sendo as reunioes dirigidas pelos "discípulos", indios treina
dos para conduzir o· ritual. 

Flautas de jurupari e demais instrumentalia ccrimonial sio 
guardadas fora da aldeia. Aqu~las, geralmcnte mergulhadas na á
gua de uina volta escondida de igarapé, tal como ao tempo· de 
Wallace (1939:641). Aí sao mantidas fura das vistas das mulhercs, 
as quais é tabu nianuseá-las, ou mesmo, vC..las. ~ também urna Ptc: 
caucao contra as investidas de padres e de pastores, que as abom1• 
nam, como ~o ritual a que pertencem. 

GRUPoS LóéAIS E SJBS 

As aldeias variam consideravelmente em número de habitan
tes. No Icana, é dificil atingirem a mais de cinqilenta individuos. 
No Uaupés, sao maiores, alcancando até duzentos indios. Nio se 
incluem, é óbvio, as concentracoes das miss0es salesianas em Uau
pés, Jauaraté e Taraquá, que·reúnem considerável popula~io !nfa~
til em seus intematos,. além de trabalhadores e agregados. Sao ge-. 
·ralmente conhecidas pela denominacio portugu~sa, nome de um 
santo, ou no nheengatú, designativo de um acidente geográfico, 
mas possuem todas, nome na língua indígena. 

O grupo local é urna comunidade de. parentesco. Afora as rela
~0es de consanguineidade, características da familia extensa, todos 
os individuos se eonsideram descendentes de um tronco comum e 
tra~am essa ascendencia pela linha paterna. O gtupo loca.1, é além 
disso, exogamico, isto é, o individuo tem que buscar o con~uge f~ra 
da ·aldeia e do grupo de.parentesco paterno. A rogra de r_es1denc1a é 
patrilocal. As mulheres por casame~to v~m residir junt~ a f~flia 
do marido. Esses grupos podem ser 1dent1ficados como s1bs, po1s se 
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trata de grupo de parentesco unilateral e exogan:iico. O .tronco an
cestral é definido por um nome, via de tegra referente a um animal 
- pato, maracajá, cobra, etc., ou um fenómeno natural, a exemplo 
urna constelacao, Ciuci (Pleiades) e num único caso a urna planta, 
iebaru ( Eperua purpurea Benth). lpeca-tapuia, Cíuci-tapuia, Mara
kaiátapuia, e urna infinidade de outras denominacoes, sao tomadas 
da língua geral e traduzem do Baniwa ou do TukanQ a designa~ao 
do grupo. Significam simplesmente, "gente" ou "povo" do pato, de 
·ciuci ou de maracajá. Isso tem levado a certa confusao na informa
cao etnográfica dé:t área, onde muitas vezes sibs sao tomados como 
tribos autónomas. O animal, cujo nome designa o sib nao é conside
·rado ancestral do qua) descendesse. o grupo. Apenas empresta o no
me. O 'individuo sabe que pertence.ao "povo de.Ciud" pelo fato de 
seu pai descender dessa linhagem" Sobre as origens últimas, ignora. 
Inapíri-kúri, o herói cultural, que na moderna mística é identificado 
ou traduz no "geral" a denominacao de Jesus Cr_isto, criador dos 
Baniwa, retirou das "panelas" ( depressoes) que ainda boje se en
coritram na cachoeira do Apuí, no rio Aiarí, "casais de gente" e 
para d~ferenciá-los deu-lhes os nomes que tem boje os sibs. Apuí, a 
cacboeira de onde surgiram os Baniwa, é chamada por e&tes de 
"Urilbigo do Mundo", e atribuí-se ao herói cultural, nao propria
mente a criacao, mas a retirada dos casais do fundo das "panelas". 
Estabeleceu nessa ocasiao que cada homem só podia casar com 
urna mulher de outra "panela", determinando assim a exogamia do 
sib. Goldman (1948, 111:780) refere:.se a mito .identico para os Ko
bewa, que situam sua origem no baixo Uaupés. 

Registramos entre os Baniwa do Icana, 23 sibs, assim discrimi
nados segundo os tres grupos dial~tais a . que já nos referimos: 
Káru · ún-hun Karupaka 
lauaraté ... Ciuci lpeka 
Iurupari Sucuriú Paku 
Marakaiá Acutí Koati 
Inambú Tapiira 
.Djibuia Tatu 
Urubu Arara 
Wira-miri (Warikena) Cáua 

Pixuna (Kadauapuritana) 
Hohódene 

E maís quatro, cuja identifica~ao lingilística. nao nos f oi preci
sada: Ira, lebaru, Wirari e Pirapuku. 
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Os Wira-miri constituem um sib formado por descendentes dos 
Warikena, tribo que habitou o rio Xié e baixo I~ana (Nimuendaju, 
1927). Fornecem um. exemplo nao apenas de assimila~ao lingüísti
co-cultural, como de integracao ao sistema social dos Baniwa. Ni
'm uendaju (1927) considera os Kadauapuritana e Hohódene, boje 
sibs Baniwa, como descendentes das primeiras hordas Maku que te
riam se aculturado aos aruak. 

Esse autor menciona dez "clas" para os Baniwa e referindo-se 
aos U aupés, divide os Ko bewa em vinte e quatro, alguns · destes, 
também de presumível origem Maku. Cita ainda o fato de um "cla" 
Baniwa, que estabelecido no Querari, onde sofreu um processo· de 
tukanizacao, assimilando a língua ~obe~a,, daí emi~rou par~ o alto 
Aiarí. Encontramos descendentes desses sib,!Porém identificados lin
gllisticamente aos Baniwa-Káru de Túnuí, evide.Pciando r'eversao 
do processo de tukanizacao e re-identificacao aos Baniwa. Esse 
caso demonstra a facilidade de aculturacao intertÍ'ibal na.área. Ob
serve-se também a receptividade para a língua geral, hoje adotada 
pela maioria dos sibs bániwa, a par de conceitos e. idéias transmiti· 
dos pelo caboclo por' essa via. Nossa informacao é deficiente para 
os Tukano, propriamente di tos, e Tarianas, no sentido de positivar 
que tam bém estejam divididos em sibs. 

Segundo Goldman (1948:780) os sibs Kobewa estao grupados 
em tres fratrias exogamicas, sugerindo esse autor que tal estrutura 
tenha resultado de urna série de casamentos com tribos vizinhas. A 

,aproxima~ao de parentesco entre um largo grupo de indivíduos te· 
ria levado a exogamia a ampliar-se para além dos limites do sib. En
tre os Baniwa nao obtivemos qualquer evidencia de divisao em fra
trias exogamicas. Notamos apenas, a divisao em tres grupos diale
tais, Káru, ún-hun e Karupaka, cada um deles com seus sibs pró
prios, sem restricoes de casamento. Observamos, todavía, a repeti
~ao de dois sufixos dákenen e minánen, nas design~coes em baniwa 
para alguns dos sibs. O primeiro, traduzido por "netos", derivado 
de nudákeri meu neto; o segundó, '~donos", de mináni, dono. As-. 
s1m: 

Jurupari 
Ciuci 
Urubu 

Kowái·dákenen 
W aridéri-dákenen 
W adzúi-dákenen 

tauaraté 
Ta tu 
Coa ti 

Dzáwi-minánen 
Adzá-nánen 
Kapití-nánen 

Esse fato poderia sugerir urna organiza~ao dual em ºmetades", 
até onde pudemos ve~ificar, nao exogamicas. Entretanto a substi
tuicao do Baniwa pela língua ~eral, entre os grupos do médio e bai-
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xo Icana. resultou entre os i.nformantes e o observador, cm incon
gruencias de terminología designativa dos sibs que nao permitem 
estabelecer .urna r~gra ou padrao dual para o conjunto dos grupos. 

Outro f ator de perturba~o é a atual distribui~o geográfica 
dos sibs que advém da mobilidade de individuos e de grupos locais, 
do.alto para o ba~x? Icana e margen~ do Río Negro, na medida que 
se acentua a part1c1pacao da massa indígena nas atividades econó
micas_ regionais. Sibs originariamente localizados no Aiarí ou no 
alto Icana, como os Ciuci, Sukuriú, Koati e lpeka, estao hojé dÍsse-
minados pelo baixo I~na. · 

Na loca~idade chamada Campina, situada abaixo de Tapuru
quara, no R10 Negro, estio reunidos vários sibs Baniwa Piráta
puias, ~ariana e Tukano. As regras exogamicas que aí pre~alecem, 
transferiram-se dos sibs para as tribos, isto é, um Baniwa evita oon
j~ge de sibs de~sa tribo, preferindo um que seja de descendencia Ta
nana ou Tukano. Essa adapta~ao nao é entretanto recente. J á 
W-allace (1939: 636) em sua viageni de 1849-50 assim observa - "Na 
maioria dos casos, nao se casam com parentes ou mesmo com os vi
zinhos mais próximos, da.,do preferencia aos que·moram mais lon
ge, e até aos de outras tribos". f: aliás consenso entre os eaboclos do 
~i~ ~egro que "indio nao casa com parente'·'' entendido este por 
1nd1v1duo da mesma tribo. 

U m outro fato, .por nós observado, contraditando a tradicio
nal localiza~ao dos sibs cm territórios· próprios, afirma~ao dos in
forman tes mais velhos, foi a coexistencia em urna única aldeia no 
caso, Sant' Ana, de dois sibs - Marakaiá e Iurupari. O primeir~, a 
que ~erten~ia o "cap'itao" da aldeia, mais antigo; o ~egu~do, de ·mi
gracao ma1s recente. Os líderes de ambos os grupos se tratavam 
pelo termo "irmao", mas era bastante aparente a rivalidade entre 
os dois sibs, acentuada ainda mais pelo fato de seremos Marakaiá 
católicos, e os Iurupari, protestantes. 

Existe urna hierarquía entre os vários sibs considerando-se os 
Ciu.ci como os de maior prestigio e superiores aos demais. Estes sao 
des1~nad?s genericamen~e ¡;>elo t~rmo waiía (língua geral) que si_gni
fic~. 1n~enor. Os Maraka1á 1denttficam como seus waiía, os Djibuia. 
Os 1nd1víduos de um sib waiía, sao, pelo menos, teoricamente obri
gados a presta~ao de servi~os. Urna marca de sua submissao ;e tra
duz pela funcao que lhes é atribuida nas reunioes sociais a de "a
cen~edores de cigarros" isto é, individuos que preparam e' acendem 
os c1~arros de seus s~periores, e aos quais era vedado participar da 
mesma roda de comida destes. U m sib waiía é -considerado aparen
tado e~ ele se estende a regra de exogamia. Os Maku sao considera-
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dos na última escala de inferioridade. Alguns informantes referi
ram-se a urna grada~ao social dentro do próprio sib, mas tivemos 
evidencia concreta nesse sentido apenas ·para o grupo Ciuci de He
koari, que considerava e era aceito pelos habitantes de urna aldeia 
próxima, lraruka, também Ciuci, como seus waiía. Essas distincoes, 
afirmam os ptóprios informantes, foram consideravelmente ate
nuadas nos tempos modernos. Na afdeía de Sant' Ana, sede· de nos
sa pesquisa, já nao se traduzem por comportamento manifesto. 

A forma preferencial de casamento e que se equaciona com a 
exogamia de sibs, é entre primos cruzados. O individuo casa:.se com 
a filha da ir.mi do pai. As filhas dos irmaos de seu pai sa:o conside
radas irmas. Em concordancia com a expectativa preferéncial, pri
mos cruzados tratam-se pelo termo nuíniri e nuíno, marido e esposa, 
e a irma·do pai (ego masculino) de .nukuiro, termo equivalente a so
gra. Na realidade, porém, os casamentos entre primos cruzados sao 
relativamente raros. Primos paralelos, quando do mesmo sib, isto é, 
filhos dos irmaos do pai, sao considerados na mesma categoria que 
irmao.s. O termo pai estende-se aos irmaos deste. No· Icana os ter
mos d'e pareritesco sofreram certa simplifica~ao quando traduzidos 
do Baniwa, .para a língUa atualmente domin·ante, o geral. Mesmo 
termos portugueses como "mano", "tio" e "sobrinho" sao corren
temente usados. C9mo a filiacao ao sib se faz através da linha pater
na e a esco~ha de cónjuges seja limitada apenas por sua identifica
cao a um sib, essa simplificacao nao alterou a estrutura. Entre os 
Kobewa, do U aupés, o sistema é semelhante ( cf. Goldman, 1948: 
780 a 783}. 

Essa estrutura social, embora atenuada e modificada pelo lon
·go convívio com os caboclos e outros segmentos da sociedade na
cional, ainda é um f ator importante de coesao tribal. A participa
cao cada vez mais imperativa .de individuos nas varias formas de 
atividade económica regional, sobretodo na indústria extrativa, 
leva a dispersao dos sibs e a quebra de padroes de splidariedade en
tre membros do mesmo- grupo de parentesco. Obriga também a um 
recondi.cionamento das regras de casamento, acentuando a exoga
mia tribal, como já foi explicado adiante com referencia o sitio de 
Campina. ·contudo a filiacao a um sib ai_nda é o ponto mais forte de 
referencia que tem o individuo para situar-se dentro da vaga unida
de tribal. A língua, que f orneceria outra base igualmente f orte, no 
caso do Icana, já foi obliterada pelo "geral':, patrimonio comum de 
caboclos e indios aculturados. 

Cada aldeia, ou grupo de moradas, possui um chef e ou tuxaua 
cuja funcao é a de liderar os trabalhos coletivos, superintender as 
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cerimónias e agir como intermediário entre o povo da sua aldeia e a 
gente de f ora. Basicamente esse tuxaua, ou como também é chama
do, "ca pitao", seria o chef e do sib, e como tal possuidor de urna au
toridade de fato sobre um grupo de "irmaos" e ••filhos", fulcro do 
grupo local. Na realidade, os modernos tuxauas sao escolhidos pe
las autoridades locais ou pelos missionários. Em tempos antigos, a 
autoridade de um tuxaua en: reconhecida pelos chamados ºdiretores 
de indios", funcionários .da Provincia encarregados de negócios 
indígenas. Tornou-se tradicao e requisito para o reconhecimento do 
status pelo grupo local, a viagem do tuxaua a Barra (M anaus), a 
fim de aí receber "carta patente" do Governo. U m bastao encastoa
do de ouro era o símbolo de chefia. Essas viagens, entao feítas a re
mo, duravam tres a quatro meses e constituíam o ponto alto da in
vestidura de um chefe. O valor da "patente" ainda é muito estima
do, e mesmo que disponha de prestigio, um chefe que nao a possua 
nao é considerado como tal pelos habitantes das aldeias vizinhas. O 
tuxaua tinha como auxiliar imediato o "meirinho", individuo que 
atuava como seu porta-voz e era incumbido da fiscalizacao de de
terminados trabalhos como a limpeza e capinacao das ruas, manu
tencao da ordem nas festas, etc. O posto de tuxaua era transmitido 
de pai a filho, ou de irmao para irmao. 

Atualmente no Icana, existe regular número de aldeias cujos 
tuxauas nao sao reconhecidos, mas que funcionam localmente 
como líderes do grupo. O "meirinho", reminiscencia colonial, em 
poucas instancias foi conservado. A tendencia que se observa é a 
definicao do status de tuxaua em termos meramente honoríficos. 
As atividades coletivas, que se afirma eram importantes no passa
do, atualmente se limitam ao ajuri, auxilio mútuo nas r~as, e even
tualmente na realizacao de urnas poucas festas. Mesmo a funcao de 
intermediário f oi restringida. Os individuos preferem levar sua pro
ducao a Uaupés e aí realizar transacoes por conta própria. Da mes
ma forma o tuxaua deixou de ser um fiador para os empreiteiros de 
trabalho nos seringais, realizando-se os ajustes de iniciativa pessoal. 

RElJGIÁO 

A unidade cultural entre os indios dessa área, revela-se ainda 
nos vários aspectos de sua vida religiosa. Como em outras institui
coes da cultura, as idéias concernentes ao sobrenatural mostram no 
seu contexto moderno os efeitos cumulativos de aculturacao ínter e 
extratribal. É dificil ao observador distinguir as características ori
ginais dos heróis culturais já que os mesmos vem descritos, quando 
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nao identificados de fato, a semelhanca do Messias ou de seu anta
gonista, o Demonio. Nem isso é importante, senao do ponto de vis
ta de análise de mudanca, porque essas novas aquisicoes foram 
adaptadas funcionalmente ao conteúdo da moderna cultura. É ne
cessário, porém, distinguir entre as verbalizacoes de idéias cristas, 
aprendidas nas missoes ou filtradas através do convívio com cabo
clos, e a atitude íntima do indio contemporaneo em relacao ao uni
verso que o cerca. É bastante ver a diférenca en~re a concepcao de 
Cristo, hoje um herói cultural Baniwa, como vista pelos indios e pe
los cristaos. 

Vários autores, notadamente Stradelli ( 1890, 1929) referem-se 
a religiao dos indios do Rio Negro, como centralizada em torno do 
culto de Jurupari, entidade sobrenatural identificada desde os tem
pos coloniais ao Diabo cristao. A associacao desse "culto" a um ri
tual secreto, manifestado nas dancas de máscaras e no uso de flau
tas, vedados ao conhecirnento de mulheres, criancas ·e nao
iniciados, levou a urna concep~o errada da religiao tribal. 

A mitología Baniwa apresenta dois grandes heróis, Inapíri
kúri (algumas vezes também designado por Iapédzi-Kúri) freqüen
temente referido como Jesus Cristo, e Kowai, identificado na língua 
geral como Jurupari. Nao foram criadores do mundo e das coisas, 
mas seus transformadores, aliás no mesmo caráter que o da maioria 
dos heróis culturais de outros grupos, particularmente os Tupi
Guarani. Foi Jesus Cristo, ou Inapíri-Kúri, quem retirou os ho
mens das "panelas" da cachoeira de Apuí e os civilizou. Kowai, ou 
Jurupari, descrito como o primeiro grande pajé, contribuiu nesse 
ato. Como afirma o mito - "o mundo era entao muito pequeno, 
Kowai deu um grito e alargou o mundo" . A individualizacao dessas 
duas figuras nao é bastante precisa e nas suas explicacoes os infor
mantes ao mesmo tempo que afirmam ser Kowai (J urupari) urna 
criacao de Inapíri-Kúri (Jesus Cristo) e lhe atribuem qualidades de 
criador ou transformador, outras vezes colocam essas duas figuras 
em oposicao. Kowai representando o mal, Jesus, o bem. Koch
Grünberg (1909, 1: 108, 203, 11: 55) refere-se a Yaperíkuli, ancestral 
dos Baniwa como pai de Koai. Acreditamos que originalmente Ko
wai tenha sido a figura dominante na mitología e que por efeito da 
influencia crista, tenha havido urna degradacao dos seus poderes, e 
atribuicao de seus feítos a nova entidade, Jesus Cristo. 

Os Tukano reconhecem igualmente duas figuras. Kúwai e Hü
menihinkü . Este último, a divindade suprema, conceito que Gold
man (1948:794) atribuí a efeito aculturativo de idéias cristas. A cria
cao da terra e dos ríos lhe é atribuida, mas ele nao tem interferencia 
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na vida cotidiana dos homens. K úwai ensinou aos homens o cultivo 
das rocas, técnícas e foi criador das dancas e cerimónias. Goldman 
(idem: 795) refere-se ainda a um culto dos Ancestrais, seres benig
nos invocados pelos membros dos diferentes sibs, seus descenden
tes. Sao representados pelas flautas, cujo uso ou toque é proibido as 
mulheres. Entre os modernos Baniwa nao tivemos evidencia desse 
culto. As flautas eram atribuida a Kowai e eram denominadas se
gundo dois tipos diferentes. Genericamente sao descritas como 
"flautas de Jurupari". Dado seu uso restrito a ocasioes cerimoniais 
e a cautela com que as cercam da vista de estranhos, nao nos foi 
possível averiguar sua possível relacao como culto dos Ancestrais, 
acima referido. 

Na moderna concepcao Baniwa, Cristo (lnapíri-Kúri) foi o 
criador de Jurupari (Kowai). Relata-se _num mito que "Cristo lim
pava o suor com urna folha de t;ibaco, a qual guardava num jirau, 
proibindo a sua mulher que nela tocasse. Esta, desobedecendo, pas
.sou a folha em seu corpo. ·Ficou grávida. Mas a crianca nao podía 
nascer, a mulher nao tinha vagina. Cristo levou-a até o rio onde 
pescou um aracu e o botou entre as pernas da mulher. O aracu mor
deu mas abriu um buraco muito pequeno. Pescado um jamunda, 
este abriu um corte maior. Nascida a crianca, sua mae a escondeu, 
so mente mostrando a Cristo os outros filhos que vieram depois. 
Quando Kowai lhe foi apresen_tado, já esta va crescido. Mas nao po
dia falar, nao tinha boca. Cristo indagou da crianca de onde vinha e 
quem era. Falou o nome de todos os bichos conhecidos sem resulta
do. Sornen te quando mencionou Jurupari, o menino ·acenou com a 
cabeca. Cristo rasgou, entao, urna boca no rosto de Jurupari, mas o 
fez no sentido vertical. Achou que nao estava bom, costurou, e ras-. 
gou nova boca, tal como a ternos boje. A cicatriz da primeira boca 
em nós, se mostra no sul~o que vai da base do .nariz ao lábio". 

Jurupari inventou e ensinou aos homens muita coisa. Mas es
tes se voltaram contra ele. Desgostoso retirou-se para o céu, de 
onde Cristo conseguiu atraí-lo de volta aterra. Jurupari foi recebi
do com urna grande festa de dabucuri. Foi-lhe dado caxiri para be
ber até embriagar-se. Era parte do plano de Cristo e seus compa
nheiros para matá-lo. O que era dificil dados os extr:aordinários re
cursos que possuía. Mas lembravam-se os cómpanheiros que J uru
pari nao falava no fogo, o que os decidiu a.usar esse meio. Bebado, 
Jurupari foi empurrado a cacetadas para urna fogueira. Ao tocar 
nas chamas ele espocou. Jurupari estava morto, mas seu espírito su
biu ao céu. Das suas cinzas nasceram duas plantas, - a paxiúba e o 
iebaru (Eperua purpúrea Benth:) - de que se ·razem as flautas . O es-
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to uro ou a voz de J urupari foram guardados nessas nautas. Em 
urna outra versao do mesmo mito afirma-se que J urupari esta va 
com vontade de comer gente e devorou os companheiros de Cristo. 
Este resolveu matá-lo, mas J urupari fugiu para o céu. Cristo man
dou buscá-lo convidando-o para um dabucuri. O portador levou 
um pedaco de moqueado de pacu e saúbas torradas, como ·agrado. 
Jurupari disse para a mulher - ºcu vou até aterra, Jesus vai mema
tar, mas eu volto. Depois que cu morrer, toda a gente vai morrer e 
vir para junto de mim". Morto na fogueira, subiu uma zoada para 
o céu, era J urupari. Daí por di ante os homens f alariam sua Un gua, 
seriam seus filhos e quando mor.ressem subiriam paFa sua casa e fi
cariam bonitos como ele. 

Dentre as facanhas de Jurupari destaca-se a de ter roubado as 
mulheres o segredo das festas de flautas e máscaras de danca. Nesse 
tempo, enquanto as mulheres dancavam, os homens faziam beijus e 
cuidavam da casa. Jurupari disfarcou-se cm mulher, empastando o 
sexo de sangue para imitar menstruacao, e aprendeu de sua tia 
Amári o procedimento do ritual. Matou as mulheres e expulsou a 
tia para o Rio Negro. Daí por diante os homens tomaram contada 
festa, proibindo-a as mulheres e transferindo-lhes as taref as domés
ticas. 

Alguns informantes referem-se a um terceiro personagem -
Kári, que t~ria sido o responsável pela introducao da agricultura, 
fato geralmente atribuído a Inapíri-Kúri (Cristo). Um outro desig
nativo para Kowai (Jurupari) é o termo dzúri, também usado para 
identificar os chamados "'pajés de batismo", isto é, rezadores. 

Os exertos de mitos, apresentados acima, evidenciam a pene
tracao de idéias cristas'na moderna religiao Baniwa, ao mesmo tem
po que a identidade do sistema religioso dessa tribo comas do Uau
pés. f: interessante apontar o fato de Kowai (Jurupari) ser o mesmo 
personagem entre os Kobewa e os Baniwa. O complexo de dancas 
de máscaras e uso de flautas sagradas como ritual secreto, defeso as 
mulheres, é largamente difundido entre tribos do noroeste da Ama
zonia e característico de grupos aruak que migraram para o sul 
como os lpurina, Mojo e Parecí (Métraux, 1949:577). Em termos 
mais generalizados esse. complexo é encontrado em um grande nú
mero de tribos sul-americanas, repr~sentando sem dúvida um traco 
arcaico dessas culturas. 

A identificacao de Kowai a J urupari, no sentido deste repre
sentar um demonio, deve-se aos missionários e colonos. Entretanto, 
permanece como a maior figura mítica desses indios, sobrepondo
se nas lencias a figura de Cristo. Este foi assimilado mais em termos 
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nominais do que conceituais. A caracteriza~ao das idéias religiosas 
das tribos dessa área torna-se dificil pelas cambiantes de acultura
~ao que resultam de deslocamentos reecntes, e sua maior ou menor 
exposi~ao a contactos com elementos da sociedade nacional ou com 
outros grupos tribais. 

No curso inferior do Icana e do Uaupés, as grandes cerimónias 
tradicionais f oram praticámente abandonadas. Conservam-se, po
rém, as flautas de jurupari e ainda se realizam os dabucuris, festas 
de oferta de caxiri, frutos, caca ou peixe. Existem duas variedades 
de dabucuri, o "de ambaywa" e o "de Jurupari". No primeiro o rit
mo de danca é marcado pelo bater de bastoes ocos de embaúba, e as 
flautas usadas podem ser vistas pelas mulheres e criancas. Essas fes
tas sao mais de caráter social-recreativo do que religioso. Os dabu
curis de Jurupari envolvem procedimento mais complexo, embora 
obedecendo ao mesmo principio básico, oferta de bens de consumo 
de urna aldeia para outra. A eles estao associados o uso de másca
ras, flagelacao com acoites de adabi e toque · de flautas sagradas. 
Quando se aprestam as canoas para levar os frutos ou os bens esco
lhidos a aldeia onde vai ser realizado o dabucuri, urna ou duas em
barcac0es seguem na vanguarda fazendo soar as flautas qe Jurupa
ri. As mulheres viajam muito recuadas, fora das vistas da canoa que 
transporta as flautas, e as da aldeia visitada fogem para o mato. So
mente os homens dancam nessa primeira parte da festa. Mais tarde 
as flautas sao escondidas e~ um igarapé, e mulheres e criancas po
dem, entao, participar. 

U m dos característicos desses dabucuris é a prática dé flagela
cao com o adabi, acoite feíto de um Cipó cuja extremidade é entani
cada com envira para ferir melhor. Pares de homcns e mulheres fla
gelam-se mutuamente na altura do peito: Essa prática, ·vivamente 
.condenada por missionários e autoridades, tende a rec~ar para-al
deias mais remotas ou a ser realizada clandestinamente (cf. Koch
·Grünberg, 1909, 1: 214, 314, 342; 1910, 11: 58, 166, 271). 

Sao conhecidos dois tipos principais de flautas de jurupari, 
um, mais simples, feíto de tubo de paxiúba, em que o bocal é ajeita
do cada vez que se toca, com massa de barro e urna folha para con
trole do som. O outro é constituído de um tubo curto de paxiúba, 
do qual parte cm espiral urna tira larga da entrecasca de iebaru, fi
xada com talas, que atua como caixa de ressonancia. Os sons sao 
identificados como de pássaros, recebendo cada variante de um 
desses dois tipos, um _nome específico - wári, imauá, pirae-wirá, 
arapaco, jacamim, etc. Parece ha ver uso preferencial de urna· dessas 
flautas para cada sib. Os Ciuci utilizam as chamadas "ara paco". 
Sao usadas em conjuntos de quatro, duas maiores e duas menores. 
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A realiza~ao dos dabucuris vai-se tornando rara. Informantes 
jovens, da aldeia de Sant' Ana, tinham assistido apenas a urna ou 
duas dessas festas. Em sua maioria jamais tinham visto urna másca
ra de danca ou um bastao de ritmo feíto de embaúba. Entretanto, 
persiste o uso de flautas de jurupari. Embora nao f osse possível 
constatar, nos afirmaram qu~ os próprios caboclos delas f~zem us? 
por ocasiao das derrubadas e do plantío de rocas, como me10 prop1-
ciatório a urna boa safra. 

A festa da puberdade, que cm tempos passados estava íntima
mente relacionada com as dancas de máscaras e o uso de flautas, 
ainda boje é realizada nas aldeias do baixo lcana, reduzida, entre
tanto a seus elementos mais simples. Na aldeia de Sant' A'na, tive-

, " l" d K . - ' mos ocasiao de assisti-la. Chamam-na no · gera e ariama e e 
efetuada para os dois sexos. Mocas e rapazes sao subm.e~idos a um 
períqdo de cerca de quinze días de reclusao n um canto 1solado da 
casa . Aí realizam formalmente trabalbos de fiacao, no caso das mo
cas, ou de trancado de cestas, quando homens. 

O Kariama que presenciamos, feito para urna jovem, reuniu 
toda a aldeia cm casa de seu pai. Nenhum dos pr~~tes trazi~ qual
quer ornamento, apenas algumas mulheres com o rosto pintado 
.com urucum. A jovem foi trazida para _o centro da sala, ficando de 
pé junto a urna esteira ondejá havia sido depositado um bal~io com 
beijus, urna panela com quinhampira, outra com .duas variedades 
de peixe cozido, urna cabeca de peixe cru e urna m1~hoca. ~urante 
toda a madrugada um pajé benzera e defumara esses ahmentos. 
Adiantou-se a tia da moca e fez urna longa exortacao cm "geral", 
aconselhando-a a nao preguicar, a fazer roca e beiju, enfim a reali
zar todas as tarefas de urna mulher adulta. Terminada ·a falacao 
apanhou o pedaco de mandubé cru, fazendo a menin~ tocá-lo com 
os dedos e com os lábios, repetindo o mesmo com. a m1nhoca. Deu
lhe entao de comer o peix~ cozido com beiju e quinhampira. Urna 
outra velha repetiu a falacao e a prova da comida: Coube ~m seguí: 
da ao pai fazer novo discurso, findo o qual, mun1u-se de um ada,b1 
(acoite). Pediu aos presentes para abrirem a rodá, experimentando 
o .acoite no ar, ao mesmo te~po que discutía com os companheiros 
sobre a melhor técnica de golpear. Serviu a menina de um pedaco 
de beiju com pimenta, e mandando que levantasse bem os bracos 
deu-lhe urna cipoada segura nas costas. A joverp com~ou a chorar 
e foi logo acudida pelas paren tas. Outras meninas e meninos foram 
trazidos para o centro e aí acoitados. Alguns tentaram fugir mas 
logo f oram agarrados e flagelados. O líder da cerimónia, pai da mo
~a, se apresentava entao como cm transe. as pernas e o corpo tre-
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mendo, ao r~esmo tempo que alteava a voz para as exorta~oes de 
praxe. Pa~sados os meninos pe~o adabi, entregou o a~oite a um de-
· les e desp1ndo a ~amisa chamou-o para revidar o golpe. O garoto, 
amedr~ntado, recusou-se, sen~o substituido por urna mulher, a 
qual v1br~u com quanta f orca ttnha urna cipoada nas costas do ho
mem, de1xando um vergao marcado. O líder desafiou outros bo
rneos e mulheres, mas apesar da grande animacao, ninguém se apre
sento~. ~s mul~e~es s~rvir~m peixe e beiju.a~s homens, seguindo-se 
o trad1c1onal ch1be. Nao fo1 passado o cax1n. Desse dia em diante a 
moca pode se alimentar de peixe ou caca sem restricoes. Afirma-se 
que em tempos passados, prepai;.ava-se um moqueado do maior nú
mero possível de espécies de peixe ou de-caca. O peixe e a minhoca 
crus, sao para que a jovem possa preparar embiara sem que lhe ad-
venha qualquer mal. · 

No passado a iniciacao dos meninos se fazia fora das vistas das 
mulheres, porque entao lhes eram apresentadas as máscaras e as 
flautas de Jurupari. Hoje em día isso ·é feito de modo sumário, con
servando-se ~penas a apresentacao das flautas (cf. Koch-Grünberg, 
1910, 11: 252). 

Heróis culturais como Kowa1 (Jurupari) tiveram atua~ao no 
passado. Hoje já nao reclamam a atencao dos homens, que dirigem 
suas preocupacoes para urna série de espíritos que povoam os rios e 
a mata. S~o reconhecidas tres categorías, os Maiwa, seres da água, 
os Corrup!ra, da mata, e Jurupari, espécie de demonios ou espíritos 
enc?~trad1cos em qualquer lugar. Numa categoría aparte estao os 
esp1ntos dos mortos, os Inhangá. Essas categorías admitem subdi
visoes, assim os currupiras se grupam etn ºgrandes" - Tupinae, e 
"pequenos" - Wakaruna. Todos sao malignos e capazes de as
sombrar ou provocar doencas nos homens. Nao funcionam entre
tanto como espíritos familiares dos pajés, cuja fonte de poder reside 
em. sua associacao ~om os espíritos do urubu-rei ou do gaviao real. 
Existem duas classes de xamas, os Maríri, mais poderosos, chama
dos pajés de maracá, e os Dzuri, mais propriamente benzedores. Os 
primeiros realizam as curas na base de canc0es acompanhadas do 
bater de maracá, e induzem o transe inhalando o pó de paricá. Os 
Dzuri utilizam rezas ou fórmulas mágicas e curam com massagens e 
defumacoes de tabaco. Sao também conhecedores de ervas para o 
preparo de remédi~s. Da mesma forma que esses pajés utilizam seu 
P.oder sobrenatural para curar, trazer ou fazer parar chuvas, propi
ciar boas rocas, podem também causar mal através de feiticaria. Os 
Baniwa distinguem esses feiticeiros pelo nome genérico de Matiara 
(l. geral), mas na realidade tanto os maríri como os dzuri pode·m 
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utilizar urna das técnicas de feiticaria, dardos invisíveis, sopros e os 
c~ama~os "vene?os" ~u "dose~" - marecaimbara (geral), prepara
coes misturadas a comida ( cf. B1occa, 1945). No caso de suspeita ou 
de descoberta por um curador que a morte de um individuo foi cau
sada P?r feiticaria, os parentes da vítima podem matar o responsá
vel. Ainda recentemente, um pajé de Ambaywa, suspeito de ter 
"dosado" (envenenado por feiticaria) urna mulher, foi morto a fa- · 
cao pelo marido da vítima. 

Entre os Kobewa do Uaupés o pajé está associado a onca po
dendo se transformar nesse animal para atacar suas vítimas (Gold
man, 1948: 796). Nessa regiao, afirma o encarregado do SPI, as ati
vidades xamanísticas sao mais desenvolvidas que no Icana. Nas al
deias deste rio, por nós visitadas, eram relativamente numerosos ·os 
dzuri ou benzedores. Em geral, a maioria dos borneos mais velhos 
conheciam fórmulas. indígenas ou oracoes cristas recitadas em 
"geral'', para a cura de pequenos males. Pajés de maracá, eram, po
rém, bastante raros. 

A par dessas instituicoes e formas de comportamento religioso, 
.tradicionais, os indios dessa área assimilaram e incorporaram a seu 
modo de vida outras de origem crista. Em termos coloniais e no 
presente, foi e é considerável a pressao no sentido de cristlanizacao 
dessas tribos. Já nos referimos a existencia na maioria das aldeias 
de capelas e templos cristaos. O culto dos santos, embora de forma 
muito atenuada foi assi.milado pelos indios do Rio Negro, que o 
praticam ~egundo o modelo regional, caboclo, através das "festas 
de santo", em que se misturam aspectos profanos como o baile e a 
comedoria, e religiosos como a novena. Santo 'Antonio, Sao Joao e 
Sao Joaquim sao as festas mais importantes do baixo Icana e U au
pés. Especialmente a última, realizada em agosto, em sitio localiza
do na boca deste río. Ao forasteiro, o sitio de Sao Joaquim apresen
ta-se como um povoado abandonado. Tres ruas de casas mais ou 
menos bem cuida(ias, urna igreja a cujo lado ergue-se urna grande 
ramada de dancas, e um cemitério. Porém sem um único habitante 
permanente. Durante o mes da celebracao, reúnem-se indios e ca
boclos, morador~s do baixo Icana, Uaupés e Río Negro, movimen
tam-se regatoes e com'erciantes, e o local durarite um mes vive a fei
cao. d~· um povoado. Terminada a festa, debandam os moradores 
provisórios que retornam a suas aldeias e sitios. O lugar é vigiado 
por um zelador, morador próximo, e os trabalhos de limpeza das 
ruas e reparo das casas, sao feítos em ajuris logo nos primeiros días 
da festa. Sao Raimundo, próximo a Marabitanas, no Río Negro, é 
outro sitio de festas, ocupado no mesmo padrao que o de Sao Joa
quim. 
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Entre os indios do Icana e do baixo Uaupés, o maior atrativo 
dessas festas é o baile A moda cabocla, pelo divertimento que pro
porciona e pela oportunidade de reuniaó e cqnsumo de caxiri, sem 
o ónus do trabalho nas rocas como por ocasiao dos ajuris. 

A aculturacao religiosa apresenta modernamente um novo fa
tor a introduca·o do protestantismo, ou melhor, sua difusa.o em ter
mo's apreciáveis nos últimos cinco ou seis a~os. U ma mi~sio~ária de 
New Tribes Mission (M uller, 1952), proveniente da Colombia onde 
já tivera experiencias com indios de fala Baniwa e "geral" penetro~ 
o território brasileiro via Aiari, conseguindo notável &ucesso no ah
ciamento de seguidores. Traduziu para o Baniwa e o 44geral", tre
chos dos Evangelhos, distribuindo os tex~os sob forma ~e J?equenos 
livros mimeografados. ·A través destes ens1nou a alguns 1nd1os a ler e 
a escrever em sua própria língua, os quais imbuidos de es~írito mis
sioneiro procuram propag~r a nova crenca. Em duas alde1as obser
vamos a realizacao rotineira de "oficios", conduzidos em Baniwa; 
sem qualquer assistencia do missionário protestante~ residente mui
tos qúilómetros acima. Essas reunioes .constam da le1t.ura d~ trechos 
do Evangelho e do canto de hinos. Em algu~as aldetas.as 1magens 
dos santos católicos foram quebradas ou_ atuadas ao no. Embora 
em minoria, os convertido~ A nova cr~nca sao agressivos e reformis
tas, repudiando com certa _violen~i~ usos t~adici?na~s como o caxiri, 
o fumo, a pajelanca e as flautas de Jll;rupan. A difusao. do P.rotestan
tismo e o proselitismo de seus seguidores trouxe de 1med1~to duas 
conseqüencias. A primeira; o acirra~ento de rivalidade~ ~entro da 
aldeia, ou entre aldeias, ci:iando mais um elemento de c1sao dentro 
da .estrutura já abalada dos sibs e resultante desorganizacao social. 
Em Sant' A na, red u to · católico, tres f amíliás protestantes ocupam 
urna ponta isolada e praticamente nao participam da vida local. 

Outra, a revivescencia, de movimentos messianicos, que no pas
sado foram freqüentes no Icana e resultaram em choques armados 
entre indios e tropas coloniais. Vários Cristos já surgiram nessa re
giao, sendo o mais famoso deles Venancio, índi~ dito de origC:m co
lombiana, que no século XIX levantou os Ban1wa de Tunut e en
trou em luta armada. A aldeia f oi arrasada e a memória do massa
cre ficou como fermento de novas personificacoes de Cristo, de in-
sucesso identico. · 

U m desses movimentos é assim descrito pelo missionário Ro
m ualdo Goncalves de Azevedo, em 1858·- "Corría que em a Povoa
~ao denominada Juquirarapecuma (rio Uaupés) acima da primeira 
caxoeira se achava reunida muita gente até os gentios do centro, de 
todas as nacoes, venerando outro Christo que ali se apresentara 
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praticando .o mesmo que se ·dera no lgarapé Piraiauara, no lean~, 
isto é, batizando, casando, ·etc.: que esta reuniao contava para ma1s 
de mil pessoas armadas de armas de fogo, e. curabis (flexas com· as 
pontas envenenadas) dispostas a· resistir as deligencia~, caso para ali 
f ossem como acontecera no lean a que ali mesmo esperariam· os 
brancos (Tenreiro Aranha, 1907, 11, n9 5: 86.-86)". Esses. "Cristos" 
combinando elementos de sua religiao tribal, com outrós, cristaos, 
surgem como salvadores dos Baniwa oprimidos e escravizados pe
los brancos. A principio o movimento se restringe a aliciamento de 
seguidores. O Cristo desloca-se de aldeia para aldeia, reunindo nú
mero gradualmente .maior de discípulos que fanatizados, tendem· a 
agressivídade, sobretudo para ·prover a su~sistenci~, passan~o a d~
pender das rocas alheias. O processo termina por 1nter~encao ·poh
cial. O último movimento ocorreu por volta de 1950,- liderado por 
·um Baniwa colombiano. Personificando Cristo, batizava seus se
guidores nas águas. do río, e os fazia be?er o "sangue" de Crist~, 
prometendo-lhes uina vida melhor. Seguido de numerosos proséh ... 
tos alcancou até a boca do Icana, depredando no caminho todas as 
·capelas católicas que' encontrou. Alarmados, os sitiantes do . ~io 
Negro recorreram as autoridades, tendo urna turma do SPI aprisio
nado o Cristo. Seu grupo debandou sem resistencia. 

A predominancia de urna dessas duas formas de religiao ·é ~e 
particular importancia no desenvolvimento do processo aculturat1-
vo. A divisao eritreºcrentes" e "católicos'' criou um fator de fissao 
nos grupos locais, adicionando mais um elemento aos já concorren
tes para a desorganiza~ao tribal. O protestantismo, dado a ortodo
xia de seus prosélitos, opoe-se com mais vi_gor a manutenca~ das 
instituicoes tradicionais e atua mais diretameilte sobre o comporta
mento individual. Continua·ndo sua difusio confinada ao l~ana, 
pelo maior controle exercido pelo_s ·salesianos no U aupes, criará 
para os indios dessa área mais um f ator de discf'imina~io em seu 
ajüstam,en.to compuls(>rio a sociedade cabocla regional, predomi-· 
nantemente católica. 

Sua aceita~ao mais ou menos rápida pelos "Icaneiros" é me
nos devida a atividade: excepcional de missionários, que ao sentido 
reivindicatório dos textos evangélicos que traduzidos e tránsmitidos 
na língua nativa ou no "geral", insistem na salvacao dos fracos e 
oprimidos, com quem os Baniwa traumatizad_os pelas experiencias 
com os patroes, se identificam. Outro ponto favorável é a maior sa
tisfacao emocion·a1 derivada de participacao ativa nos oficios e no 
ritual, cuja simplicidade permite aos próprios indios dirigi-Ios. 
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ASSIMILACÁO 

O processo de mudanca cultural entre ·os indios dessa área ten
de a assimilacao dessas tribos pela sociedade nacional. Nao levando 
em conta, diferencas em aspectos acessórios, a homogeneidade cul
tural manifesta entre os diferentes grupos, em si mesma urna resul
tante de processo de aculturacao intertribal, é fator positivo para 
essa assimilacao. lndependente de sua origem tribal, todos esses 
indios tem urna experiencia e urna tradicao comum no processo de 
acomodacao e adaptacao a sociedade dominante. A língua geral 
identifica o índio e o caboclo em contraposicao ao portugues do ur
banita ou f orasteiro, é tal vez um dos fatores psicológicos mais posi
tivos nessa adaptacao. ldéias e conceitos, ou em termos mais gerais, 
a visao do mundo, do índio e do caboclo, traduzidas nessa lingua
gem comum, porém estranha as· fon tes originais de impulsao cultu
ral, a maloca e o céntro urbano, sofrem um processo de ref ormula
cao e conseqüente emergencia do que se poderia considerar um 
ethos regional. 

O f ator preponderante de acomodacao e ulterior assimilacao é 
sem dúvida a ativa participacao do indio na vida económica local, 
dependente exclusivamente de indústrias extrativas, cuja natureza 
nao é inducen te a formacao de núcleos urbanos onde sao mais vivos 
os processos discriminatórios e mais acentuada a clivagem étnica e 
social. 

O processo em seu desenvolvimento u'tterior estará, entretanto, 
sujeito a fases de maior ou menor intensificacao~ dependentes, 
sobretudo, de fatores extra-regionais. Estes tem raiz na valorizacao 
económica da área e possível mudanca de orientacao da frente pio
neira. A atual situacao de isolamento e relativa estagnacao econó
m.ica da área é favorável a assimilacao das sociedades tribais. As al
deias do baixo Icana e U aupés, mais expostas ao contacto, nao se 
opoem ou contrastam com os núcleos regionais caboclos em termos 
de "maloca" e "povoado". A maloca está em proccsso de franca 
decomposicao e o povoado ainda nao surgiu da aglutinacao de 
sitios. As aldeias indígenas dessas áreas sao antes extensoes da so
ciedade rural e dela dependentes económica e socialmente, como do 
continuum folk-urbano. 

O processo de assimilacao, porém, poderá sofrer um retarda
mento, e mesmo interrupcao, modificando-se os fatores da atual 
conjuntura. A abertura de novas frentes de colonizacao e a introdu
cao de técnicas de caráter industrial, em Sll;bStituicao as que atual
mente operam as tradicionais fontes de producao, poderao provo-
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car urna mudanca da fei~o da sociedade cabocla e resultar em re
tracao da populacio tribal remanescente para as malocas, num sis
tema tipo ºreserva indígena". 
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Tipo das grandes malocas antigas (apud Koch-GrOnberg, 1909-10). 
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A csquerda, tocador de flauta de jurupari, feita de casca de iebaru, usada nos dabu
curis. A direita, dan~dor cm traje cerimonial, com escudo de talas tran~das e lan
~-maracá (apud Koch-GrOnberg, 1909-10). 
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CerAmica Baniwa. Rio I~na. 
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Processamento da mandioca. As raízes sao raladas, a massa lavada e prensada 
no tipiti, esfarelada e torrada no forno para o fabrico de farinha (apud Koch
Grünberg, 1909-10). 
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ÁREAS CULTURAIS INDIGENAS DO BRASIL: 
1900-1959 

Na medida que os estudos de etnología brasileira mostram um 
deslocamento de énfase m·onográfica. sobre grupos tribais indíge
nas, para problemas de ordem comparativa, sobretudo os que di
zem respeito a processos de aculturacao e de mudanca de cultura, 
acentua-se a necessidade de dassificacoes culturais em perspectivas 
·mais amplas e mais exatas que . as atualmente usadas. 

Por algum tempo foi aparentemente satisfatória a classificacao 
de tribos indígenas em grupos linguísticos, em que estava implícita, 
pelo menos ·em relacao aos phy/a principais, também a faceta cultu
ral. ~ ainda usado na etnografia brasileira o clássico esquema lin
güístico - Tupis, Caribes, Aruaques, Jes e Isolados, como signifi
cando também tipos de cultura diversos. Fala-se de urna "cultura 
Tupi" em contraposicao a urna "cultura Aruaque" ou "Caribe". 

Havia e há certa razao nesse proceder 2 ~ Nao obstante a cons
ciencia da deformacao do critério lingüístico ser usado como definí-

1 Comumca~ao apresentada a IV Reuniao Brasileira de Antropología, Julbo de 
1959, Curitiba. 

2 Em sua comunica~ao a IV Reuniao da A. B. A., Matoso Camara Jr. (MS 1959J, 
apoiando-se em Greenberg ( 1957), salienta o interesse de um tipo de classifica~o 
utilizado na moderna lingilíst.ica, o areal, dado a .. evidenté correla~ao entre áreas 
lingUísticas, assim obtidas, e as áreas culturais. pois urnas e outras decorrem de 
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