


A etnologia indígena brasileira experi
mentou · um surto nativista e profissiona
lista, a partir de meados da década de 40, 
passando das maos d~ pesquisadores es
trangeiros as de estudiosos brasileiros. 
com treinamento especializado nesse 
domínió da ciencia. O salto responsável 
pelo desenvolvimento atual da etnología 
se deu a partir de duas vertentes. A paulis
ta, capitaneada por. Herbert Baldusque, 
que, na Escota de Sociología e Política de 
S. Paulo, formou Darcy Ribeiro e Flores
tan Fernandes, influindo muito também 
na f ormacao de Gioconda M ussolini e 
Egon Schaden. Os tres últimos, professo
res da Universidade de S. Paulo, .inaugu
raram urna escota sociológica e antropo
lógica de que emergiram nomes hoje co
nhecidos no Brasil e no exterior. E a cario-

- éa, en ca becada por Charles W agley que 
formou Eduardo Galvao. A assodacao de 
Ribeiro e Galvao, nos áureos tempos da 
administracao de José Maria da Gama 
Malcher no SPI, juntou as duas vertentes, 
com a criacao do M useu do Indio e do 
Curso de Aperfeicoamento em Antropo
logía Cultural. Seu escapo mais alto era, 
seguindo as diretivas de Rondan, buscar 
solucoes tendentes a, eni primeiro lugar, 
salvaguardar o índio como ser vivo e, pa
ralelamente, estudá-lo a fim de tnelhor lé
var á cabo essa política. Dessa m~neira, se 
procurou respeitar sua natureza de porta
dor de um modo de vida que, antes da in
tervencao do branca, soube resolver, au
tonomamente, os problemas de subsisten
cia, de convívio e de fruicao estética, tor
nando a vida emocionalmente digna de 
ser vivida. 

Galvao f oi o primeiro etnólogo brasilei
ro a ter formacao academica nos moldes 
da t radicao norte-americana, graduando
se doutor eín antropología pela Universi
dade de Columbia, em 1952. Essa forma
cao lhe permitiu conh~cer o alcance dos 
estudos de sistema de parentesco, como 
modo de categorizacao das pessoas em so
ciedades sem classes. Neste sentid.o, seu 
trabalho em colaboracao com W agley 
sobre o sistema de parentesco tupi
gu.arani é exemplar. Foi também pioneiro 
no estudo do processo de aculturacao in-
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Os trabalhos sobre mudan~a cultural, de autoria de Eduardo 

Galvao, reunidos neste volume, foram publicados nas décadas de 
50 e 60, cm boletins de órgaos oficiais e divulgados A sua época em 
tiragens reduzidas, esgotando-se em pouco tempo. A sua utiliza~o 
por parie dos diversos cursos u.niversitários e a falta de textos sobre· 
o assunto vem exigir a .r~publica~ao desses artigos básicos para o 
estudo e a pesquisa nos campos da antropología social. 

Manteve-se agrafia dos nomes tribais e de termos indígenas tal 
como foi escrita originariamente. 

Os editores 



PREFÁCIO 

... e a opressdo é detestada, se bem 
que o heroísmo se banhe em ironía. 
Carlos Drummond de Andrade 

No dia em qu_e soube .da morte de Galvao, lá de onde estava, 
escrev1: 

.. Saudades do Galvdo 

M orreu meu amigo Eduardo Enéas Gustavo Galvdo, fi-
. lho da Letícia, marido da Clara, amado de seus tantos ami
gos. Todos morremos um pouco com ele. Nossafamília de et
nólogos brasileiros, tdo p~quena, está mais desfalcada ainda. 
Gosto demais de pertencer a ela, assim como Galviio também 
gostava. 

Na geracdo dos país fundadores, temos tres figuras es .. 
plendidas: H~rbert _Baldus, poeta-cientista, teutonico, mulhe
rengo, prussiano, romantico e antifascista. Foi quem nos 
trouxe as luzes de Thurnswald, que nos livraram de tanta to/i
ce norte-americana; mas foi principalmente quem nos tangeu 
para o estudo dos indios /á nos matos onde eles viviam. A ele 
devemos também haver organizado criticamente a bibliogra
fia etnológica brasileira, desmonopo/izando a informacdo li
vresca que talJIOS tolos, anteriormente, em seu primarisnio, · 
escamoteavam e escondiam. · ' 
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O segundo foi Curt Niemundaju, ele também a/emiio de 
origem, mas acaboclado e naturalizado e até t.ransfigurado 
em índio Guaraní que viveu uns tempos com uma índia Canela 
e se casou com uma caboclinha de beira-rio em Belém do Pa
rá. F oi Curt quem mais soube dos índios do Brasil e quem 
mais nos ensinou sobre sua mente e seu ser. A obra dele, sozi
nha, é maior e mais importante do que a soma das de todos 
nós que fizemos etno/ogia antes e depois dele, até hoje em 
dia. Pena é que nesse país em que se publica tanta besteira, 
ntio se tenha editado até agora seus livros só encontráveis em 
alemtio, francés e inglés. Isto, apesar de que uma instituiriio 
ttio vetusta como o Museu Nacional, se tenha comprometido 
formalmente a publicá-los quando de sua morte, há mais de 
trinta anos. Esta era, a/iás, das nossas vergonhas cu/turais, 
uma das que mais vexava a Galvao. 

A terceira figura daquela gerartio de fundadores é Char
les Wag/ey, gringo de esquerda, casado com a brasileira 
Cecília, abrasileirado ele também, que aprendeu portugués 
no A raguaia e ainda fa/a com pausa e sotaque ianque-goiano. 
Bonachao. bom como poucos para tomar um pi/eque e travar 
uma discussao ferrada. Sentimental e lírico. Tem muitos mé
ritos, mas principalmente o de haver pastoreado Galviio nos 
seus primeiros passos de etnólogo. 

Na gerartio seguinte, que é a nossa, temos também trés 
heróis. Um é Florestan Fernandes. Ex-garrtio, sério, amoro
so, obstinado, lúcido, que com a cara-e-a-coragem estabele
ceu o padrtio de carreira universitária entre nós, colocando-o 
em nível ttio alto de rigor científico e de comprometimento 
político que a USP destes dias de iniqüidade tcve de aposen
tá-lo. F/orestiio nunca viu um índio, mas /eu, criticou e inter
pretou para nós tudo que se escreveu sobre eles. Admiravel
mente. 

O segundo dos grandes etnólogos naturalmente sou eu 
mesmo - e dos melhores - mas ando tao modesto que hoje 
nao falo de mim. 

O terceiro foi Ga/vao. a distancia o melhor de nós. 
Como gente, um cavalheiro discreto e generoso, como seriam 
os ingleses, se existissem. Como amigo, incomparáve/ de 
atento, afetuoso e leal. Como etnólogo, ajudou Wagley · a 
compor a imagem que temos dos Tapirapé e dos Tenetehara 
em admiráveis monografias; fundou os estudos de aculiura
rtio indígena entre nós; descobriu o país do uluri que é o me-
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nos biquini deste mundo; mapeou as áreas culturais do Brasil 
indígena; reabriu as exposiroes do Museu Nacional, fecha
das· há décadas e que depois dele vo/taram a se fechar. A té 
quando? 

Masé muito mais o que devemos a Galvtio. No Servico 
de Prote,ao aos Indios, ele se esforrou como ninguém para 
ajudar a criar o Parque Indígena do Xingu, que salvou -os 
índios xinguanos do avassalamento. E tentou - com menos 
sucesso - salvar também as outras tribos, como o principal 
assessor do melhor diretor que aquele órgiio teve: Malcher. 
Juntos, Galviio e eu organizamos no Museu do Indio o pri
meiro curso pós-graduado de fon:nartio de antropólogos que 
se ministrou no Brasil e que se esga/hou depois em muitos ou
tros. Galvtio teria também publicado sua Suma Etnológica 
Brasi/eira, urna nova versao ampliada. melhorada e atua/iza
da do Handbook of South Americ_an l~ians-quefoi a tare
/a que se propvs como che/e do Departamento· de Antropolo
gía da Universidade de Brasí/ia - e que hoje existiría. se nos
sa U nB ntio tivesse sido avassalada. 

Muito mais coisas assinaláveis fez Galvtio, como reati
var o M useu Goe/di que modorrava há muitas décadas. Ou
t ras, invejáve(s. como amar a Clara; curar-se de ressaca to
mando tacacá-no-tucupi; e gostdr desveladamente da A mazó· 
nia, a cujo estudo dedicou a maior parte de sua vida. 

Estou a vé-lo dentro de mim. vermelho, escondido atrás 
do narigao, rindo-se irónico de minhas tiradas: Macunaíma, 
di ria. Mas se ele era o próprio M acunaíma, como ntio Jalar 
assim a propósito de sua morte? Um Macunaíma de muito 
caráter, tanto para usos bem-humorados e amistosos. como 
para brigar quando preciso; coisa tiio rara hoje em dia. 

Galviio era homem capaz de admiraroes e de indigna
,aes; dado a causas em que acreditava e a que se devotava 
com empenho e ousadia. Trés, principalmente, porque hojeo 
meu ritmo é trinário. Primeiríssimamente, aos índios que ele 
amava e so/ria ver se aculturando e avacalhando. Quisera sal
vá-los, e nisso teria ocupado sua vida inteira, se os mandantes 
destes brasis prestassem. Outra causa de Galvtio era o poviio 
pobre e sofrido, sobretudo a ·cab.oclada amazónica, que ele via 
como índios destribalizados esperando o tempo em que a vida 
voltasse a ser solidária. A terceira causa de Galvao deceno 
havia, mas eu nao me /embro. agora. Ainda ntio. 
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Isto escrevi, entao, ainda crispado pela notícia da morte do 
amigo queridíssimo. 

Conheci Galvao na sua casona na rua Mariz e Barros, na Tiju
ca. Nós ambos muito jovens, igualmente apaixonados pela poesia 
(Galvao poetava) e por nosso oficio de etnólogos andarilhos, estu
dando índios pelos brasis interiores. Convivemos por décadas. As 
vezes trabalhando juntos, primeiro, nos bons anos nossos de antro
pólogos do Servico de Protecao dos Indios, para onde o levei; de
pois, ~a Universidade de Brasília, que ele foi me ajudar a criar, in
cumb1ndo-se da impta·ntacao do Instituto Central de Ciencias Hu
manas. Mesmo distantes, sempre nos soubemos e nos comunica
mos; seja quando eu o visitava, sempre admirado de ver aquele ca
·rioca tijucano vivendo anos-a-fio sem tirar pé de Belém do Pará se
nao para ir as .aldeias; seja a través de cartas que até no· exilio me 
chegavam vez-por-outra, sempre marcadas daquela aguda inteli
gencia arredondada por ·urna bondade insopitável e irizada ·por urna 
irónia risonha que mofava de si mesmo e de todo mundo. 

Com os livros de Galvao aquí diante de mim, medito sobre o 
papel que ele exerceu e sobre as licoes que nos dá. Quanto a seu de
sempenho científico, verifico que de 1940 a 1972, quase ano-após
ano, G alvao se exerce como etnólogo de campo. Assim é que estuda 
em suas aldeias os Tapirapé (1940), da.regiao do Araguaia; os Tene
tehara (1941/2-1945) do Pindaré, no Maranhao; os Kaiuá (1943), 
do sul do Mato Gtosso; os seus queridos Kamaiurá e outros grupos 
do Alto Xingu (1947-1950); e também osJuruna, os Kaiabi e os Txi
koo que lá foram ter (1964/ 65/ 66/ 67). No extremo norte, estende 
suas pesquisas aos Tirió ( 1960) da serra do Tumucumaque e aos Ba
niwa e Tukano e outras tribos do rio Negro (1951/52-1954/ 55-
1972). Sobre cada um destes povos nos lega os documentos de suas 
observacoes científicas e o testemunho de sua solidariedade, nas 
providencias que toma para socorre-los em suas carencias maiores. 

Muitos temas atraíram o interesse científico de Galvao, desde 
o parentesco que é gramática tao estéril quanto prestigiosa da etno
logia academica; até a cultura materíal, que ele focalizou em tres es
tudos exemplares; sobre o propulsor, sobre o artesanato e sobre o 
cultivo da mandioca, do milho e da batata doce. lnteressou-se tam
bém pela religiao indígena, em suas express0es xamanísticas que ele 
sondou incansavelmente, sempre encantado. Outro tema de interes
se supremo para Galvao, que ele versou ao longo de sua vida intei
ra, foi a análise do duplo transito da condicao de índio tribal a de 
índio genérico, destribalizado, e deste a de tapuia acaboclado, 
como os que ele encontrou, perolexos, por toda a Amazonia. Sua 
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principal contribuicao a etnologia talvez seja a classifica~ao das á
reas cultu.rais indígenas do Brasil. 

Com respeito ao papel de Galvao como humanista, recordo 
aos que pensam, piedosos, que ele teve urna vida exemplar, sacrifi
cada a ciencia e aos indios, vivida penosamente em largos períodos 
na floresta virgem, que tudo isso, na verdade, foi o melhor e mais 
gozoso de sua vida. A aparente generosidade de vidas altruistas. 1 
dedicadas a servir, como a dele ou as dos irmaos Vitas Boas, escon-
de um componente egoísta que merece atencao: eles, na verdade, es
colheram para si a melhor forma de existencia que é a do convívio 
generoso. Um jovem armado de muita ambicao, se for sabido, em 
vez de deixar-se recrutar e estiolar como burocrata ou tecnocrata, 
negocista ou doutor, servical de alguma multinacional, prefeito ou 
professor, irá edificar sua vida como a de Galvao e a de Orlando, 
descuidado de galas e pecúnicas, e só ocupado do humano convívio '
com homens como só os índios ainda sao. r 

Seu desempenho foi o do maior antropólogo humanista que ti
vemos. Tao devotado a sua ciencia para que tanto contribuiu, como 
ao esforco de faze-la leal e útil aos povos que estuda. Sua preocupa
cao de devolver aos índios o que deles apreendia, contrasta tanto 
com ~!es ~I?1J?ºS s~vinas_.s:le tanto antropólogo pedante e conivenf~ .. : 
que todos nos que convivemos com Galvao precisamos f alar dele 
incansavelmente. Recordar, por um lado, a simplicidade e o rigor 
de seti desempenho científico de etnófogo preocupado em registrar 
documentadamente e assim salvar para a ciencia as faces do fenó
meno hu mano que se descaracterizam aceleradamente debaixo de 
·nossos olhos. E, por outro lado, seu senso de problema, que conver
tía suas pesquisas de campo em estudos temáticos comparativos 
que contribuíam efetivamente para a ciencia em lugar de contentar
se com o papel fútil de ilustrador bizarro das teorias alheias que es
ta o em moda, com exem·plificacoes exóticas brasileiras. 

Gra~as a esta postura, Galvao produziu o Encontro de Socie
dades que se enfeixa neste volume e que, sem qualquer dúvida, será 
reeditada muitas vezes no futuro, tal como sucede boje com os clás
sicos. Assim será, porque, nela há, sobre cada tribo que Galvao es
tudou; noticia original; copiosa e confiável, para que possa ser rein- · 
terpretada, e'm qualquer tempo, a luz· de novos esquemas concei
tuais. É desta etnologia que mais necessitamos. É esta postura leal a 
que os índios esperam dos antropólogos que fazem a vida garim
pando nas suas aldeias. 

Darcy Ribeiro 

Rio, setembro, 1978 
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APONTAMENTOSSOBRE 
OS INDIOS KAMAIURÁ 1 

Tribos - A regiao compreendida entre os ríos Batovi, Ronuro, 
Curiseu e Culuene abriga, ainda boje, representantes dos principais 
grupos lingllísticos indígenás brasileiros. Assim, de sul para norte, 
os Bakairí, Kalapalo Nabukwá e Kuikuru, da familia Cariba; Wau
rá e Mehinaku, aruaques; Auety e Kamaiurá, tupis; Trumaí, grupo 
de língua isolada. Resta ainda mencionar os Kaiabí, possivelmente 
tupis, e os Iawalapitf, grupo aruaque, boje como tal extinto, cujos 
remanescentes se acham espalbad9s pelas várias tribos da regiao. 
Mais para o norte, f ora dessa área, mas a ela culturalmente relacio
n~dos, os Ju'runa, classificados geralmente como tupis, e os Suiá, da 
familia ge. Ao sul e sudoeste dessa área, estende-se urna faixa etno
graficamente desconhecida. É a zona dos Chavantes e outros gru
pos que se presume sejam representantes do grupo je. 

Informantes de várias dessas tribos falaratn de outros grupos 
que habitam essa área do altó Xingu, como os Matipuby e Aipátse, 

1 A presente nota constitui um resumo das observacoes de campo colhidas'durante 
nossa estada de oito semanas na regiao do Alto Xingu. Referem-se mais particu
larmente aos fndios Kamaiurá. do rio Culuene, em cuja aldeia residimos duas se
manas, e com os quais tivemos demorado contacto no acampamento da Expedi
cao Roncador-Xingu, para onde convergiram Auety e TrumaL O objetivo inicial. 
pesquisa de termos de parentesco Kamaiurá, foi ampliado. dadas as magnificas 
condicoes de trabalho. que a regiao oferece. 
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de língua semelhante a dos Kalapalo,, portanto, cariba. Ambos de 
número reduzido, localizados no río Culuene; os Xukahamae, des
critos como semelhantes aos Suiá, tanto no uso de batoques nas 
orelhas e Iábios, como na arma preferida para o ataque, a borduna. 
O seu desconhecimento de qualquer prática agrícola era dado como 
característico diferenciador das outras tribos da regiao. Habitam o 
río Manitsawá afluente do Xingu a margem esquerda. Pelas descri
coes, bem pod~rá tratar-se de um grupo je, porém o absolut.o des
conheci mento de sua língua, torna temeraria qualquer tentativa de 
classificacao. Fala-se também nos Sapain, descritos como pigmeus, 
ao que parece, dado o vago das descricoes, tribo Iendária. Os i~for
mantes desconheciam os Manitsawá, cuja língua von den Ste1nen 
anoto u. 

Do ponto de vista etnológico, essa r~giao · f oi e~tudada a p~i
meira vez em 1884 por Karl von den Ste1nen, 2 etnografo alemao 
que tres anos mais tarde realizou .°!11ª se~unda vi~gem, d.emorando
se principalmente entre os Bak~tn, do no BatOVI. s.egu1ram-se4 ou
tras viagens como a Max Schm1dt, 3 em 1900; H. H1ntermann em 
1925; V. Petrullo 5 em 1932; Buell Quain, em. 1939 e, mais recen te
mente, a da equipe cinematográfica do Servico de Protecao aos In
dios, dfrigida por Nilo Veloso. Dentre todos, destaca~se von den 
.Steinen, cujas detalhadas e acuradas observacoes c~nstttuem a me
lhor fonte para o conhecimento etnológico dessa area. 

Aldeia - A atual e única aldeia dos Kamaiurá que a denomi
nam de Tiwatiwari está situada a margem esquerda do rio Kuluene, 
num ponto distante tres horas, embarco a motor, do acampamento 
da Expedicao Roncador-Xingu, estabelecido 6

. a 129 O' 15" S ·e. 5 3; 
23' 50" W. Essa aldeia é de construcao recente, ten do os Kuma1ura 
habitado anteriormente as margens de urna grande lagoa, distante 
meio dia de viagem por ter.ra, da atual situacao. A essa aldeia da 
Lagoa, chamam de lpavú. Fortes epidemias· de gripe, que causaram 
·muitas mortes, parecem ter sido a causa do seu abandono. Os Ka
maiurá nao estao satisfeitos com a atual localizacao, pretendendo 
voltar para /pavú, para onde viajam com freqilencia em busca de pi
quí, e urucu, e onde vao enterrar os mortos. 

2 Steinen. Karl von den - Durch Central Brasilien. Leipzig, 1886. Unter de:i N a· 
turvolker Zentral-Brasiliens. Berlin 1894. · 

3 Schmidt, Max. lndianerstudien (1900). Berlín, 1905 
4 Hintermann, H. - Unter lndianer und Riesenchlangen. Zurich, Leipzig, 1926. 
5 Petrullo, V. Primitive peoples of Mato Grosso, Brazil. M useum Journal, 23 

1932. 
6 Dados fornecidos pelo Comte. Pojucan do Conselho Nacional de Gcografia. 
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A aldeia Kamaiurá é constituída de cinco casas deforma oval e 
cobertura arredondada, sem distincao entre teto e paredes, dispos
tas em círculo. O interior desse círculo é urna praca limpa de qual
quer vegetacao, onde tem lugar as reunioes e dancas. No centro, há 
urna espécie de silo em que está depositada a tapioca a ser consumi
da em urna festa a realizar-se proximamente. A excecao desse depó
sito da tapioca de cuja existencia, em outras aldeias, nao ternos in
f ormacao, o tipo- de aldeia circular, com casas de cobertura arre
dondada, é o mesmo para as diversas tribos do alto Xingu, fato que 
pudemos observar quando sobrevoamos as aldeias dos Kalapalo, 
Kuikuru e outras isoladas, que nos indicaram como sendo dos Ma
tipuhy e Aipátse. Falta va a aldeia Kamaiurá a grande gaiola cónica 
para o gaviao real, comum as outras aldeias da regiao. 

A maior c~sa mede 20,20m de comprimento por 10,30m de lar
gura e 6,0m de altura; a menor, l6,90m x 9,0m x 7,0m. As redes de 
dormir sao armadas em leque, partindo dos dois esteios centrais 
para os lados; as redes dos homens ocupam posicao imediatamente 
superior as das mulheres. O centro da . habitacao é ocupado por 
grandes cestos de armazenar farinha e massa de mandioca, panelas 
grandes de preparar a massa de mandioca e fogos de cozinh~r. Pen
durados ao teto, amarrilhos de milho seco, reservas de cabacas, ar
madilhas de pesca, e, por vezes, ornamentos de pena. A maioria das 
casas esta va com a cobertura parcialmente desfeita, protegidos ape
nas os lugares ocupados pelas redes de dormir. lnformaram ser co
mum esse hábito durante a estacao seca, quando é apenas suficiente 
o abrigo contra o orvalho noturno. Para substituir urna_ das 'casas, 
que f oi destruí da por um incendio, estavam construindo urna nova, 
segundo o modelo dos ranchos da expedicao Roncador-Xingu. 

Populartio - Os Kamaiurá somam atualmente 110 individuos. 

Homens - 55. 
1 a 15 anos - 14. 
15 a 30 anos - 23. 
30 a - 18. 
M ulheres - 55: 
1 a 15 anos - 15. 
15 a 30 anos - 22. 
30 a - 18 
Homens casados - 27. 

Apenas os Kuikuru e Kalapalo sao apontados pelos informan
tes como tendo urna popula~ao superior a dos Kamaiurá. Os Wau-
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rá, segundo informacoes, sao em número inferior, o mesmo suce· 
dendo aos Mehinaku 7.Aucty e Trumaf encontram-se cm vias de ex· 
tin~ao, com pouco menos que trinta indivíduos cada grupo. Epide
mias de gripe.parecem ser urna das principáis causas para esse de
créscimo. 

Subsistencia - Os indios Kamaiurá dcpendem, para sua ali
mentacao, dos produtos cultivados nas ro~as; a mandioca, o milho, 
batata doce, cará, cana-de-a~úcar e amendoim. Plantam ainda o al
godao, usado para tecer as redes de dormir e o fumo, utilizado na 
medicina. Para o plantío, derrubam grandes clareiras na mata vir
gem que circunda a aldeia, servindo~se para esse míster de instru
mentos de ferro importados. Iniciaram a derrubada em junho, para 
queimar cm setembro e aguardavam as primeiras chuvas, que de
vem ocorrer em outubro, para o plantío. As ro~as sao grandes e de 
forma irregular, sendo de propriedade individual, embora trabalha
das coma ajuda do grupo familiar, pelo menos por ocasiao da der
rubada. 

Plantam unicamente a "mandioca brava", desconhecendo a 
variedade chamada "mansa" ou aipim. Os tubérculos sao colhidos 
e transportados para a aldeia em grandes cestos. Aí sao raspados 
com auxílio de conchas e ralados. A massa é espremida com a estei
ra feíta de talos de buriti, para líbertá-la do suco venenoso; arruma
da em paes, que sao deixados secar ao sol e depois armazenados 
para posterior fabricacao de farinha e beijus. Pela decantacao do 
sumo da mandioca é obtido um subproduto, a tapioca. 

A farinha somente é consumida misturada co~ água, sob a 
forma de um mingau, a que o_s Kamaiurá chamam de Kauím. Os 
beijus sao utilizados a maneira de nosso pao, nunca faltando as re
f eicoes. O peixe, cozido ou assado, é· ne les colocado e servido tal 
como um sanduíche. A coleta de produtos silvestres, em especial do 
piqui, suplementa essa dieta. 

Embora realizando urna ou outra cacada ocasional, os indios 
Kamaiurá sao, sobretudo, pescadores. Essa atividade é constante
mente exercida, em grupo, quando usam o método de envenenar a 
água dé lagoas e barragens com o timbó, ou individualmente, com 
o auxilio do arco e flechas. O pescado é assádo cm giraus, segundo 
a técnica do "moquém", muito difundida entre indígenas brasilei
ros, ou cozinhado. Ao peixe é adicionada muita pimenta e um pro-

7 Nos meses de janeiro e fevereiro de 48, Pedro E. de Lima csteve na aldeia dos 
Waurá fazcndo pesquisas antropológicas. A popula~o waurá é de 95 individuos. 
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duto da coccao de cinza e terra de sabor muito azedo. Nos acampa
mentos, o peixe é simplesmente colocado sobre as brasas, urna vez 
aberto e limpo. As vísceras sao assadas a parte. 

Os Kamaiurá nao possuem outros animais domésticos, além 
de uns poucos passarinhos, papagaios, araras e cachorros. Papa
gaios e araras sao muito apreciados pelas penas que fornecem para 
os ornatos. Nao tem atualmente nenhum exemplar de gaviao real, 
informando os Kamaiurá ter morrido o que possuíam, por falta de 
seu alimento predileto: macacos. Ao fundo de urna das casas, exis
tía urna pequena gaiola cónica, feíta de varas, abrigando um gaviao 
pega-macaco. Esse pequeno gaviao consumía grande número de 
pass.arinhos abatidos com flechas emboladas, de modo a lhe serem 
dados ainda vivos. A esses animais domésticos, ou melhor, amansa
dos, os Kamaiurá dao o nome de ierembáp - cherimbabo da 
"língua geral". 

Quer nas técnicas de plantio, como nas plantas cultivadas, na 
coleta de frutos silvestres e na dependencia maior sobre a pesca, as 
tribos dessa regiao apresentam um quadro bastante uniforme. Nas 
lendas, que explicam a origem da mandioca, colhidas por von den 
Steinen entre os Bakairi, bastante semelhantes aquelas que registra
mos entre os Kamaiurá, aponta aquele autor ·sugestiva influencia 
aruaque. O uso intensivo da mandioca pode constituir outra indica
cao dessa influencia. ; 

lndumentária - Os índios Kamaiurá andam inteiramente nus, 
apenas as mulheres usam um pequeno triangulo colocado pouco 
acima do púbis, feito do líber de urna árvore, preso a um cinto de 
fios obtidos da folha de palmeira buriti. Habitualmente, trazem 
todo o corpo pintado de vermelho de urucu. 

Nas ocasioes festivas, porém, ou nas lutas desportivas, pintam 
o corpo com urucu, jenipapo, carvao e tabatinga que, combinados, 
dao margem aos mais variados padroes. Os jovens pintam o corpo 
com mais freqüencia que os homens adultos. As muJheres usam 
pinturas mais sóbrias, servindo-se em geral apenas de urucu. Além 
de pintura do corpo, os homens, mesmo em dias comuns, usam 
urna espécie de perneiras·, feítas de envira. Para ·as lutas desportivas 
e cerimónias, vestem, além das perneiras, joelheiras e cinturoes de 
fios de algodao. Ornamentos de penas sao exclusivamente usados 
nas festas. Nessas ocasioes, as mulheres substituem o fio inferior do 
triangulo por urna has te fina e flexível de nervura de f olha de buriti. 

O cabelo, nos homens, é cortado em toda a volta da cabeca, 
pouco acima das orelhas; os adultos fazem urna pequena tonsura 
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circular no alto da cab~a. As mulheres cortam o cabelo apenas na 
frente, pouco acima dos olhos, deixando..:os caídos, longos, sobre os 
ombros e costas. · 

Ciclo de vida - Durante a gravidez e após o nascimento de um 
fiJho, os país se submetem a restricoes alimentares, abstendo-se de 
comer bichos de pelo, como o veado, porco do mato e anta. Essas 
restricoes, que também se estendem a crianca por um período que 
parece prolongar-se até a puberdade, novamente atingem o indivi
duo que relativamente jovem, se torna pai, obrigando-o a urna abs
tencao quase total de caca de pelo durante quase toda a vida. 

Por ocasiao da puberdade, jovens de ambos os sexos sao sub
metidos a um período de reclusao que, pelas informacoes, dura cer
ca de dois meses para os homens, estendendo-se um pouco mais 
para as mulheres. A reclusao é feíta dentro da própria residencia, 
construindo-se para isso um pequeno cercado de varas. Durante 
esse tempo, o individuo só pode abandonar o cercado a noite, para 
. satisf azer necessidades fisiológicas. A alimentacao se restringe a 
beiju, Kauím e peixes considerados inofensivos. A água para beber 
ou para higiene é levada ao cercado pela mae do recluso ou por um 
parente feminino, pelo menos em tratando-se de rapazes. Segundo 
os informantes, as jovens deixam o cabelo crescer até cobrir os 
olhos, alguns afirmam que é preciso que atinjam o queixo. Ao ter
minar o período de reclusao é feíta a tonsura nos rapazes; as mocas 
entao, tem o cabelo cortado pouco acima dos olhos e, na maioria 
das vezes, já lhes sen do conhecido o futuro marido, é este· quem os 
corta. Em julho, por ocasiao de nossa estada, já doze rapazes esta
vam recolhidos, e segundo os informantes, brevemente outros o se
riam. Marcavam como término para o período de reclusao, a época 
da desova da tartaruga tracajá, isto é, setembro, ocasiao em que se 
realizaría urna festa que chamam de kwaryp. 

Nao conseguimos dados sobre qualquer cerimónia para o ca
samento, exceto quando este coincide para a jovem, com o final de 
sua reclusao, ocasiao cm que o futuro marido lhe corta os cabelos. 
A monogamia é regra geral, sendo, porém, admitida a poliginia. 
Nos casos observados, pouco aliás, um homem era casado com 
duas irmas. Dizem os informantes que é comum o individuo tomar 
por segunda esposa a irma mais moca de sua mulher, quando ela já 
nao esteja destinada a outro marido. A residencia, nos primeiros 
tempos do casamento, parece ser matrilocal, embora o reajusta
mento dos grupos familiares, em conseqüencia da reducao de sete 
casas da antiga aldeia para cinco da atual, tenha perturbado a situa-
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cao. O pouco tempo de permanencia entre os Kamaiurá nao deu 
margem para observar a estabilidade dos casais jovens, mas permi
tí u testemunhar freqüentes rusgas devido a infidelidade de um ou 
outro cónjuge. 

O casamento intertribal f oi comum, pelo menos na gera~ao 
passada. A maioria dos individuos apontados como membros de 
outras tribos eram, na realidade, descendentes de pai ou mae Ka
mai urá com um membro de outra tribo, o que foi constatado pelas 
genealogías. Assim, de um-a mulher, que nos apontavam como 
Mehinaku, pudemos verificar que o pai era Kamaiurá e a mae 
Mehinaku. Urna outra, que referiam como lawalapití, era filha de 
pai Iawalapití e mae Auety. Nestes, como em outros casos, o indivi
duo falava correntemente as duas línguas. 

Assistimos a morte de urna velha kamaiurá, vítima de pneumo
nia Ao anoitecer da véspera de sua morte, postaram-se junto a re
de, em que agoniza va, os paren tes mais próximos: pai, marido, ir
mao e duas irmas. Lamentavam-se todos num choro alto e cantado . 
De momento a momento, um deles interrompia o choro para per
guntar a doente se estava viva. "Emanan ere" - "voce ja morreu?" 
- era urna pergunta angustiada, que fazia redobrar as lamentacoes, 
quando demorava a resposta. Durante vários dias fora tratada pe
los pajés, que terminaram por abandonar a doente, sem esperan
cas. Urna de suas irmas, em voz alta, queixava-se de feiticaria dos 
Kamaiurá, que teria provocado o mal. Por duas vezes, o pai da mo
ribunda foi ao pátio da aldeia onde, num discurso intercalado de 
solucos, dizia que estava zangado porque sua filha ia morrer. Au
mentaram os circunstantes, principalmente mulheres, que vinham 
chorar ao pé da rede, repetindo de maneira constante e monótona o 
designativo de parentesco que as ligava a mulher em agonía. Esse 
quadro permaneceu sem altera~ao até o romper do dia. Apenas au
mentaram os murmúrios de feiticaria, mais tarde atribuida aos 
Auety em visita a aldeia. 

Cerca das nove horas da man ha, já em agonia franca, foi con
duzida na rede para lpavú, a aldeia da lagoa, para o enterramento. 
Levaram-na o irmao, o pai, duas irmas, e um outro parente mascu
lino; o marido permaneceu em casa. Os acompanhantes demora
ram-se em Jpavú apenas o tempo necessário para o enterramento, 
que foi feíto no pátio da aldeia. Ao anoitecer desse dia, o marido e 
parentes da morta reiniciaram o choro que se prolongou até tarde 
da noite. O choro devia ser repetido durante cinco dias ao nascer e 
ao por do sol. Durante esse tempo, a dan~a das flautas que se vinha 
realizando, quase que diariamente, nao teve lugar. Cessaram igual-
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mente, as cancoes que os rapazes costumavam cantar a noite. 
Como deixamos a aldeia no dia seguinte ao enterro, nao pudemos 
observar a duracao das lamenta~oes. 

Días após fomos informados de urna outra morte ocorrida na 
aldeia. Dessa vez urna jovem, cujo passamento foi atribuído a feiti
caria de um Kuikuru. Seu corpo foi levado para lpavú para ser en
terrado. 

Dizem os informantes kamaiurá que as crian<;as, quando re
cém-nascidas ou ainda muito jovens, sao enterradas dentro da pró 
pria habitacao. Os grandes líderes tem o túmulo marcado por um 
quadrilátero de toras. Para as sepulturas desse tipo, escavam dois 
buracos próximos ligados por um túnel, onde é armada a rede do 
morto de modo a protege-lo do contacto direto coma terra. Nas se
pulturas comuns é simplesmente escavado um buraco, onde o mor
to é depositado embrulhado na rede e acompanhado de seus perten
ces. Os jovens tem o cabelo cortado rente por ocasiao da morte de 
seus pa1s. 

A reclusao, durante o período de puberdade, a ocorrencia de 
poliginia, os costumes f unerários, por nós observados entre os Ka
maiurá, sao traeos também comuns na área do Xingu, pelo menos, 
para as tribos Kalapalo e Kuikuru. Essa informacao a <levemos aos 
Irmaos Vilas Boas, que mantiveram demorado contato com essas 
duas tribos. As observacoes de von den Steinen sobre as tribos do 
Curiseu, registrando o resguardo dos pais por ocasiao do nascimen
to de um filho, a ausencia de cerimónias no casamento e costumes 
f unerários coincidem, em linhas gerais, com as nossas. 

Transporte - Dado o grande número de rios, igarapés e lagoas, 
o meio de transporte por excelencia é a canoa. Os Kamaiurá cons
troem-nas de casca do jatobá pelo processo já conhecido de armar 
um gira u em torno da árvore, cortar a casca na forma desejada para 
a canoa e submete-la, após a retirada, a acao do calor para lhe dar 
forma. O material, a maneira de construir e a forma sao comuns a 
todas as tribos dessa área, como se pode deduzir das observacoes de 
von den Steinen, Petrulho e viajantes mais recentes. 

Tanto a mata, como o campo ou o cerrado, sao cortados por 
u·m sem número de trilhas, utilizadas como caminhos habituais 
para o transporte por terra. o cesto de carregar, atado a tira que 
apoia na testa, é comum a maioria dessas tribos. 

Ceramica - Os Kamaiurá, como as demais tribos dessa regiao, 
exceto os Waurá, desconhecem a técnica de fabricar vasos de cera
mica. A que possuem e utilizam é obtida por troca. sendo sempre 
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assinalada a sua procedencia como Waurá, embora outras tribos 
possam servir como intermediárias nas permutas. Dizem os inf or
mantes Kamaiurá que os Suiá, localizados a considerável distancia 
desse centro, possuem ceramica fabricada por mulheres W aurá rap
tadas. Além das panelas redondas, de fundo chato e bordo saliente 
que atingem comumente a meio metro ou mais de diametro utiliza
das para cozinhar, sao comuns as pequenas panelas zoom~rfas re
presentando aves, pequenos mamíferos, répteis, etc. Essas paneli
nhas eram usadas entre os Kamaiurá para refeicoes ou para guar
dar alimentos já preparados. Os Kamaiurá dizem que atualmente 
apenas tres velhas mulheres W aurá conhecem a arte de fabricar tais 
panelinhas w 

Tecido - As redes Kamaiurá, como as que pudemos observar 
entre os Kalapalo, Aueti e Trumaí, sao tecidas de fibras de buriti 
para a trama, e de algodao para a urdidura, formando um tecido 
muito fechado e grosso. Esse tipo de rede é usado exclusivamente 
pelos homens. A rede das _mulheres, também feíta de buriti e algo
dao, tem a urdidura muito espacada, nao constituindo um tecido 
Além das redes f abricam ligas perineais e bracadeiras de algodao 
Técnica feminina. 

Out ras técnicas - O trancado é relativamente pouco desenvolvi
do entre os Kamaiurá que fabricam, além de esteiras de ·espremer 
mandioca, abanos e grandes cestos quadrangulares de fundo chato. 
A plumária é também pouco desenvolvida entre os Kamaiurá limi
tando-se a um tipo comum de ornato de cabeca, com as pen;s dis
postas em leque, bracadeiras e brincos. Outros adornos, como cola
res de pecas retangulares ou circulares de concha, usados indiferen
temente por Kamaiurá, Auety e Trumaí, sao de procedencia Kala
palo, considerados especialistas nesse míster. Observamos a fabri
cacao de bancos de madeira imitando formas animais, entre Ka
maiurá e Trumaí. 

Armas - O pau d'arco é particularmente abundante na zona 
ocupada .Pelos Kamaiurá, que se especializaram na f abricacao de 
arcos de seca o quadrangular para fornecer as tribos vizinhas a tro
co de panelas, colares de concha e objetos diversos. Embora nos ou
tros grupos a técnica de fabricacao dessa arma seja conI:iecida, os 
arcos fabricados pelo Kamaiurá sao considerados de melhor quali
dade, segundo nos informaram reiteradamente índios dessa tribo. 
O encordoado é feíto coma fibra da casca da imbaúba. (Cecropia 
sp.) 

8 Pedro E. de Lima, em viagem posterior, nao observou tal fato . 
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As flechas, feítas de taquara fina ou de cana de ubá, tem a em
plumacao costurada. A ponta é de madeira mais dura, osso, ferrao 
de arraia e, nos días de hoje, de pregos ou pedacos de ferro. Para a 
pesca,. usam algumas vezes urna flecha mais longa, nao emplumada, 
com que fisgam o peixe, a maneira de um arpao. Para a caca de pe
quenas aves usam, como ponta de flecha, o coco da palmeira tu-

• 
cum, que perfuram para sibilar quando a flecha é lancada. 

Além do arco, para propulsor de flechas, utilizamos Kamaiu
rá urna tábua de arremesso, palheta ou estólica, como é designada 
em algumas descricoes. Os Kamaiurá chamam-lhe de iawari mo
moáp (iawari - tucum; momoáp- lancar,jogar). As flechas para esse 
propulsor nao trazem emplumacao, tem .urna pedra rombuda como 
p.onta e, as vezes, um coco de tucum (iawari). Somente observamos 
o uso da palheta como desse tipo de flechas n um jogo, espécie de 
combate simulado, entre Kamaiurá e Auety, a que os primeiros de
ram o nome de iawari. Os informantes negaram a utilizacao da pa
lheta para a guerra ou caca, mesmo ~m tempos passados. Segundo 
os Kamaiurá, conhecem e realizam esse jogo as tribos Waurá, Ka
lapalo, Nahukwá, Kuikuro e Trumaí. 

Organizafoo social - Os Kamaiurá possuem urna única aldeia, 
o que também se verifica para as demais tribos vizinhas. Cada urna 
das residencias da aldeia Kamaiurá, em número de cinco, corres
ponde a urna familia extensa dirigida por um chefe masculino. O 
sistema de paréntesco é bilateral e um dqs seus característicos é a 
grande extensao dos termos - irmoo e irma, fi/ho e filha. Os indivi
duos da mesma geracao, aparentad.os, irmaos, irmas e primos cha
mam-se entre si de 44Írmaos" mesmo quando de parentesco remoto. 
Um homem chama aos filhos de seu irmao de filhos, e urna mulher, 
aos filhos de sua irma de filhos. O irmao da mae, e a irma do pai, 
bem como o filho do irmao da mae, e filhos da irma do pai, sao de
nominados por termos especiais. Os avós paternos ou maternos e 
irmaos das avós sao distinguidos apenas pelo sexo. 

Os chefes dos cinco grupos de família extensa, que na antiga al
deia eram em número de sete, chamavam-se entre si, de irmoos. 
Dentre eles, apesar de nao ser o mais velho, destacava-se Kutama
pú pelo prestigio sobre os demais. Era apontado como "capitao" 
da aldeia embora, na prática, sua autoridade se restringisse ao gru
po familiar que dirigía. Pudemos observar esse fato na realizac;ao de 
vários trabalhos em que ele nos anunciava ter a cooperac;ao de toda 
a aldeia, mas que, ao fim, eram realizados exclusivamente pelos in
divíduos de seu grupo familiar residente: irmaos, filhos e genros. 
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Cabia-lhe, porém, a iniciativa nas festas, ocasiao em que agia como 
chefe. Aos demais chefes era também dispensado o tratamento de 
capitoo. Os individuos comuns eram apontados pela palavra Camá
ra, provável deturpacao do termo portugues camarada, usada no 
interior como sinónimo de empregado. 

Há urna tentativa para assegurar urna linha hereditária de su
cessao quer para os chefes de grupo, quer para o capitao da aldeia. 
Kutamapú costumava acentuar que seu pai fora capitao, daí sua 
posicao atual, que transmitiría ao filho mais velho. Um jovem de 
seis anos de idade era chamado de capitao porque o pai, assassina
do pelos Suiá, era um ca pitao. Ao chef e do grupo fa miliar menos 
numeroso, que obtivera o título de capitao em urna viagem que 
realizou até os estabelecimentos do SPI no rio Batovi, era negado, 
pelos demais, esse título. Explicavam que seu pai nao era capitao. 

Contudo essa linhagem é precária, sendo Kutamapú, o capitao 
da aldeia, um exemplo disso. O capitao anterior a Kutamapú era 
seu irmao, devendo pela linhagem a chefia passar ao filho deste. 
Entretanto, porque 9 filho do irmao de Kutamapú fosse muito jo
vem ou por qualquer outra razao, este tomou a lideranca da aldeia 
e pretende transmití-la a seu filho. As filhas dos capitaes sao distin-· 
guidas das outras mulheres por urna tatuagem no braco e nos pul
sos; duas e mais, comumente tres linhas paralelas. circundando o 
braco e os pulsos. Embora as esposas dos capitaes trouxessem essa 
tatuagem, havia bom número de mulheres, com essas mesmas ta
tuagens, casadas com individuos comuns. 

É do ajustamento entre os vários chefes de família que decorre 
a vida política da aldeia. Embora nao podendo ser considerado um 
chefe com autoridade centralizada, Kutamapú possuia indiscutivel
mente maior prestígio entre os demais. Seus discursos e apelos a al
deia, f osse para as pescarías comuna is, f osse para observacao de re
gras pertinentes as cerimónias, eram repetidos por cada um dos 
líderes dos out ros grupos fa miliares que assim se dirigiam direta
mente a seus agregados. Aliás, é um traco digno de nota a freqüen
cia dos discursos no pátio da aldeia, a respeito tanto de fa tos impor
tantes, como de ocorrencias comuns. 

Seria interessante pesquisar num dos grupos Waurá ou Mehi
naku, o status de chefe e a existencia de linhagens, traco mareante 
entre os aruaque, e a possível influencia desses traeos junto as tribos 
x1nguanas. 

As listas de termos de parentesco Kamaiurá e Auety, dada a 
necessidade de compará-las com outras, já publicadas, dos Tene
tehára, Caiuá, Tapirapé e tupis da costa, destinam-se a futura 
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publicacao. Desde já, entretanto, chamamos a atencao para urna 
observacao: a grande semelhanca entre os termos colhidos entre os 
Kamaillrá e os Tenetehára dp Estado do Maranhao, o que talvez 
indique urna origem litoranea para esse grupo do Xingu. 

Religioo e /endas - Os Kamaiurá acreditam na existencia de um 
grande número de sobrenaturais, alguns hoje inativos e outros ati
vos. Na primeira categoria, se enquadram os heróis culturais M avu
cinim e seus dois filhos gemeos: Kwat e lay, o sol e a lua, que nao 
constituem objeto de culto ou de controle. Entre os ativos desta
cam-se - anhangú espírito dos mortos;jakui, anurikumá e outros se
res da mata, cujos característicos nao pudemos precisar. 

A propósito desses últimos, é vedado as mulheres assistir a 
danca de jakui, em que os homens vestem máscaras representando 
esses sobrenaturais e tocam flaQtas. Ao ouvir a flauta, as mulheres 
correm para dentro das casas fechando as portas. A que f or sur
preendida espreitando os homens dancarem, é abrigada a ter rela
coes sexuais com todos os borneos da tribo. Esse fato foi também 
observado entre os Kalapalo ·pelos irmaos Vilas Boas. As flautas do 
jakui estavam guardadas sob um maco de folhagem, no pátio da al
deia. Von den Steinen e Petrullo se referem a casa das flautas ou dos 
homens, construída no pátio da aldeia para abrigar flautas cerimo
niais. É bastante provável, pois, que esse traco, danca e uso de flau
tas proibidas as mulheres, seja de larga difusao entre as tribos xin
guanas. 

Mavucinim e seus filhos gemeos estao presentes nas lendas que 
tratam da origem da mandioca, obten ca o do sol, roubo do f ogo e 
de outros traeos culturais. Entretanto, em suas narrativas se afas
tam daquelas que tem sido registradas para outros grupos tupi
guarani, aproximando-se, pprém, das que von den Steinen colheu 
entre os Bakairi. O próprio nome do principal herói Kamaiurá
Mavucinim, se aproxima do similar bakairi Kamuschini, palavra 
em que von den Steinen aponta um radical aruaque Kamu. Do 
mesmo modo os gemeos Bakairi sao designados pelas palavras 
aruaque Keri e Kame, lua e sol, porém invertidos, no bakairi, para 
sol e lua. 

Segundo os K.amaiurá, a mandioca a principio era conhecida 
apenas pelo pakuem, ave aquática, que a. transmitiu ao veado, de 
quem K wat, um dos geme~~' a roubou para os Kamaiurá. O f ogo 
f oi roubado por K wat a :ráposa de campo, que o possufa nos olhos. 
Para obtcr o sol, arrebatando-o ao urubu-rei, um dos gemcos trans
f ormou-se em um tapir morto. Essas narrativas se afastam daquelas 
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que tem sido geralmente registradas para outros grupos tupi
guarani, aproximando-se, porém, das lendas registradas por von 
den Steinen entre os Bakairi. Essa influencia aruaque, que parece se 
fazer sentir nas lendas Bakairi, grupo cariba, poderia, assim, ser 
também estendida aos Kamaiurá, grupo tupi vivendo próximo do 
extremo norte dessa 4rea. 

X amanismo - Como intermediários entre os sobrenaturais ati
vos e o indivíduo, estao os xamans, a que os Kamaiurá chamam de 
paié. Nao tivemos oportunidade de assistir a outras atividades xa
manísticas além da cura de urna doente, em que participaram todos 
os paié da aldeia, em número de nove. 

Cerca das nove horas da manha reuniram-se os paié em casa da· 
doente, levando para aí seus bancos, maracás e longos cigarros. Re
tiraram-se os moradores, pois é vedado aos jovens assistir trata
mento, e a porta da casa foi fechada. Após reunir os banc·os em ro
da, próximo a rede da doente, os paié acenderam os cigarros e co
mecaram a puxar fortes baforadas de fumo. U m deles, aliás marido 
da enferma, iniciou urna cancao, logo acompanhado pelos outros, 
marcando-se o ritmo .como bater dos maracás, que além de sacudi
dos eram esfregados de encontro ao braco, o que produz um rangi~ 
do característico. A cancao foi interrompida com a retirada de qua
tro do.s paié, que se dirigiram para o mato. Ao cabo de algum tem
po, voltaram anunciando-se por urna cancao. Caminhavam em fila, 
carregando Q da frente, além de um ramo de f olhas, u m bon eco de 
envira. Quando atravessaram o pátio da aldeia, os que aí estavam 
voltavam as costas para o cortejo. Ospaié que haviam·permanecido 
na casa, imediatamente retomaram a cancao, adiantando-se um de
les pata receber na porta os que chegavam. Conduziu-os até a rede 
da doente, sobre a qual foi depositado o ramo de folhas, o boneco· 
de envira e um maracá. A doente abracou esses objetos, enquanto 
os demais pajés, um de cada vez, sacudia o maracá em toda a ex
tensao da rede. Passado isso, um por ·um aproximava-se da doente 
para chupar, fazer massagens e defumar os lugares em que ela acu
sava dor. Retiravam-se entao para o fundo da casa, onde se agacha
vam e pareciam esforcar-se por vomitar. Levantando-se, saíam da 
casa pela porta dos fundos, defumando as maos, em direcao do ma
to. Voltaram ao fim de pouco tempo e repetiram as succoes e mas
sagens. O tratamc;nto terminou cerca das treze horas .. O pai da pa· 
ciente entregou·a um dos paié urna panela cheia de mingau de peixe, 
tapioca e pimenta e um grande beiju. O paié levqu a panela e o beiju 
para o pátio da aldeia, os demais o acompanharam carregando os 
bancos e as pequenas panelas zoomorfas. Um dos paié encheu as 

31 



panelinhas de mingau e cortou o beiju em pedacos que deu a cada 
companheiro, juntamente com o mingau. Terminada essa refeicao 
forrnal, de que participaran1 apenas os paié, retiraram-se eles para 
suas casas. 

Um segundo tratamento de forma identica teve lugar na tarde 
des se mesmo dia, seguido da ref ei~ao no patio da aldeia. Entre cada 
tratamento desses, tal como nos dois dias que o precederam, um ou 
outro paié, individualmente, chupou, fez massagens e defumou a 
doente. 

O tratamento, entretanto, nao teve sucesso. Com o agrava
mento do mal, iniciaram os parentes as lamentacoes. A princípio, 
discretos as possíveis causas da morte, nao tardaram em manifestar 
abertamente suspeitas de feiticaria . Explicaram que os paié, servin
do-se de um resto de comida, um grao de beiju deixado cair pela 
pessoa a quem querem fazer maleficio ou alguns fios de seu cabelo 
apanhados furtivamente, fazem um minúsculo amarrado cujo po
der sobrenatural penetra no corpo da vítima. Esta, se nao for trata
da em tempo, pode morrer. A segunda morte ocorreu quando boa 
parte dos Kamaiurá esta va acampada junto aos ranchos da Expedi
·cao Roncador-Xingu, em que também se encontravam índios auety 
e trumaí. Apesar da morte ter sido atribuída a urna feiticaria de 
Kuikuru ausente, e falarem os parentes da vítima numa expedicao 
punitiva, repontavam suspeitas sobre tribos reunidas próximo ao 
acampamento da ERX contra as quais proferiam ameacas. Os Ka
maiurá declaravam-se mesmo capazes de massacrar os Trumaí ou 
os A uety, no caso de seu capitao ser morto por feiticaria . Estes, em 
menor número, repetidas vezes nos externaram seu medo da feitica
ria Kamaiurá. 

Os lrmaos Vilas Boas testemunharam entre os Kalapalo o as
sassinato de um pajé, suspeito de ter morto, por f eiticaria, um dos 
chefes dessa tribo. Nao puderam evitá-la pois o fato ocorreu longe 
de suas vistas. Segundo informaram, o pajé foi abatido a golpes de 
facao por bom número de seus companheiros de tribo, dias após a 
morte do chef e. 

Cerimonias - Os Kamaiurá estavam entao empenhados nos 
,preparativos de urna grande festa a realizar-se na época da desova 
da tartaruga tracajá, ou seja, em setembro. Para tal festa reservar a
se a tapioca depositada n urna espécie de silo, construí do no centro 
da aldeia. Dizem os informantes Kamaiurá que participarao dessa 
festa ou cerimónia as tribos Auety, Waurá, Mehinaku, Trumaí e 
Kuikuro. A presenca dos Kalapalo nao era esperada devido a gran-

32 

de distancia que separa esta das outras aldeias. Os visitantes serao 
pre~en,teados com piq~i, farinha, beij.u, batata e peixe pelos Ka
ma1ura. Dancas e cancoes ocupam multo do tempo destinado a fes
ta, a que dao o nome de Kawaryp, mesma designacao que usam 
pa~a est~cas de~oradas que sao erguidas ao longo do pátio da al
de1a. Alem da 1nformacao de que essa festa seria o término do 
períod~~de recl~s~o d~s jovens, adiantaram os Kamaiurá que é nes
sa reun1ao de vanas tnbos que se efetuam as trocas dos diversos ar
tefatos feítos por cada grupo. Assim, os Kalapalo e Kuikuro trarao 
colares de conchas, os Waurá, panelas;· os Mehinaku instrumentos 
de fer~o, 9ue pos~uem em grande q~antidade, doados pelo SPI ; os 
Kama1ura trocarao aJguns desses objetos por seus arcos de madeira 
vermelha, além de receberem muitos presentes em trocada comida 
que oferecem. Os kamaiurá informaram que essa festa se realiza to
dos os anos, revezando-se as diversas aldeias na sua celebracao. 

Jogo - huká-huká, como chamamos Kamaiurá a luta corporal, 
é um esporte largamente difundido no alto Xingu. Sempre que um 
índio jovem visita urna 'aldeia estranha, é convidado a lutar. Na al
deia Kamaiurá os jovens treinavam quase todas as tardes, prepa
rando-se para a luta com grande apuro de pinturas corporais. A 
luta tem lugar no pátio da aldeia, defrontando-se os lutadores ge
ralmente aos pares. Em marcha acelerada, o corpo baixado, aproxi
mam-se um do outro descrevendo círculos até se encostarem as 
maos. Dobrari os joelhos em terra, e de gatinhas, ficam algum tem
po gritando "huká-huká-huká ... " para en tao se agarrarem forte
men~e: É considerado vencedor aquele que levanta a perna do ad
versano segurando-o pela coxa. Naousam outra protecao contra 
os tombos, além de joelheiras de fío de algodao. 

As Jutas sao muito comentadas, e discutidas as possibilidades 
de cada lutador, via de regra jovens entre 18 e 25 anos. 

Outro jogo é o que os Kamaiurá chamam de iawari em que é 
usada a palheta para disparar flechas com ponta de pedra romba. 
Sua origem é atribuida a urna tribo mítica Panhetá, a qual foi venci
da por K wat, um dos filhos gemeos de Mavucinim,·que dela recebeu 
a palheta e _:is flechas do iawari. Disputado por duas tribos, na épo
~a de estac.ao seca, requer grande antecedencia de preparativos. O 
JOgo.propnan:ien.te dito consiste em atirar urna flecha coma palhe
ta, visando at1ng1r a coxa do adversário, postado a cerca de seis me
tros de distancia e def en di do por um f eixe de varas. A pesar da pon
ta romba, as flechas, quando atingem o alvo, machucam bastante. 
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Quando chegamos a al~eia Kama~urá, ~m grupo de jo~ens es
tava sendo treinado para disputar o 1awar1 com os Waura ou os 
Auety. O alvo era um boneco de palha. Decidiram-se pelos Auety, 
cuja aldeia ficava mais próxima que a dos Waurá. Para aqueta al
deia após um treino intensivo, f oram enviados tres m·ensageiros, 
que 'ao voltar trouxeram um pedaco de envira em que ci~~o nós 
marcavam os dias que os Auety levariam para chegar. Os visitantes 
foram recebidos com muitos presentes de alimento, porém acampa
ram f ora da aldeia. Na noite de sua chegada, os Kamaiurá acende
ram f ogueiras no pátio, realizando urna demonstracao de tiro coºn
tra o bon eco de palha. Os A uety procederam de modo identico, re
tirando-se para o acampamento após seus chefes terem conversado 
algum tempo comos capitaes Kamaiurá. No dia imediato disputa
ram o iawari, que durou cerca de duas horas. Saíram vencedores os 
Kamaiurá. Os dois grupos defrontaram-se em linha, dan~ando e 
cantando, enquanto, no es paco intermediário, um jogador procura
va flechar o seu antagonista. Terminado o jogo, concentraram-se os 
Auety num canto do pátio, onde foi ter um dos chefes Kamaiurá 
que, armado de arco e flecha, ajoelhou-se em frente aos Aue~y e fez 
um discurso chorando. As mulheres acompanhavam o ·discurso 
chorando alto. Sobre urna panela de cauim f oram postas duas pa
lhetas com as respectivas flechas que depois foram queimadas. Os 
Auety retiraram-se em seguida, sendo mais urna vez cumulados de 
presentes de farinha, batatas e beijus. 

Rela~oes intertribais - Nao obstante essas tribos xingilanas 
partilharem de muitos traeos culturais, observa-se de urna tribo 
para outra forte sentimento de desconfiam;a e r~valida~e. ~ che~a
da de um visitante de outra tribo é sempre motivo de 1nqu1etacao; 
embora muito hospitaleiros, tornam-se preocupados coma demora 
das visitas. As tribos Kamaiurá e a Kuikuru vivem em boas rela
coes, contudo, a chegada de duas famílias desta tribo, que est~vam 
de passagem para o acampamento da Expedicao Roncador-X1?g~, 
deu margem a agitacao na aldeia Kamaiurá. As mulheres, pnnc1-
·palmente, demonstraram grande medo. Entretanto, tao cedo apon
taram os Kuikuro no caminho, os Kamaiurá correram a recebe-los 
aliviando-os do peso que traziam, e conduziram-nos até suas redes 
para oferecer-lhes beijus. 

Os Auety, convidados pelos Kamaiurá para jogar o .iawari, 
permaneceram na aldeia Kamaiurá apenas o tempo necessáno para 
disputar o jogo. Acamparam fora da aldeia e como estivéssemos in
teressados em tomar inf ormacoes a seu respeito, es ti vemos em seu 
bivaque por algum tempo. Apenas dois Kamaiurá nos acompanha-
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ram, enquanto os demais, a nossa volta, nao pouparam demonstra
coes de desagrado pela visita que inadvertidamente fizéramos. Ao 
saber que os Auety iam de visita a Expedicao Roncador-Xingu, os 
Kamaiurá alteraram a data de sua viagem aquele acampamento. 
Era evidente que procuravam evitar encontro comos Auety. Entre 
os Kamaiurá, Auety e Trumaí com quem tivemos contato maior, 
ouvíamos muitas vezes críticas e zombarias aos vizinhos, que nao 
raro eram chamados de ladroes, em contraste com a tribo que nos 
hospedava, detentora sempre das melhores qualidades. 

Se, nos relatos de von den Steinen e Petrullo, os T.i'umaí e Ka
maiurá eram apontados como os guerreiros mais temidos, hoje em 
día essa fama cabe aos Suiá, do médio Xingu. Pequenos e aguerri
dos bandos dessa tribo já incursionaram até as nascentes do Xingu, 
atacando a diversos grupos, roubando mulheres aos Waurá, incen
diando a aldeia dos Trumaí. Alguns desses ataques foram revidados 
por urna expedicao de que participaram Waurá, Mehinaku, Trumaí 
e Kamaiurá, constituindo urna flotilha de mais de vinte canoas. A 
aldeia suiá f oi atacada de surpresa e incendiada. Dizem os Ka
maiurá que os Waurá apanhavam as criancinhas Suiá abandonadas 
pelos país para jogá-las dentro das casas incendiadas. 

Recentemente, há cerca de dois ou tres anos, um capitao Ka
maiurá foi assassinado num acampamento de pesca por tima guer
rilha, que, segundo alguns informantes, era Suiá, segundo outros, 
Xukahamae. O capítao foi morto a golpes de bordunas, que foram 
abandonadas ju~to ao cadáver. 

Há algum tempo, oito indios Juruna visitat:am a aldeia Ka
maiurá. Traziam consigo seis carabinas de repeticao, arma muito 
cobicada por qualquer indio do Xingu. Após hospedar-se na aldeia 
Kamaiurá, por alguns días, tomaram o caminho de volta. Os Ka
mai urá seguiram-nos para tocaiá-Ios e apossar-se das armas de fo
go. 

Encontramos na aldeia Kamaiurá dois individuos da tribo Ju
runa, cujas orelhas, deformadas pelo uso de batoques, atestavam 
terem sido cativos dos Suiá. Haviam sido raptados da aldeia de ori
gem ainda muito jovens, pelos Suiá, com quem conviveram muito 
tempo, para escapar, já adultos, refugiando-se na aldeia Kamaiurá. 
Nessa mesma aldeia Kamaiurá viviam quatro mulheres Suiá cujo 
status era identico ao de qualquer outro membro nativo da tribo. O 
ca pitao Trumaí também tinha as orelhas deformadas; f ora, quarido 
jovem, raptado pelos Suiá, aos quais escapou mais tarde. Quer en
tre os Kamaiurá, como entre os Trumaí, eram freqüentes os rumo-
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res de que os Suiá andavam pelas vizinhancas, do que resultava 
urna constante expectativa de ataque. 

* 
* * 

O objetivo primeiro, ao publicar ~ss~s notas, f?i ~ de apresen: 
tar um resumo das observacoes entre 1nd1os Kama1ura, grupo .tui;>1 
do alto Xingu. Contudo, dada a interpenetracao de .trac?s ~ulturats 
nas diversas tribos dessa área, mesmo nos grupos hngu1st1camente 
nao aparentados, nao pudemos deixar de estender algumas obs5r
va~oes aos vizinhos dos Kamaiurá e de recorrer, P.ara comparacao •. 
a algum material de von den Steinen_, a quem Ja sur~reendera a 
identidade de elementos culturais partilhados pelas tn?os ~a re
giao. Desse confronto ressalta realmente um qu~dro de 1dent1dade 
cultural, tanto mais significativo quando se cons1d~re que os dados 
publicados por aquele etnó~rafo se . re~erem partic~larmente aos 
índios Bakairí da família canba, e co1nc1dem, em muitos pontos es
senciais, con:i ~queles que registramos entre os ín.dios K.amaiurá, da 
família Tupi. Os Bakairí habitam o que se pod_en~ con~1der~r extre
mo meridional dessa área, enquanto os Kamaiura, muito distantes, 
estao localizados na borda setentrional. Limitamos esse confronto 
aqueles traeos de difusao verificada mais geral, em sua maior parte 
restrita a aspectos de chamada .. cultura material", visto como urna 
nota prévia nao comporta pesquisa bibliográfica extensa. 

Para essa área, que geograficamente delimitaríamos, ao sul pe
las nascentes do Batovi, ao norte pela confluencia de rios que vem a 
formar o Xingu propriamente di to ( 129 O' 15" S - 539 23' 50" W), e 
a leste e oeste pelos territórios marginais dos ríos Batovi e Kuluene, 
proporíamos o nome de .. área do u/url ' '/ . lsto porque esse elemen-

9 Preferimos usar essa designa~ifo da pequen a tanga tri angular dos. B~kairi. re
gistrada por von den Steinen, ao termo Kamaiurá. por ter aqueta pnondade Ta
meaóp. (Tamá - vagina: op - envoltório). 
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to, por sua difusao e exclusividade de uso a regiao; constituí um ca
racterístico único das tribos dessa área. Como tribos participantes 
da cultura da "área do u/urf' indicaríamos, do sul para norte, Ba
kairí., Kalapalo, Kuikuru e Nahukwa (Cariba), Mehinaku e Waurá 
(Aruaque), Auety e Kamaiurá (Tupi-guarani), Trumaí (isolado). Os 
Aipátse e Matipuhy (Cariba), referidos no texto, através de infor
mantes poderiam ser incluidos nessa área. 

Os Suiá, grupo ge, poderiam, segundo os informantes Kamaiu
rá e Trumaí, ser considerados elementos· marginais dessa área, em
bora se localizem já acima da confluencia dos formadores do Xin
gu. 

Como traeos característicos da "área do uluri" citaríamos os 
seguintes: 

Habitacao de forma oval, cobertura arredondada, sem distin
cao entre teto e paredes. Disposicao circular das casas na aldeia; 

Gaiola cónica para -abrigar o gaviao real; 
Uso de um tipo de ceramica fabricado pelos índios Waurá -

vasos redondos, fundo chato, bordas salientes, e pequenas panelas 
zoomorfas; 

Colares de pecas retangulares ou circulares, de concha; 
Bancos esculpidos em urna só peca 'de madeira; 
Uso desportivo da palheta ou propulsor de flechas "iawari"; 
Luta corporal desportiva "huká-huká" 
Técnica de plantio e cultivo de plantas - uso intensivo da man

dioca para alimentacao; 
Predominancia da alimentacao de peixe sobre a de carne. 
Resta investigar acerca da generalidade de outros traeos como: 

Agrupamentos em familias extensas, observados entre os Ka
maiurá e possivelmente existentes em outras tribos; 

Status do chefe de alcleía e existencia de linhagens hereditárias 
que supomos mais fortes entre os grupos aruaques da regiao; 

Atividades xamanísticas; 
Mitología - em particular entre os Waurá e Mehináku, grupos 

aruaques, visto que os elementos colhidos entre os Bakairi (cariba) 
e Kamaiurá (tupi) já apresentam pontos de contato, em que parece 
se fazer sentir urna influencia aruaque; 
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Cerimónia anual do "kwaryp" que, se realmente constitui oca
siao formal de reuniao das várias tribos da área, representa excelen
te ponto de partida para o estudo da difusao de traeos culturais. 

Publicado anteriormente: 
Publ. Avulsas. Museu Nacional. Río de Janeiro. 5:31-48. 1949. 
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O USO DO PROPULSOR ENTRE AS TRIBOS 
DO AL TO XINGU 1 

O propulsor, ou palheta, para arremesso de dardos ou de fle
chas, é urna arma de ampla distribuicao na América do Sul. Seu uso 
foi assinalado entre grupos indígenas, históricos ou modernos, da 
Colombia, Venezuela, Equador, Peru, Chile, Argentina e Brasil 2• 

No Brasil, o uso do propulsor é registrado para os habitantes 
indígenas do Alto Amazonas, Alto Xingu e rio Araguaia; existe evi
dencia de sua utilizacao entre os Tapuias Orientais 3

• Na regiao do 
Alto Amazonas, o propulsor f oi arma de grande voga até o século 
XVIII quando caiu em desuso, substituido por outras armas como 
sugere Nordenskiold ", ou porque as tribos que dele se utilizavam 
foram extintas. Nos rios Araguaia e Xingu, o uso do propulsor per
sistiu até o século atual. Nestas regioes, porém, o propulsor nao ser
ve a fins utilitários de caca 'ou de pesca, ou como arma de guerra. 
Sua fupcao é cerimonial-desportiva; assim o "jogo dos Tapirapé" 

Estas observacoes se referem diretamente aos índios Kamaiurá, habitantes do río 
Culuene, um dos formadores do Xingu. Em 1947, foi organizada úma excursao 
etnográfica a esta regiao, por iniciativa do Museu Nacional e da Fundacao Bra
sil Central. Para urna nota sobre os resultados desta viagem, ver: Carvalho, J. C. 
de Melo, Lima, P., e Galvao, E. Observacoes zoológicas e antropológicas na re
giao dos formadores do Xingu, Museu Nacional, Río, 1949. 

2 Métraux, 1949, passim; Nordenskiold, 1924, p. 62., 
3 Métraux, idem. 
4 Nordenskiold, idem. 
5 Krause, 1941 , p. 313; Ehrenreich, 1948 p. 46. 
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entre os indios Karajá •. do rio Araguaia, e o iawari das tribos xin
guanas da "área do uluri" 6 • Nesta área o jogo do iawari é dos tra
eos culturais mais característicos. 

No Alto Xingu, o propulsor é usado pelas tribos Waurá, Aue
ty, Kamaiurá e Trumaí 7

• A forma do propulsor, identica nas diver
sas tribos, é peculiar a esta regiao: a utilizacao, exclusivamente ceri
monial-desportiva. O iawariamomoáp, nome dado pelos Kamaiurá 
ao propulsor, é urna vareta de cerca de 70 cm. de comprimento, ar
mada de um pequeno esporao na extremidade distal e dispondo de 
urna empunhadura em forma de tábua retangular ~~lados ligeira
mente cóncavos 8• Um orificio nesta empunhadura serve de presa 
para o dedo indicador. O esporao, usualmente de madeira, é enden
tado obliquamente ao ~ixo longitudinal da vareta e preso por um 
amarrilho de fios de algodao. O esporao serve de apoio a extremi
dade inferior do dardo para o arremesso. O propulsor, exceto pelo 
esporao, é feíto de urna só p~a de madeira. U ma mistura de óleo de 
piqui e urucu dá-lhe ·uma pátina avermelhada. Os dardos que se uti
lizam para arremesso como propulsor, sao fabricados de urna cana 
de ubá, o mesmo material usado para as flechas comuns. A ponta 
destes dardos é feita de urna pedra romba, engastada em um corte 
aberto na extremidade anterior da cana e aí fixada com um amarri
lho de algodao recoberto de grossa camada de cera. Os dardos sao 
algumas vezes emplumados; os canhoes das penas sao mnarrados a 
haste do dardo, sem que sejam costurados como é habitual nas fle
chas. U m coco de tucum - iawari - f urado de modo que a has te do 
dardo possa atravessá-lo, é preso a meio comprimento da haste. 
Orificios laterais sao abertos entao no cóco para que produza um 
som sibilante quando o dardo é lancado. Este coco de tucum, o ia
wari. dá nome ao dardo e ao jogo 9• Porém, como a emplumac;ao, 

6 Galvao, 1949, p. 47. 
7 Steinen (1940, p . 284) limita a distribuicao do propulsor no Río Xingu, aos 

indios Auety, Kamaiurá e Trumaí. Ehrenreich (1940, p . 46) faz notar o uso do 
propulsor entre os indios Karajá do río Araguaia, faz observacao identica com 
respeito aos indios do Xingu. O autor de volta . ao Xingu em 1950 colheu infor
macoes seguras de que o iawari é praticado pelas tribos N¡ihukwá, Kalapalo, 
Kuikuru além das mencionadas acima.• Informantes kalapalo acresccntam que 
eles e os Kuikuru aprenderam ajogar o iawari comos Trumaí. Os Mehináku sao 
apontados como os únicos que nao sabem jogar o iawari. Os Kamaiurá, Trumaí, 
Auety e Waurá silo considerados os melhores jogadores. 

8 Essa forma corresponde na classificacio de Montandon ao tipo "Macho" 
(Montandon, 1934, p . 398), cm que também é incluido o propulsor amazónico. O 
propulsor xinguano diferencia-se destc cm dctalhes de estrutura. 

9 Steinen, 1940, p . 286, faz a mesma obscrvacao. 
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nao constituí elemento essencial, pois observamos muitos dardos a 
que faltavam um ou ambos estes acessórios. 

O propulsor, como os dardos que lhe servem, tem, pelo menos 
atu~lmente, uso exclusivamente cerimonial-desportivo. K. von den 
Ste1nen sugere que o propulsor tenha sido primitivamente urna 
arma de gu~rra o.u ~~caca, porém, ao tempo de sua viagem já o seu 
uso. e~a cenmonial ; .É f~ra de , dúvida 9ue o propulsor, como a 
matona dos tr~cos~ bas1cos é:testa area, denva de complexo amazóni
co de ampla d1fusao, a cultura da Floresta Tropical. Entretanto a 
forma que o diferencia do propulsor amazónico e daquele regist;a
?o para os Tapu~as Orientais; a complexidade e singularidade do 
JOgo a que se destina, aparentemente ausente entre as tribos amazó
n~ca~; s~~ difusao entre tribos representativas da cultura xinguana, 
sao 1nd1c1os que levam a crer que o propulsor em sua utilizacao ce
rimonial-desportiva seja um traco cultural desenvolvido localmente 
de ~elativa a.ntigüidade ~a área. Os Kamaiurá, tribo situada na peri
fena setentnonal desta area, descrevem-lhe a origem situando-a em 
tempos lendários. Contam que ao tempo de Kwát e lay , os gemeos 
filhos de M avutxinín, o herói civilizador, o iawari era conhecido 
apenas pelos Kawahyb tribo tida como muito "brava" ". Panhetá 
líder ou herói desses K~wahyb era o "dono do iawari". Kwát, u~ 
dos gemeos Kamaiurá jogou o iawari com o filho de Panhetá. Em
bora desconhecesse o manejo do propulsor, foi bem-sucedido e ma
tou o fiJho de Panhetá, acertando-lhe um dardo na cabeca. Ka
wahyb opáp~ - os Kawahyb acabaram-se, comentam os Kamaiurá. 
Kwát trouxe o iawari para os companheiros de tribo e lhes ensinou 
o jogo. Estabeleceu, porém, que os dardos somente poderiam ser 
at1rados na altura da coxa dos adversários para evitar o que sucede
ra ao filho de Panhetá, isto é, golpes mortais. Na base des ta len da 
os Kamaiurá se declaram os introdutores do iawari entre as demai~ 
t~ib?s xinguanas. Urna posicao evidentemente etnocentrica que se
na 1nteressante comparar com a de outras tribos. 

Segundo os Kamaiurá, a época para a realizacao do iawari an
tecede tradicionalmente a do kwaryp, cerimónia que se realiza por 

1 O Steinen, op. cit., pp. 285, 404 e 416. 
11 Nimuendajú ref~re-se aos Cawahíb como um grande grupo tupi que teria habita

do o alto Tapajós durante o século XVIII, dividindo-se mais tarde em vários gru
pos, entre eles os atuais Parintintin e Tupi-Cawahíb (Nimuendajú, 1948, p . 283). 
É possível que os Kawahyb a que se refere a lenda Kamaiurá, sejam estes do Ta
pajós. Contudo, convém notar que os Kamaiurá denominam de Kawahyb as tri
bos rea1s ou 1maginárias que habitam a noroeste do Xingu e que muito temem 
como .. bravas". 
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ocasiao da desova do tracajá, entre os meses de agosto e setembro. 
Aliás, é também nesta época que tem lugar outras cerimónias como 
o uruá, danca de flautas, o jakuí, danca de máscaras e outras. Quan
do chegamos ao acampamento Kamaiurá, nos primeiros dias de ju
lho, já eles haviam decidido convidar os Waurá para disputar o ia
wari em sua aldeia. Porém, Kutamapy, o "capitao" Kamaiurá, ale
gando a distancia que os separava dos Waurá e desejoso que as
sistíssemos ao jogo, decidiu-se finalmente pelos Auety, cuja aldeia 
era mais próxima. Os días que seguiram foram de intensos prepara
tivos na aldeia Kamaiurá. Enquanto as mulheres fabricavam fari
nha e massa para os beijus (bróa de mandioca), os jovens cuidavam 
da fabricacao de dardos para o iawari. Os propulsores, até entao 
guardados juntamente com outros pertences entre a palha das pare
des, também foram cuidados. A pintura antiga, de vermelho de 
urucu, foi raspada e substituida por nova. Outros tiveram os amar
rilhos do esporao renovados e uhs poucos foram dados como im
prestáveis, fabricando-se outros. Um simulacro de casa foi erigido 
no pátio da aldeia. Era urna armacao de bambu imitando um ran
cho de urna água, porém sem cobertura e outras paredes laterais 
que a fronteira ao pátio. Para este rancho foram trazidas as flautas 
que entao se utilizavam na danca do uruá 12

• Os preparativos para o 
iawari eram constantemente interrompidos por outras solicitacoes, 
como a participacao na danca do uruá, ou na luta corporal - huká
huká realizada quase que diariamente e mesmo por afazeres quoti
dianos como a pesca ou idas e vindas as rocas. Quando os propul
sores e dardos foram dados como prontos, um calunga da altura de 
um homem, feito de f olhagem amarrada com embira, f oi armado 
em pé a um canto do pátio da aldeia. Diariamente, pela madruga
da, manha, tarde e noite, a maioria dos homens reunia-se para um 
"treino". Formados em dois grupos, um deles constituído exclusi
vamente de jovens, porém sob a lideranca de um hornero já madu
ro, opunha-se a outro em que dominavam individuos mais velhos. 
O utreino" consistía em dancar, cantar e atirar dardos ao calunga. 
Contudo, era comum reunirem-se alguns jovens a qualquer hora do 
día para simples exercício de arremesso de dardos ao calunga. Nes
tas ocasioes, os participantes mais ativos eram meninos que muni
dos de miniaturas de propulsores e dardos se divertiam. 

12 Von den Steinen refere-se freqilentemente a casa das flautas, ou rancho das fes
tas, encontrado no pátio das aldeias xinguanas e que serviam para abrigo de flau
tas e petrechos ceremoniais ou para a ho~pedagem de visitantes. (Steinen, op. cit. 
p. l l l-159). 
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As notas abaixo, sao do diário de campo e servem para ilustrar 
um treino formal: 

"16/6 - As tres horas da madrugada de ontem, acordamos 
com a cantoria do iawari 13

• Duas fogueiras iluminavam o pátio da 
aldeia. Para os lados do porto, f ora da aldeia, esta va um grupo de 
jovens, armados de propulsores e dardos, que anunciavam sua pre
senca com gritos agudos e prolongados. Estes gritos eram respondi
dos por um outro grupo de homens mais velhos e meninos que no 
pátio da aldeia estavam formados dois a dois e também armados de 
propulsores. Aguardavam os "visitantes", isto é, o grupo de jovens 
que já nos haviam indicado constituir a equipe kamaiurá. Eles figu
nivam agora como se fossem os adversários Auety. Os "visitantes" 
entraram na aldeia, formados dois a dois, propulsores e dardos 
apoiados ao ombro. Colocando-se a alguma distancia, mas defron
tando o grupo de "velhos" cantaram por algum tempo até que a um 
grito de seu líder cessaram as cantigas. O grupo dos velhos movi
mentou-se para próximo do calunga. Batidas de pé e pancadas dos 
propulsores de encontro aos dardos marcavam o compasso da can
cao que entoavam. Após algum tempo, formando urna única fileira, 
passaram a avancar e recuar fazendo o calunga de piaó. Seguiu-se 
urna carga cerrada ao calunga, em que os jogadores com propulso
res e dardos em posicao de atirar figuravam arrerr1essos. A gritaría 
era infernal, cada um porfiando por distinguir-se dos outros em 
evolucoes, gritos e batidas ·de pé. Sob o comando de W avinahá que 
funciona va como líder do grupo, voltaram a f ormacao inicial e os 
jogadores, um por um, passaram a. atirar no calunga. Ao adiantar
se dos companheiros, o jogador evolui em círculos diante do calun
ga até armar o dardo no propulsor. Pronto, recua para avancar em 
seguida em marcha acelerada e disparar o dardo. O último a atirar 
f oi Wavinahá, o líder do grupo, que o fez, porém, com arco e fle
cha. Aos gritos de huhá!huhá! os "velhos" voltaram a se.u lugar ini
cial, af astado do calunga. Aproximou-se· en tao o grupo dos "visi
tantes". Takuni, um dos jovens deste grupo, enfeitado com um ca
pacete de penas, adiantou-se dos demais para ·realizar em frente ao 
calunga um número de evolucoes. Aproximava-se do alvo com o 
corpo todo curvado, dava voltas, pretendía atirar, recuava, tal 
como se estivesse medindo um inimigo. Algumas vezes procedía 
como se estivesse ele mesmo esquivando-se de um arremesso. Final-

13 Schmídt (1905, p. 418) reproduz cinco cstrofes do "canto do yauari, isto é, o ean
to do propulsor que temo nome inspirado na principal arma guerreira dos Aue
to" . 
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mente, disparou o dardo atingindo o calunga. Um grito de todo o 
grupo saudou este primeiro tiro. Um a um seus companheiros atira
ram ao calunga, dispensando, porém, as evolucoes. Os tiros certei
ros eram sempre aclamados. Após todos atirarem, o grupo avancou 
cerrado sobre o calunga. Gritavam - Auety! Auety! e foi tal o entu
siasmo e confusao que o calunga foi derrubado e pisado. Com isto 
encerrou-se a demonstracao, dispensando-se "visitantes" e "ve
lhos". Alguns rapazes ainda ficaram no pátio, reunidos em torno de 
Tahumá, um individuo de meia idade tido como o melhor cantador 
da aldeia. Cantavam as mesmas cancoes do iawari. A estas cancoes 
seguiu-se um longo discurso por um dos capitaes da aldeia e um 
convite as mulheres para que viessem se reunir aos cantadores ... " 

Estes treinos foram especialmente animados nos últimos dias 
que precederam a partida de tres jovens escolhidos para levar o 
convite dos Kamaiurá aos Auety. Na manha da partida desses men
sageiros, o "treino" foi mais elaborado que habitualmente. Os ca
torze jovens que formavam a equipe 'principal e que haviam figura
do até entao como "visitantes" apresentaram-se muito ornamenta
dos. O que mais chamava a atencao era a pintura corporal em que 
predominavam dois padroes: um, sobre camada de tijuco branco 
que recobria todo o corpo, das canelas ao pescoco, aplicacoes de 
carvao ou de urucu; outro, em que o vermelho de urucu formava a 
camada base e sobre ela desenhos a carvao. Além dessas pinturas 
corporais, a indumentária incluía capacetes e brincos de pena em 
que predominava o amarelo e o vermelho, cintos e colares de con
chas ou de micangas, urna ou mais cintas de fios de algódao, ou na 
cor da fibra, tingidos de urucu, joelheiras de fios de algodao e as ha
bituais perneiras de embira. Tres individuos, ·escolhidos como men
sageiros, destacavam-se dos demais por urna pintura especial de 
preto de jenipapo que fora,feita na véspera; desenhos geométricos 
cobriam-lhes as coxas, o tronco e os bracos. AS' mulheres e jovens 
também estavam pintadas de vermelho de urucu, porém como de 
habitual com muito menos elaboracao que os homens. Como nos 
treinos anteriores a equipe de jovens distanciou-se para f ora da al
deia, retornando em fo&lllacao e postando-se frente ao grupo de 
"velhos". Após todos terem atirado ao calunga, reuniram-se as 
duas equipes no centro do pátio da aldeia. Kutamapy, o capitao ka
maiurá, sem outra ornamentacao que um cinto de micangas e ar
mado de sua carabina Winchester 44, demorou-se a passear entre os 
dois grupos e ocasionalmente dirigia-se a um ou outro individuo. 
.Chamou a dois dos mais jovens, postando-os a urna distancia de 
cerca de vinte metros um do outro. A cada um deles f oi entregue 
um feixe de varas. Enquanto um dos meninos armava o propulsor e 

44 

prepara va-se para atirar, o outro ergueu o feixe de varas utilizando
º como a um escudo. O oponente atirou-lhe o dardo cm direcao as 
p~r.nas . Coube ao ~~e se defe~dia a vez de atirar enquanto o adver
sano ocupa~a pos1cao defensiva por trás do feixe de varas. Um ve
l~o .subst1tu1u um dos meninos, enquanto o outro era também subs
tituid? por um dos "v!sitantes". A distancia entre os adversários foi 
reduz1da acerca ?e sets metros. Os propulsores, porém, foram dei
xa.do~ ~e lado, at1rando-se os dardos a mao desarmada. Para atirar, 
o 1~d1v1duo r~cua alguns passos para avancar em marcha acelerada 
e. d_isparar a distancia muito próxima do adversário. Os tiros sao di
rigidos sempre abaixo d~ linha ~a cintura. O indivíduo que se de
fende adelgaca-s~ por tras do fe1xe de varas que utiliza ocasional
mente como ap<;>to P.ar~ saltar. O feixe de varas, porém, tem que 
pe~manec~r vertical, imo~el e nao pode ser erguido do chao. A es
quiva do tiro cabe .exclusiva.mente ao corpo. Alguns demonstrando 
sua destreza !eduziram o numero de varas do feixe. A pesar de dis
pa~ados a ma? desarmada uns poucos dardos que atingiram o alvo 
~e1xaram,~qu.imose~; Após ~erca ~e - u~a hora de jogo, Tawapy, o 
hqer dos visitantes · ~ encerrou o Jogo simulando um tiro comarco 
e ~echa. Os grupos se ?isper~aram enquanto as mulheres traziam 
bt;_iJUS e pan~las de ca~im (m.1ngau de mandi~ca) para o pátio. Os 
tres mensag~1ros, parear. na hnguagem kama1urá, equipados de re
de~. de dormir, arco~ e ~echas, remos e urna provisao de farinha e 
be!JUS tomaram ~ direcao. do porto,. M ~ita gent~ os acompanhou 
at~ parte ~o camtnho. A viagem sena fe1ta atraves os inúmeros ca
nais q~e hgam as lagoas dessa regiao. Calculava-se que alcancariam 
a alde1a au~ty na tarde desse mesmo dia, a menos que os canais esti
vesse.m muito secos.e nao permitissem boa navegacao. Em tres dias 
est~nam de volta JUntamente com os Auety. Mas ao fim desse 
periodo chega~am apenas os mensageiros. Ainda longe anuncia
ram-se com gntos de chamada e foi. gra·nde a azafama na aldeia 
Logo que apon.taram no camin~o, t~dos que estavam no pátio reti: 
rara~-se ~ara JUnt<;> ~1:1 para o 1ntenor de suas casas. Chegados os 
pa~eat, do1s del~s d1nguam-se para suas casas, enquanto o terceiro 
ad1anto~-se sozinho para o centro do pátio. Levava apenas o remo. 
Araman1 1", um dos líderes Kamaiurá foi a seu encontro conduzin-

14 D.e~de os prii:ieiros treinos haviamos notado Aramaní sempre ativo limpando 0 

patio da alde1a. Indagando de sua fun~ao, apontaram-nos sua mulher mais velha 
(possuia duas) como a "dona do i~wari" .. Nao pudemos estabelecer com precisao 
tanto esta fun~ao como o mecanismo de sua transmissao. Contudo ficou claro 
que .Aramani tmha ~orno en~~rgos, cl:lidar do pátio durante a realiza~ao do ia
wari e for~.ecer ~.farmha e .b~•J.US .ºº dta do jogo. Embora a mulher fosse aponta
da como dona , toda a m1c1auva partía de Aramaní. 
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do dois bancos. Após saudar o pareát, Aramaní descancou-o do re
mo, te-lo sentar-se, e com ele travou conversacao curta e bastante 
formalizada, retirando-se en tao. Aproximaram-se os demais com
panheiros, principalmente os jovens, generalizando-se a conversa 
sobre as peripécias da viagem, noticias dos Auety, etc. Exibindo um 
pedaco de embira onde haviam quatro nós e sinal de um quinto já 
desfeito, o pareát afirmou que os Auety chegariam a aldeia kamaiu
rá dentro de quatro dias. A tarde o pareát teve os bracos escarifica
dos para "tirar o cansaco da viagem". Durante os dias de espera a 
vida na aldeia prosseguiu como de habitual. Nao se realizaram mais 
treinos para o iawarí, porém o jogo era a conversa de toda hora. O 
pareát era constantemente solicitado a mostrar a embira para escla
recimentos das dúvidas sobre odia de chegada dos Auety. Ao en
tardecer do quarto dia, ouviram-se gritos distantes logo traduzidos 
como anunciando a chegada dos Auety. Os tres pareát, ornamen
tando-se com capacetes de penas, brincos, colares, etc., f oram os ú
nicos a adiantar-se até o porto para recebe-los. Algum tempo após, 
do is deles retornaram a aldeia para buscar presentes de f arinha e 
beijus que levaram de volta para os Auety. Panelas de cauim e mui
tos beijus foram transportados por um grupo de mulheres para urna 
clareira próxima onde os Auety seriam recebidos formalmente. 
Aramaní, em sua funcao de cuidar do pátio, limpou-o de pedacos 
de pau ou de pedras e providenciou para a colocacao de dois feixes 
de lenha e palha para as fogueiras de iluminacao'. Cerca das sete ho
ras da noite os Auety chegaram a clareira onde se demoraram até as 
nove horas. Os "capitaes" kamaiurá permaneceram na aldeia, ca
bendo ao pareát chef e e a esposa de Aramaní, a "dona do iawari", a 
iniciativa de receber os Auety. Pouco depois das nove horas da noi
te, os Auety entraram na aldeia Kamaiurá. A frente do pequeno 
grupo - os Auety somam apenas 28 individuos - seguiam os joga
dores do iawarf que se destaeavam dos demais pela pintura corpo
ral, semelhante a usada pelos Kamaiurá. O líder desse grupo, era o 
próprio capitao Auety, que em contraste com os demais trazia o 
corpo pintado de fuligem negra e um capacete de penas brancas. A 
equipe auety foi postar-se junto a casa de Aramaní enquanto os jo
vens kamaiurá reuniam-se em frente a "casa das flautas" n.o outro 
extremo do pátio. Enquanto os Auety cantavam e dancavam, os 
Kamaiurá reuniram seus dardos amarrando-os dois a dois para en
tregá-los a um de seus pajés. Este, munido de um cigarro, submeteu 
cada par de dardos a um processo de defumacao. Terminado otra
tamento dos dardos pelo pajé, a equipe kamaiurá marchou em dire
cao ªº calunga entoando as cancoes que habitualmente cantavam 
durante os treinos. Takuní, acompanhado de rlois jovens, evoluiu 
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Iawari. Atitude de defesa. Alto Xingu 
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<liante do calunga. Seguiu-se a demonstracao de tiro ao calunga. Ku
tamapy, o capitao kamaiurá, saudou com um tiro de sua carabi
na 15, a boa pontaria de seu filho quando este acertou um dardo no 
calunga. Aliás, todos os líderes kamaiurá exibiam suas armas, cara
binas ou arcos e flechas. Terminada a demonstracao da equipe ka
maiurá, os Auety tomaram posicao frente ao calunga e repetiram
na em todos os detalhes. Com isto encerrou-se a exibicao das equi
pes. Bancos foram trazidos para o centro do pátio e aí reuniram-se 
os capitaes kamaiurá e o capitao e dois outros individuos auety. 
Após fumar e conversar por algum tempo 16

, retiraram-se os capi
taes kamaiurá, ficando os Auety a conversar por algum tempo com 
alguns kamaiurá. Nao se pode dizer que ambos os grupos confra
ternizassem; predominava o formalismo e excessiva preocupacao 
dos Kamaiurá em obsequiar os visitantes com beijus, cauim e cigar
ros. Retiraram-se finalmente os Auety para um bivaque que haviam 
estabelecido na clareira. próximo da aldeia. 

A noite foi de pouco dormir. Reunidos no terreiro da aldeia, a 
maioria dos rapazes kamaiurá aí ficou a cantar e conversar. Nestas 
conversas, os assuntos prediletos eram comentários sobre o peque
no número dos Auety, sua propalada pobreza de rocas de mandio
ca, ou entao, imitacoes grotescas desse ou daquele jogador auety. 
Kutamapy e os demais cabecas de cada residencia Kamaiurá pro
duziram longos discursos em que advertiam os jovens para se abster 
de relacoes sexuais e de se alimentar de peixe, restricoes que viola
das trariam de,rrota e insucesso na disputa do iawari. Panelas de 
cauim passavam de mao em mao. Ao amanhecer, a maioria dos jo
vens kamaiurá estavam na Hcasa das flautas", onde se ocupavam 
em retocar a pintura, ajustar as cintas, joelheiras e demais ornatos. 
Quando estavam todos prontos, reuniram-se para urna exibicao de 
tiro diante do calunga. Os Auety apareceram pouco após, tomando 
posicao em frente a casa de Aramaní. Os Kamaiurá tornaram a exi
bir-se diante do calunga, seguidos f>elos Auety. Kutamapy, o capi
tao Kamaiurá, armado de arco e flecha dirigiu-se com dois meninos 
para o extremo do pátio. Conduzidos por seu capitao, dois meninos 
auety tomaram posii;;ao no extremo oposto. Os capitaes ergueram 

15 Estas carabinas sao a propriedade de maior valor dos Kamaiurá. K utamapy pos
suía apenas duas balas e sua intencao ao fazer fogo foi a de assustar os Auety, 
como ele próprio anunciou. 

16 A roda dos fumantes é urna instituicao tradicional no Xingu. Quase todas as tar
des os líderes de urna aldeia trazem seus bancos para o centro do pátio e aí ficam 
a fumar e conversar. Visitantes sao habitualmente convidados a participar da ro
da. 
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seus arcos e flechas como se os fossem di~parar. Kamaiurá! Ka
maiurá! gritou Kutamapy, logo respondido com igual enfase por 
seu oponente, Auety! Auety! 

Foram trazidos dois feixes de varas e entregues aos meninos. 
Enquanto um dos meninos auety tomou posicao atrás de um dos 
f eixes, seu adversário kamaiurá preparo u-se e. atirou-lhe um dardo. 
O Auety tomou a ofensiva e assim se repetiram muitos tiros, sendo 
os meninos estimulados pelos respectivos capitaes e demais assis
tentes. O canto de ambas as equipes acompanhava a demonstracao. 
O capitao auety tomando de um propulsor e dardos, tomou o lugar 
de um de seus meninos. O menino kamaiurá demonstrou certa hesi
tacao e medo, porém, instigado pelos companheiros ajeitou-se fi
nalmente por trás do feixe de varas. O capitao auety atirou-lhe um 
dardo rasteiro e com pouca for~a. As duas equipes que até entao se 
haviam mantido afastadas, aproximaram-se deixando entre si um 
estreito corredor para onde f oram levadas as varas, colocadas ago
ra a urna distancia de seis metros, um feixe do outro. Nilo, o filho 
de Kutamapy, toco u um Auety com a pon ta do dardo, encami
nhando-se os dois-para junto das varas. Nilo foi o primeiro a atirar, 
seguindo-se o Auety. Ao inesmo tempo outro Kamaiurá desafía va 
novo adversário. Nestes duelos, o que desafía tem a primazia do 
tiro inicial. Os pares de adversários se revezam, porém nao se man
tem constantes durante todo o d_ecórrer do jogo. Ao contrário dos 
treinos, os arremessos durante o jogo se caracterizam pela violencia 
do golpe, a ponto de quebrar as varas do feixe que serve de escudo. 
A habilidade do contedor que se defende está em desviar para o 
lado oposto ao do arremesso visto que o feixe nao é suficiente para 
protege-lo inteiramente. Nao raro, o atirador finta e com um golpe 
de pulso dispara o dardo em direcao diversa daquela que tomara 
inicialmente por alvo. 

Um dos tiros de Nilo atingiu o adversário na coxa. Os 
membros da equipe auety cercaram imediatamente o companheiro, 
ao mesmo tempo que os jovens kamaiurá carregaram sobre o grupo 
adversário, envolvendo-o completamente. Desfeita a melée o Auety
atingido, retirou-se coxeando para onde estava.m seus companhei
ros nao participantes do jogo. O iawari prosseguiu por urnas duas 
horas sem que nenhum outro contendor fosse atingido . O jogo foi 
interrompido. Nilo, dirigiu-se para o Auety a quem atingira e o 
convidou para novo duelo. O Auety relutou e já a rapaziada ka
maiurá comentava que ele estava com medo. Conduzido por Nilo e 
com certa dificuldade no andar o Auety postou-se atrás do feixe de 
varas. Ao carregar sobre ele, Nilo sofreou a carreira tocando-lhe 
apenas de leve com a ponta do dardo. O Auety tomou a ofensiva e 
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pro~edeu da mesma forma. Encerrou-se o iawari desfazendo-se as 
equipes. 

Os Auety reuniram-se todos junto a casa da Aramaní, sentan
do-se os líderes em bancos que este ofereceu. Juruká e sua irma, 
ambas esposas de Aramaní, depositaram em frente ao capitao auety 
urna grande panela de cauim. Este, tomou de um propulsor e dois 
dardos, quebrou-os e depositou os pedacos sobre as bordas da pa
nela. Tawapy, o líder dos jovens kamaiurá durante o jogo, fez o 
mesmo e ajoelhando-se junto a panela, iniciou longa arenga de in
flexao lamentosa. Juruká, sua irma e as mulheres auety choravam e 
repetiam constantemente o refrao - Auety opáp ... Auety opáp .. . "a
cabaram-se os Auety". Terminada a arenga, Tawapy repetiu-a no
vamente, desta vez junto ao capitao auety que também chorava. 
Quando Tawapy findou sua arenga e cessaram os prantos, os pareát 
(mensageiros) 11 kamaiurá aproximaram-se do líder auety, dele re
cebendo presentes; o pareát chefe, um colar de conchas, os dois ou
tros, urna tesoura e um fa ca o. Por sua vez, os pareát presentearam o 
Auety com panelas de cauim. Seguiu-se urna danca de que partici
param todos os membros da equipe auety e duas mulheres kamaiu
rá. Enquanto se dan~va, Tawapy reuniu os pedacos de propulsores 
e dardos quebrados e deles fez urna pequen a f ogueira. Terminada a 
danca, os Kamaiurá e Auety se reuniram em grupos aparte para 
urna refeicao em que se consumiu grande quantidade de beijus e de 
cauim. Aramaní e suas duas esposas estiveram muito ativos servin
do a uns e outros. Após o repasto os Auety reuniram toda a tralha e 
presentes e retiraram-se para urna casa kamaiurá cujo dono e ocu
pantes estavam ausentes. Aí ficaram até o sol amainar retirando-se 
entao da aldeia e tomando o caminho do porto. Viajariam ainda 
para o acampamento da Expedicao Roncador-Xingu, porém te
riam que pousar em meio do caminho. A saída receberam mais bei
j us e farinha. 

Na aldeia kamaiurá foi grande a animacao nesse dia. A noite 
houve muita cantoria no pátio da ald.eia. O jogo, as atitudes e a pró
pria linguagem auety que é urna variedade de tupi-guarani, porém 
muito mais nasalisado que o kamaiurá, era o assunto obrigatório 
de todas as conversas. Era plano dos Kamaiurá descer para o acam
pamento da Expedi~ao Roncador-Xingu, porém como os Auety ti
vessem manifestado propósito identico adiaram a viagem. Disse
ram que viajariam somente após os Auety terem se retirado do 

17 Os pareát nao participaram do iawarí embora um deles fossc dos que mais se dcs
tacaram durante os treinos. 
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acampamento. Esse fato chama a atencao por ser característico das 
relacoes intertribais dessa área. Os grupos tribais tendem a evitar-se 
reunindo-se apenas em ocasioes especiais como o iawari e urna ou
tra cerim8nia, o kwaryp 'ª Desse ponto de vista, este jogo aparece 
como algo mais que urna simples sobrevivencia cerimonial a que se 
tivesse reduzido o emprego utilitário do propulsor. 

Como já foi apontado, o iawari é urna instituicao peculiar a tri
bos representativas da cultura da "área do ulurí": Trumaí, Auety, 
Kamaiurá e Waurá. Estas tribos, como as restantes da área, nao 
obstante partilharem de um mesmo denominador cultural comum, 
caracterizam-se em suas relacoes por forte antagonismo e rivalida
de que se traduzem em urna variedade de.manifestacoes exceto a de 
agressao de fato. As tribos do Alto Xingu nao movem guerra urnas 
as outras. Seus inimigos tradicionais e ativos, boje como ao tempo 
de von den Steinen, sao os grupos marginais a área: Kaiabí Juruna . ' ' Ka1apó, Suiá e Xukahamae. Os tres últimos, mais insistentes e 
atrevidos nos ataques, habitam o cerrado que envolve a mata das 
cabeceiras do rio Xingu. A atitude das tribos da "área do ulurí" é 
passiva, isto é, apenas de defesa as incursoes de pequenos bandos 
daquelas tribos que ocasionalmente penetram em seu territrio e ata
cam as aldeias. 

A par da ausencia de hostilidade ou agressao de f atQ entre as 
tribos do alto Xingu observa-se a exibicao freqüente de atitudes de 
rivalidade. Um confrqnto destas atitudes com aquelas que se obser
vam na realizacao do iawari, sugere ser este jogo urna das manifes
tacoes mais expressivas dessa rivalidade traduzidas porém em ter
mos cerimoniais-desportivos. Observa-se, por exemplo, que as al
deias estao situadas em locais distantes urnas das outras e de acesso 
difícil; o encontro entre indivíduos de tribos diferentes sao raros e 
formais; visitantes esporádicos de~oram-se muito pouco em ~ma 
aldeia estranha, em gerál nao. mais que um día; quando por circuns
tancias especiais, grupos diferentes se reúnem em um mesmo local, 
a exemplo o acampamento da Expedicao Roncador-Xingu, cada 
tribo instala seu acampamento aparte, limitando-se o contacto en
tre grupos a encontros ocasionais, de preferencia entre individuos 
bilingües ou de ascendencia mista. Entre os demais, particularmen
te os capitaes, predomina a atitude de evitar-se o encontro. No ia
wari, é flagrante o reflexo dessas atitudes: os Auety demoraram-se 
na aldeia kamaiurá apenas o tempo necessário a realizacao do iawa-

18 Refer.imo-nos a e~contros que envolvem a maioria do grupo tribal. Individuos, 
especialmente os JOvens, ocasionalmente visitam aldeias de outras tribos. 
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ri; durante a demora, acamparam f ora da aldeia kamaiurá; sua re
cepcao coube aos mensageiros, conservando-se os capitaes kamaiu
rá na aldeia, onde a chegada dos Auety exibiram ostensivamente 
suas armas; as conversacoes entre os líderes de ambas as tribos fo
ram sumárias e formais; os Kamaiurá evitaram visitar o acampa
mento auety 19

• 

Outra manifestacao de rivalidade é o marcado etnocentrismo 
dos grupos xinguanos. Sao freqüentes as comparacoes evocadas pe
los infórmantes para acentuar, quando lhes é favorável, o cotejo 
numérico, urna producao agr!cola maior, técnicas e u ma série de 
julgamentos subjetivos como "bons", "amigos", .. trabalhadores" 
que definem a tribo informante e contrastam com .. maus", "inimi
gos", "preguicosos" das tribos vizinhas. Nao obstante a afirmacao 
de qualidades favoráveis, é evidente a inseguranca da tribo infor
mante manifestada sobretudo por um excessivo medo de feiticaria 
da parte de outras tribos. No iawari, os Auety foram cumulados de 
presentes de farinha e beijus. Alegaram os Kamaiurá que seus anta
gonistas nao tinham rocas - "estavam ~om fome"' enquanto eles, 
Kamaiurá, tinham mandioca em abundancia. O pequeno número 
de Auety e conseqüentemente incapacidade de reunir urna equipe 
de jogadores jovens tal como os Kamaiurá, era objeto de repetidos 
comentários desabonadores. Ao falecer urna mulher kamaiurá, no 
dia imediato ao do iawari, correram logo rumores que a morte ti
vesse sido causapa por feiticaria auety. Esta suspeita foi manifesta
da em discursos e ameacas. 

Estas consideracoes sumárias, em que se procura demonstrar 
ser o iawari urna manifestacao de rivalidade intertribal embora con
dicionada a termos cerimoniais-desportivos, ficariam, porém, in
completas sem urna referencia a outra forma de competicao despor
tiva xinguana, o huká-huká. É esta urna luta corporal, comum a to
das as tribos da área e praticada quase que diariamente nas aldeias. 
É tradicional um jovem visitante lutar o huká-huká com os jovens 
da tribo ou aldeia que visita. A competicao é, porém, individual e 
independente de arranjos prévios ou época apropriada. Regula-se 

19 Aproveitando a oportunidade única, estivemos no acampamento A uety e aí de
moramos bastante. Quando voltamos a aldeia kamaiurá, os jovens que estavam 
no pátio manifestaram o desagrado por essa visita com muita veemencia. Batiam 
em nossas costas e diziam que estavam "brabos". Aprovcitaram a ocasiao para 
dizer que os A uety eram "ruins", etc .. O mais interessante é que dois destes jo
vens que haviam desempenhado as fun~oes de pareát (mensageiros) prometeram 
aos Auety que nós lhes daríamos urna infinidade de presentes. 
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pela iniciativa individual e é ao prestígio do individuo que benefi
cia. Falta-lhe o conteúdo cerimonial simbólico do iawari, podendo 
ser considerada como urna atividade simplesmente desportiva. 
Além disso, o iawari se distingue do huká-huká por ser urna emprei
tada coletiva. A iniciativa e sua realizacao depende diretamente da 
acao dos líderes das diversas aldeias e de entendimentos f ormais en
tre esses líderes. Os preparativos para sua realizacao obedecem a 
um calendário tradicional e exigem a colaboracao e participacao 
ativa de toda a aldeia: os jovens que o disputam, os demais que as
sistem a estes nos treinos e as mulheres que fabricam um excesso de 
farinha e beijus para consumo coletivo e presenteamento. As equi
pes que se defrontam representam a tribo, sendo sugestivas as ex
clamacoes de desafio e as lamentacoes na derrota. O simbolismo 
guerreiro é evidente nas cargas e exibicoes que precedem ao jogo, 
no arremesso de dardos, nos propulsores e dardos que sao quebra
dos e queimados e nas arengas e lamentacoes da tribo perdedora. O 
iawari assume desta maneira, um caráter coletivo, intertribal, en
guanto o huká-huká permanece urna competicao no nível individual. 

Como já foi apontado, a complexidade e singularidade de 
ocorrencia dessa forma de competicao levam a crer seja o iawari 
urna instituicao desenvolvida localmente, e, como tal, funcional
mente adaptada as exigencias culturais dos grupos em questao. A 
ausencia de agressoes de fato entre tribos imediatamente vizinhas, a 
atitude de defesa passiva as incursoes de grupos estranhos, sao indi
cativas de que hostilidades abertas nao sao culturalmente sanciona
das. A par disso, porém, é evidente a rivalidade e inseguranca que 
dominam as relacoes intertribais. A própria feiticaria que poderia 
funcionar como válvula de escape a rivalidade, acreditamos, exista 
mais como suspeita que procedimento institucionalizado. Poder-se
ia, entao, aventar que o iawari funcione como um mecanismo esta
bilizador de relacoes intertribais. Estabilizador por canalizar as ati
tudes de rivalidade e tendencias agressivas para urna expressao so
cial e culturalmente sancionada - urna competicao desportiva sim
bólica de atividade guerreira. 
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PANEMA 
U ma eren ca do ca bocio amazónico 1 

O moderno caboclo amazónico revela em seu tipo fisico, como 
na sua cultura, o caldeamento de elementos de origem ibérica e 
amerindia. Um tel'ceiro elemento, o africano, também contribuiu 
para essa f ormacao, porém em .Proporcao menos significativa que 
aqueles dois prill)eiros. Revela-se sobretudo nos centros urbanos, 
onde a masstt escrava, de origem.africana, foi importada em maior 
escala. As grandes extensoes do Vale, porém, f oram povoadas qua
se que exclusivamente pelo feitor ou colono portugues e o braco 
indígena, ou pelo mestico desses dois povos, o mameluco. A pre
ponderancia desses dois fatores, que fazeni da Amazonia urna área 
regional impar no Brasil, foi condicionada por fatores peculiares ao 
ambiente amazónico, com sua' riqueza em produtos vegetais, as 
chamadas "drogas do sertao", a ausencia de terras produtivas que 
permitissem o cultivo intensivo da cana-de-acúcar, tal como se fez 
no litoral e a fatores de ordem cultural, especialmente a adaptacao 
do indígena a economía extrativa. O cruzamento entre portugueses 
e indios foi intenso. Porém se a cultura ibérica pode implantar um 
sistema de comércio e economía, modos de organizacao, instru
mentos de trabalho, absorveu por outro lado, inúmeros elementos 
culturais desses povos dominados. 

A presente descri~ao e baseada cm observa~ocs de campo realizadas cm urna ci
dade do baixo Amazonas e suas vizinhan~as. 
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Entre esses elementos absorvidos pelo colono portugues e re
fundidos na cultura contemporanea do caboclo, descreveremos 
aqui urna crenca religiosa, e como apontaremos mais adiante, nao 
por seu carácter aparentemente exótico, porém por sua importancia 
na vida comunal O cabloco amazónico é, sem dúvida, católico. Ca
racterizacao contudo, superficial e insatisf ató ria se definirmos urna 
forma qualquer de religiao como um "complexo de inter-relacoes 
do · hornero coro o sobrenatural". Um número de outras crencas 
existe junto a forma local de catolicismo, crenc~s estas que nao p~
dem ser deixadas de lado ou simplesmente definidas como superst1-
coes ou abusoes, porque elas constituem, tal como os prec~it~s e 
idéias cristas, expressoes de relacoes com o sobrenatural, cuJa im
portancia é atestada em um número de práticas e técni~as~ ~lg~"!~s 
dessas crencas tiveram origem no Velho Mundo, patnmon10 1ben
co ou africano, outras provem de culturas indígenas. Urnas e ou
tras, no processo de fusao e incorporacao a moderna cultura do ca
boclo perderam sua forma original, mescladas e transformadas 
num ~orpo de idéias que já nao é mais portugues ou amerínd~ó, po
rém urna coisa nova, caboclo. Em alguns casos a mudanca foi de tal 
sorte que se tornou extremamente dificil, senao impossivel, identifi
car ou retracar a origem de determinada crenca ou prática. Em ou
tros, tal identificac;;ao é relativamente fácil mesmo <liante de análise 
superficial. Assim por exemplo, as crencas em seres da floresta ou 
dos ríos como o Currupira, Matinta-perera, Anhangá, o boto ou a 
uiara, as "maes", ond~- a proveniencia amerindia, e mais específica
mente, tupi ou tupinizada, é evidente. Observ~-~e porém, que mes
mo essas crenc;;as estao longe de seu molde ong1nal, apresentando
se hoje impregnadas e transformadas po.r elementos de origem d~
versa. É notória, por exemplo, nas descncoes daqueles seres, a on
gem ibérica de conceitos como "encant~do~', "lour?s e al vos", su,a 
identificac;;ao ao lobisomem, como na propria tentativa de controla
los através de rezas, inovacoes, uso de água benta e imagens de san-
tos. 

Entre essas crencas, que nos habituamo~ a consi~erar simples 
abusoes ou mera sobrevivencia de tempos idos, pore!11 que para 
urna grande parte da populac;;ao amazónica rural sao importantes 
porque orientam o individuo nas suas rel_ac?es c<??1. o mu.ndc:> 9ue o 
cerca, urna que se destaca porque ligad~ a ... vid.a d~ana do individuo: 
afetando sobretudo seus meios de subsistencia, e a panema. Es~a. e 
urna forc;;a mágica, impessoal, que a maneira do mana melanesi? 
"infecciona" homens animais e objetos. É porém urn mana negati
vo. Nao empresta f or~a ou poderes extraordiná~ios ao seu porta.dor 
ou agente, ao contrário, incapacita-o para a ac;;ao ~ que se destina. 
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Panema é comumente definida como "falta de sorte", "azar", "in
felicidade", e foi coro esse sentido incorporada ao vocabulário po
pular do Norte 2• lncapacidade, acreditamos, traduz melhor a idéia 
ou conceito desta crenc;;a. Nao é apenas urna falta de sorte ou infeli
cidade ocasional, porém, urna incapacidade temporária que aflige o 
individuo ou objeto, um processo cujas causas e sintomas podem 
ser determinados e sao conhecidos. U:n pescador ou cac;;ador cujo 
insucesso repetido nao pode ser explicado por causas ou circunstan
cias que ele considera "naturais", a época imprópria, a qualidade 
de seus petrechos, etc., atribuirá o fracasso a panema. sua própria, 
de sua linha, carabina ou que outros objetos esteja usando. O ca
chorro que o acompanha na mata, a canoa em que se transporta 
podem ficar panema. Por um processo de eliminacao ele acaba por 
determinar o objeto portador da pañema. Como a panemice é muito 
fácil de ser adquirida, procura-se evitar a infeccao recorrendo-se a 
urna série de técnicas preventivas. Essas incluem banhos e defuma
c;;oes em que a pimenta e o alho sao os principais ingredientes, ªº 
lado de um sem número de ervas, "resguardos" e abstencoes de de
terminados alimentos. 'As fontes de panema sao variadas, as mais 
comuns sao: mulher grávida que se alimenta da caca ou do peixe 
apresados por um individuo; mulher menstruada que toca um dos 
petrechos do cac;;ador ou pescador, arma, linha, anzol, etc.; descon
fianc;;a, mal-estar entre amigos, especialmente por cobica de alimen-

. to; ossos ou espinhas abandonadas no terreiro ao alcance de ca
chorros, por~os e animais domésticos; feiticaria. Essas fontes de pa
nema estao enumeradas em grau de "veneno", isto é, de malignida-

2 Montoya, A. R. - (Arte bocabulario tezoro y catecismo de la lengua guarany. t. 
3, 1876. p. 261 verso): .. PANE - desdicha, desventura, soy desdichado, soy des
graciado". 
Barboza Rodrigues, J - (Vocabulario indígena com a ortografia correta. Com
plemento da Poranduba Amazonense. R. J. 1894, p. 30). "Panema - subs. mal 
succedido, infeliz; desgraca, desdita". 
Stradelli, E. - (Vocabularios de lingua geral, Portuguez-Nheengatu. Rev. Inst. 
H ist. Geog. Bras, t. 104, v. 158, 1928). "Panema: infeliz na caca ou na pesca, mo
fino, imprestável, sem expediente". 
Cruls, Gastao - (A Amazonia que eu vi. Río, 1930, p. 290). "Panema: Infeliz, 
desditoso. Aplica-se principalmente aquele que tendo ido a caca ou a pesca nada 
colheu". 
Morais, R. - (0 meu dicionário de cousas da Amazonia, R. J . 1931, p. 82) . .. Pa
nema: desditoso, inútil, que nao encontra caca nem peixe". 
Cruz, Ernesto - (Ethymologia indigena, in Rev. lnst. Hist. e Geog. do Pará. vol. 
X, 1936, p. 504). "Panema: individuo sem sorte, desgra~a, desdita, infeliz, mal su
cedido (B. R.)". 
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de. Embora todas as mulheres grávidas sejam potencialmente fon
tes de panema, e da panema considerada a mais perigosa, algumas 
sao apontadas como particularmente "venenosas". Cacadores e 
pescadores, especialmente esses últimos, tem particular cuidado em 
saber a quem estao vendendo o seu produto. Indagam e tomam pre
caucoes para que o peixe ou a caca nao vá cair em maos de urna 
mulher grávida que os "envenene", ainda que involuntariamente, 
pois exceto por feiticaria a panema nao é em geral causada por von
tade própria. Eles assim procedem nao apenas pelo medo da pane
ma em si mesma, pois há sempre o recurso da cura. É justamente 
dos efeitos da cura que temem, pois acreditam que ao curar-se da 
panema, a mulher sofrerá um aborto ou a crianca nascerá pelada, 
"descascando", para morrer com poucos dias de vida. Um caso 
típico nos foi relatado por um informante. Ele viaja va a negócio e já 
estava de volta quando num pouso resólveu comprar um pedaco de 
anta para comer. O cacador que lhe vendeu a caca perguntou se ele 
estava coma mulher grávida. Nosso homem respondeu na afirmati
va, mas garantiu ao cacador que nada acontecería porque ele pró
prio é quem ia comer da carne e mais, sua mulher nao era '~veneno
sa". Dias passados ao chegar de volta a casa já encontrou a mulher 
doente. ,Sofria de urna urticária terrível. Logo a mulher indagou se 
ele havia comido qualquer coisa "remosa" (maligna), pois por seu 
lado mantivera dieta (resguardo). O homem lembrou-se do episó
dio da anta e logo lhe veio a conclusao que a mulher estava doente, 
porque empanemara o cacador e este recorrera a um processo de cu
ra. Mandou um positivo ao cacador para que interrompesse a cura 
e assim evitar maiores padecimentos a mulher. Mas era tarde como 
ele mesmo pode verificar, pois daí a um mes nasceu-lhe o filho, 
doente, o corpo escamando todo. Nao durou um mes e morreu. 
Nosso informante esquecido de que segundo seu próprio depoi
mento fora 'ele o principal culpado, tentou processar o cacador, mas 
nada conseguiu. 

Quando o cacador ou pescador sente os efeitos da panema, tra-
ta de curar-se imediatamente, a si ou ao petrecho infectado. Esse 
procedimento é porém considerado mau peias conseqüencias que 
pode acarretar se a fonte da panema foi urna mulher grávida. Se
gundo a ética, ele deve procurar a mulher e pedir-lhe que venha ela 
mesma curá-lo, única maneira de nao lhe causar mal. Benedito, um 
dos melhores pescadores, sempre indagava do estado das mulheres 
de seus fregueses. Se ele sentia a panema que alguma mulher tivesse 
causado apesar dos seus cuidados, ia chamá-la. Ela tinha que masti
gar a linha de pesca com a boca cheia de pimenta, deixar escorrer a 
baba de pi menta sobre o anzol. Se isso f alhasse, a panema esta va 
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nele mesmo. Deixava de pescar por algum tempo, pois se recorresse 
aos banhos e defumacoes, era certo a mulher sofrer as conseqüen
cias. No caso de um cacador, a mulher rilastiga a pimenta e deixa a 
baba escorrer pelo cano e pela alca de mira da carabina. Se inefi
ciente esse processo, o cacador deve abster-se de outros tratamentos 
para evitar mal a mulher. Por isso mesmo as mulheres grávidas em 
geral se alimentam somente de caca ou peixe apanhados pelo mari
do ou por um parente próximo. Se um desses individuos contrai a 
panema, é certo que ele nao recorrerá a nenhum tratamento que 
possa resultar em conseqilencias para a mulher. Por outro lado, tem 
eles a vantagem de ,poder recorrer a um processo preventivo que 
nao está ao alcance de estranhos. Antes de preparar a caca a mulher 
mastiga um pedaco assado do figado do animal juntamente com 
um punhado de pimentas e deixa a baba escorrer sobre o fogo que 
vai assar a peca. A dieta de urna mulher grávida se restringe, por is
so, a carne obtida nas tavernas. Alimento dessa proveniencia nao é 
considerado panemoso. 

No caso da panema advir do contacto de urna mulher mens
truada com a aparelhagem do individuo, ele pode curar-se sem 
maiores preocupacoes porque nenhum mal recairá sobre a mulher. 
Existem cacadores e pescadores que nao vendem suas pecas a um 
individuo qualquer. Eles temem que pessoas sem cuidado deixem os 
ossos ou espinhas abandonados, ao alcance de qualquer cachorro 
ou porco, que se os roerem, é certo empanemar o cacador ou pesoa
dor. Esses cuidados se evidenciam particularmente quando o pesca
dor usa urna linha de pesca pela primeira vez. Efe nao vende ou 
cede o peixe mesmo aos amigos, preocupado que está em resguar
dar os ossos e espinhas que deposita na palha do fumeiro para secar 
e somente mais tarde atirá-los fora. 

Desconfianca, que neste uso particular se poderia traduzir por 
inveja entre dois amigos pelo maior sucesso na pescaría ou na caca 
de um deles, é outra fon te de panema. Aquele que é in vejado fica pa
nema. Mesmo criancas gulosas por determinados alimentos que os 
pais lhes recusam, podem involuntariamente torná-los panema, o 
principio o mesmo da desconfianca. A desconfianca, além de causa 
natural da panemice, pode levar o individuo a recorrer a processos 
de feiticaria que tenham como objetivo empanemar o indivíduo ob
jeto de inveja. O processo para tal é relativamente simples dispen
sando o servico de feiticeiros profissionais. Para realizar seu intento 
é bastante ao individuo apoderar-se de um pedaco de caca ou do 
peixe que motivou a desconfianca, e urinar ou defecar sobre ele. 
Mais simplesmente pode atirá-lo cm sua sentina ou fossa. 
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Finalmente, o individuo deve ser cuidadoso em nao lavar a 
presa morta, ou mesmo suas maos sujas de sangue de ca~a, num 
igarapé ou no rio. A umae" do igarapé ou do porto ficará ofendida 
e lan~ará panema sobre o individuo. A caca ou o peixe devem ser la
vados em terra a alguma distancia da água. Os restos nao aprovei
tados do animal devem ser jogados na mata, porém em lugar que 
nao transite pessoa alguma. Se os restos forero deixados numa tri
lha transitada, pisar sobre o sangue ou restos de urna presa é causa 
de panema. 

Os métodos mais comuns empregados na cura da panema, sao 
geralmente conhecidos por todos os indivíduos que se dedicam a 
ca~a ou a pesca. Embora cada indivíduo tenha predile~ao por deter
minado processo ou fórmula, todos eles consistem basicamente em 
banhos ou defumacoes em que a pimenta e o albo sao os principais 
compon~ntes. Cipó albo, ninho de gavia o cauré, f olhas de aninga e 
urna vanedade de ervas Hfedorentas e cocentas" sao sempre adicio
nados aqueles dois principais elementos. A dosagem, composi~ao, 
número de banhos ou defuma~oes, dependem do conhecimento in
dividual e da intensidade da panema. É urna prática habitual o in
divíduo curar a si mesmo e aos seus petrechos, pelo menos urna vez 
em cada quinze dias, e nao raro todas as semanas, para evitar a pa
nema que por ventura tenha adquirido ou venha a adquirir. 

A importancia dessa crenca da panema, como em suas manifes
tacoes, torna-se evidente visto que a maioria dos habitantes da loca
lidade e das vizinhancas depende da caca ou da pesca para sua sub .. 
sistencia básica. Mesmo no caso de pescadores ou cacadores semi
profissionais, os efeitos da panema sao temidos pelos que conso
mem seus produtos como no caso de mulheres grávidas. O conceito 
de panema está assim íntimamente ligado as técnicas básicas de sub
sistencia, e mais que outra crenca qualquer, a vida quotidiana do 
individuo. · 
Publicado anteriormente: R. Mus. Paulista, n.s., Sao Paulo, 5:221-5" 1951. 
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BREVE NOTICIA SOBRE OS INDIOS JURUNA 

Atualmente .-os indios Juruna estao localizados próximo ao 
acampa~ento D1~u~run, da Expedi~ao Roncador-:Xingu, as mar
gens do no deste ultimo nome. O acampamento está situado pouco 
abaixo da foz do rio Suiá Missu, a altura do paralelo 12. Somam os 
Juruna 37 individuos reunidos eni urna única aldeia. Localizacao e 
número que muito contrastam com aqueles registrados no passado 
sobre essa mesma tribo. 

Ao tempo da ocupacao portuguesa do vale amazónico, os Ju
r~na ocup.avam a foz do Xingu. Daí retiraram-se para o curso supe
nor refugiando-se a montante das cachoeiras. O recuo se fez sob 
pressao das expedi~oes lusas, como as de Joao Velho do Valle e a de 
Goncalo Paes, que no século XVII atacaram os aldeamentos indí
genas. Embora mal sucedidas, essas expedicoés lograram fazer com 
que os Juruna abandonassem suas primitivas posicoes '. Igualmen
te fracassaram as tentativas de missionários em aldear esses indios. 
Em parte esse fracasso foi devido. a agressividade dos Juruna e em 
parte as dificuldades surgidas entre colonos e missionários, que 

O A. esteve em con tato. com os indios J uruna em junho de 1950 gracas as facili
dad_es que ~he foram concedidas pela Fundacao Brasil Central, pelo que agradece ao 
entao presidente, Sr. General Borges Fortes. 

1 Para um re~umo da história dos Juruna veja-se Nimuen<tajú, 1948, pág. 218; Lei
te, 1943, pags. 353 a 356; Adalbert, 1849, págs. 247 a 314. 
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obrigaram estes últimos a abandon·ar a regiao. Em meados do sécu
lo XVIII foi estabelecida nova missao no lugar chamado Tauaqua
ra acima de Volta Grande, o que indica terem os Juruna recuado, 
p~is as primeiras missoes foram estab~lecida~ junto a M~tu!u, atual 
Porto de M oz. 2 O Jesuita residente foi assassinado e a m1ssao ~ba_?
donada. 3 Nesse mesmo local Padre Torquato restabeleceu ~ missao 
em 1841 " reunindo cerca de 300 Juruna 5• Esse padre estimava o 
total em ~proximadamente 2.000 indios. 6 

Quase cinqüenta anos após, o etnólogo Kar.l von ~en S~ei~en 
registra mais urna etapa da marcha dos Juruna. Dtz ele:_. ? pr~ncip; 
Adalbert encontrou-os concentrados a 3 graus e no 1n1c10 do 4 
grau, mas o fato de os localizarmos a 8 de latit~de er~ s~rpreenden
te". 1 A populacao parece ter s?frido cor~e sensivel aJulgar p~los to
tais atribuidos as diversas alde1as, reduz1das agora a um máximo ~e 
40 ou 50 individuos nas maiores e a cerca de 20· nas outras: 8 A dis
tancia e dificuldades oferecidas a navegacao pelo curso mu1to enca
choeirado, oferecia agora aos J uruna relativ~ . seguranca a .incursao 
de brasileiros. Porérri, tribos vizinhas os hostthzavam ~ obngavam a 
construir suas aldeias nas ilhas ao meio do rio. Refenndo-se a u~a 
dessas aldeias, Steinen obse·rva: "Esta situava-se ~o e.entro do no, 
sobre do is pequen os depósitos de rochas ... no pnmetro e~contra
vam-se duas palhocas maiores e urna me11or. No segundo, cinco p~
quenas e ainda outra_s separadas em. parte pela água ... Era,1?1

9

uns mi
seráveis ranchos, co11_1 um espaco interno de 4 por 3 m 

2 Nimuendajú, .1948, pág. 218 "Theses tribes niust have early abandoned thi.s pl~
ce howewer retreating to above the falls of Voila Grande, where the Jesu1ts (m 
th~ middle of the XVIII century?) also had the mission of Anauerá or Tauaquéra, 
a little above present-day Altamira" 

3 Adalbert, 1849, pág. 247. · . 
Sobre as relacoes entre indios e missionários é sugestiva a observacao de .Jº.ªº 
Daniel (Tezouro, 111, 172-3) - "Foram estes ~urunas p~aticados por um m1s~10-
nário e aldeados no ano( ... ) porém arrependtdos, por inconstantes, dete~mma
ram voltar para as suas matas; talvez por saudades das suas cacadas e pingues 
olhas da saborosa carne do~ seus contrários ... e para nao ·irem sem matalotagem 
ajustaram faze-la das carnes do mesmo Padr~, de um ~ra~co 9ue estava na sua 
companhia, e de alguns Tapuias mansos que tmha consigo . (citado por Serafim 
Leite, 1943, págs. 353-354). 

4 Adalbert, 1849, pág. 247. 
5 ldem, pág. 248. 
6 ldem, pág. 317. 
7 Steinen, 1942, pág. 281 . 
8 ldem, págs. 280 a 320. 
9 ldem, pág. 279. 
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Coudreau que, em 1896, explorou o curso médio do rio Xingu, 
delimita o tertitório Juruna ern urna faixa entre a Praia Grande e a 
Pedra Seca, o que coincide·com as observacoes de Steinen 10• A si
tuacao dos indios, é, porém, crítica. Entre "mansos, civilizados e 
vagabundos", resta um total de 50 Brasileiros, que, atraídos pela 
exploracao da seringueira·, ocupam boa parte do terr!tório indíge
na. Muitos Juruna "civilizados" ou "mansos" dependem e estao 
subordinados a seringalistas. 

A associacao entre seringalistas, e, mais tarde, castanheiros, 
veio modificar os hábitos tradicionais da tribo. Adquiriram os Ju
runa o uso de roupas, de armas de fogo, de instrumentos de ferro e 
de técnicas brasileir~s. Seus padroes de organizacao social terao se 
modificado em parte, especialmente pela subordinacao aos "pa
troes" e aos caboclos e a um regime novo de trabalho. É possível, 
mesmo, que o decréscimo de populacao nao seja devido unicamente 
ao exterminio pelas armas e dóencas, mas reflita a integracao de 
índios aos povoados e seringais, ou seja, o abandono da vida tribal 
e assimila~ao de individuos e familias a ·popula~ao cabocla tal como 
aconteceu em muitas regioes da Amazonia. No estudo de acultura
cao .de grupos indígenas um dos f atores gei'almente relegados a se
gundo plano é a "passagem" de individuos tribais para a sociedade 
cabocla, brasileira. Atribuí-se o decréscimo em número exclusiva
mente a dizimac~o por violencia ou a introducao <;le doencas conta
giosas. Ao se intensificar o contato entre J uruna e Brasileiros, parte 
dos primeiros terá se mesclado e incorporado a populacao rural. 
Alguns grupos resistiram a esse processo, o que Coudre~u observa 
quando menciona os rumores que corriam ao tempo de sua viag_em, 
de "carajasadas" - grup.os de Juruna que abandonava~ os patroes 
a que estavam ligados e reuniam-se a Juruna "vagabundc;>s" ·para 
atacar povoados ou retirar-se para regioes mais distantes 11 

Os Juruna de Diauarun constituem, aoque acreditamos, os úl
timos remanescentes tribais daqueles grupos que Coudreau mencio
na como "vagabundos". Nimuendajú refere-se a um grupo juruna 
que após algum tempo de subordina~ao a um seringueiro sediado 
em Pedra Seca, abandonou-o em 1916 para refugiar-se no Alto Xin
gu 12 Nossos informantes referem-se a um patrao de nome Cons
tantino, do qual fugjram para estabel~cer a atual aldeia. Trata-se 
provavelmente dp mesmo grupo. Porém, se foram capazes de Ji-

1 O Coudreau, J 897, pág. 33. 
1 J Coudreau, 1897, pág. 49. 
12 Nimuendajú, 1948, pág. 219. 
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vrar-se do jugo brasileiro, vieram por outro lado enfrentar situa~ao 
difícil, a de relacoes com tribos que tradicionalmente ocupavam 
esta área. Steinen menciona a inimizade dos Karajá, que parece 
considerar a tribo de mesmo nome que ocupava e ainda ocupa as 
margens do rio Araguaia. Provável confusao que Coudreau refuta, 
identificando esses Karajá do Xingu aos Suiá-Botucudo,. a que o 
próprio Steinen se refere, e cuja aldeia distava cinco dias, rio abai
xo, daquela dos Juruna 13

• Atualmente Juruna e Suiá estao mais 
próximos; a aldeia <lestes últimos, embora deslocada da foz do Suiá 
M issu para montante do rio, está a cerca de tres dias de viagem, rio 
acima. Os J uruna se referem também a urna tribo que denominam 
de Xukarramae, seus inimigos, cujos característicos como o uso de 
batoques, bordunas de um tipo especial, corte dos cabelos, desco
nhecimento de navegacao, os identifica de certo modo aos grupos 
kaiapó que habitam a regiao compreendida entre os rios Xingu e 
Araguaia. Ao mesmo tempo, os Juruna entraram em contato com 
tribos que ao tempo da viagem de Steinen lhes eram inteiramente 
desconhecidas 14, entre elas os Trumaí, Kamaiurá e Aueti que ocu~ 
pam os ríos Culuene e Culiseu. 

Até 1948, quando foi estabelecido o acampamento de Diaua
run, da E. R. X., os Juruna e as tribos habitantes dos formadores 
do rio Xingu se hostilizavam. Informantes kamaiurá lembram-se 
que, há muitos anos atrás, sua aldeia foi visitada por um grupo de 
oito Juruna, os quais possuíam rifles de repeticao. Os Kamaiurá de
cidiram apossar-se das armas e prepararam urna emboscada em que 
foram mortos os visitantes. Os Juruna nao revidaram imediatamen
te, mas, há cerca de cinco ou seis anos, um pequeno grupo que se in
filtrou até próximo a aldeia kamaiurá, surpreendeu e matou o capi-

/ 

13 Coudreau, 1897, pág. 35 - " Les Carajás des habitants du Xingu ne sont autres, -
et d'apres toutes les informations que j 'ai pu recueillir, - que les Botocudos-Suyas 
dont Steinen, venant de Mato Grosso, traversa les vWages avant d'arriver a la 
Cachoeira da Pedra Secca." - Nota da Reda~ao: Ainda Emilie Snethlage {"Die 
lndianerstamme am mittleren Xingu" , Zeitschrift jür Ethno/ogie, 52/ 53, Berlin 
1921, pág. 400) considerou como partes da mesma tribo os "Karajá do Xingu" e 
os do Araguaia. Foi Curt Nimuendajú, 19.32, págs. 552-555, que revelou ser'em os 
Górotire e outras sub-tribos kaiapó aqueles 'fndi_os que, no Xingu, desde tempos 
remotos, sao chamados "Karajá". Esta explica~ao dada pelo grande indianista, 
que, portanto, refuta as afirma~oes a respeito feítas por Karl von den Steinen e 
Ehrenreich, parece ser confirmada pelos nomes com qu·e os· Tapirapé designam 
os seus vizinhos (cf. Herbert Baldus: "Os Tapirapé, tribo tupi no Brasil Central" 
Revista do Arquivo Municipal, vol. 100, Sao Paulo, 1945, págs. 192-193). 

14 Steinen, 1942, pág. 278. 
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tao desta tribo. A distancia e o temor recíproco parecem ter evitado 
"!_aior freqüe~c~ de contatos ~ostis. Atualmente, com ~ interven
cao da Exped1cao Roncador-X1ngu, Juruna e Kamaiurá entraram 
em ~ma fase de retaco~ pacíficas e de visitas mútuas as respectivas 
alde1as. Prevalece, porem, forte desconfianca de parte a parte. É in
teressante observar que até 1949, os Kamaiurá tinham em sua al
deia dois Juruna. Estes indios haviam sido trazidos de urna aldeia 
suiá atacada e saqueada pelos Kamaiurá. Os lóbulos das orelhas, 
perfurados e deformados para uso de grandes batoques circulares, 
at~s,tavam ter~m esse~ Juruna vivido durante largo tempo entre os 
Su1a. Na alde1a kama1urá ocupavam posicao de destaque dado suas 
qualidades pessoais de iniciativa e atividade; nao eram considera
dos prisi~neiros. Com o avanco da E. R. X. retornaram a aldeia ju
runa, mu1to a contragosto dos Kamaiurá. Nao foram aí bem rece
bidos. Possivelmente procuravam compensar sua situacao de mar
ginalidade, pois praticamente desconheciam a língua juruna, com 
intr!gas sobre os Kamaiurá. Deviam retornar a aldeia destes para a 
r.eahza~ao de urna "fest~ dos mortos", em que tinham fun~ao sa
liente, mas nao o fizeram. Os Kamaiurá, ao par das intrigas, os 
a~ea~aram de morte. Finalmente, foram assassinados pelos pró
pnos J uruna que suspeitavam de prática de feiti~aria. 

Os remanescentes Juruna, de Diauarun, parecem manter mui
tos de seus padroes tradicionais de cultura, apesar das modificacoes 
resultantes do contato mais ou menos prolongado com brasileiros. 
Me~mo a obsetvacao superficial se pode distinguí-los .das tribos que 
hab1tam os formadores do rio Xingu, isto é, os Kamaiurá Trumaí 
A ueti, W aurá, Kalapalo e outros que constituem a área c~ltural do 
ul~ri 15

• As descr~coes de etnólogos e viajantes que percorreram o 
Xt~~u, com~ Ste1nen, Adalbert, Coudreau, Snethlage 16 e Nimuen
daJu, levam a conclusao de que os J uruna, culturalmente muito se . ' aprox1mam dos grupos do baixo e médio Xingu, especialmente os 
Kuruaia, com os quais possuem, além de tudo, notável afinidade 
lingüística 17

• 

Sob esse aspecto, a classificacao dos Juruna oferece dúvidas. 
Nimuendajú, com reservas, considera-os um grupo especial de 

15 Para uma descri~ao sumária da área do u/uri, veja-se Galvao, 1949. 
16 Snethlage, 1913, págs. 49-99. 
17 Nimuendajú, 1948, pág. 219-".Physically, culturally, and linguistically, the Shi

paya are the closest relatives of the Y uruna, being in man y respects indistin
guishable." · 
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línguas tupis impuras 18
• A aceita~ao desse ponto de vista depende 

de estudo lingüístico mais aprofundado. Os pequenos vocabulários 
colhidos por Steinen, Coudreau e Nimuendajú 19

, evidenciam um 
dialeto próprio com intrusoes de tupi-guaraní, cuja forma muito os 
aproxima da "língua geral" difundida pelos missionários. Os ter
mos de parentesco colhidos por Nimuendajú 20

, Coudreau 21 e por 
nós nao revelam afinidades com aqueles das outras tribos tupi do 
alto Xingu, os Kamaiurá e Aueti. 

Ao viajante que conviveu com as tribos dos formadores do rio 
Xingu, o que primeiro chama a atencao ao entrar em contato com 
os Juruna, é sua aparencia e indumentária. Os Kamaiurá, Trumaí e 
demais tribos do alto Xingu, tem o cabelo cortado a altura das ore
lhas e urna pequena tonsura no alto da cabe~a. Excetuam-se as mu
lheres que os usam longos, apenas aparados em franja sobre os 
olhos. Os Juruna, homens e mulheres, usam o cabelo longo e repar
tido ao meio. Na fronte, junto a raíz do cabelo, destaca-se um pe
queno botao teito de um chuma~o de sororoca, colorido de verme
lho. Os homens do alto Xingu andam inteiramente nus. As mulhe
res vestem urna pequena tanga triangular, o uluri. Os homens juru
na nao depilam o pubis e amarram o prepúcio com um anel de pa
lha; as mulheres usam urna saia que lhes atinge até abaixo do joe
lho. É um pano grosseiro, tecido de algodao; fios brancos e verme
lhos que sao tecidos de modo a formar um padrao de gregas ou de 
faixas. 

Antigamente os Juruna tatuavam a face, descendo urna linha 
da raíz dos cabelos e circundando a boca; daí seu apelido tribal 
"bocas pretas 22

• Também as pernas eram tatuadas 23 • Em .rrossa vi
sita nao observamos nenhum individuo com _e_ssas marca:s . . ·Apenas 
pintavam o corpo com urucu. Os Juruna se habituaram t~iribém ao 
uso de roupas. 

18 Nimuendajú, ídem, pág. 214- '"Martius (1867) and Lucien Adam (1896) challen
ge the Tupi relationship of the Yuruna, which is accepted by such competent 
authorities as Bettendorf, Von den Steinen, and Brinton. Closer study leads me 
to the provisional conclusion that Yuruna, Shipaya, Manitsauá, and perhaps 
Arupaí form a special division of impure Tupí languages." . 

19 Nimuendajú, 1932, págs. 581-589, Coudreau, 1896, págs. 165-196; Stemen, 1942. 
20 Nimuendajú, 1932, págs. 583-584. 
21 Coudreau, 1897, pág. 167. 
22 Nimuendajú, 1948, pág. 229. 
23 Veja-se a gravura reproduzida em Steinen, J 942, pág. 306. 
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A maioria de seus artefatos difere em forma e man uf atura da
queles usados no alto Xingu. Nesta área,. é generalizado o uso de 
canoas feitas da casca de jatobá, enquanto os Juruna se servem de 
um tipo de u bá, is to é, canoa feíta de um tronco escavado a ferra
menta. A ceramica difere na forma de vasos, tempera do barro e de
coracao. U ma única tribo do alto Xingu é especialista na fabricacao 
de ceramica, os Waurá 2" - suas panelas sao de fundo chato e circu
lar, lados retos, borda saliente. Os Juruna fabricam vasos de fundo 
arredondado, lados extrovertidos com estreitamento na parte supe
rior para formar a borda (cf. as figuras). As panelas waurá sao pin
tadas com desenhos geométricos em branco, preto, vermelho; as 
dos Juruna nao possuem qualquer decoracao, exceto por depres
soes digitais nas bordas. Os arcos diferem apenas quanto ao mate
rial usado, porém as flechas juruna nao possuem a emplumacao 
costurada característica do alto Xingu; o tipo de empluma~ao é tan
gencial. Para expremer a massa de mandioca, usam os indios do 
alto Xingu de urna esteira que é enrolada e apertada com as maos; 
entre os Juruna prevalece o uso do tipiti, tubo cilíndrico, flexível, 
feíto de trancado, que se distende por um processo mecanico. Dife
rem ainda os ornamentos dos instrumentos musicais. 

A base da subsistencia é a mesma - agricultura de queimada 
para o cultivo de mandioca, milho, batata-doce, algodao: etc., traca 
peculiar as tribos da floresta amazónica. Os Juruna em adicao a
quelas plantas cultivam a cana-de-a~úcar. Suplementam a dieta 
com a pesca e a caca, senda esta última atividade muíto atenuada 
entre os indios do alto Xingu, que dependem quase exclusivamente 
da pesca. 

Sua organizacao social parece basear-se em familias ext(1psas, 
patrilocais 2s, que ocupam residencias comuns. ·A chefia se transmi
te de pai a filho 26

, fato que pudemos constatar. Falecido o velho Ju
bé, capitao da aldeia, sucede-se o filho Pawade. Adalbert se refere a 
um cacique, chefe de toda a tribo, a que os demais capitaes estariam 
subordinados 27

, observacao dificil de constatar boje em dia porque 
a tribo está reduzida a urna única aldeia. A poliginia é admitida. A 
esse respeito pouco diferem os Juruna das tribos do alto Xingu -
também organizadas em familias extensas e com tendencia a acen-

24 Lima, ( J 949). 
25 Nimuendajú, 1948, pág. 233- .. The Yuruna were divided into villages each com

posed of a number of families (patrilineal?)." 
26 ldem. 
27 Adalbert, 1849. 
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tuar a patrilocalidade, pelo menos no caso dos líderes ou capitaes, e 
onde a transmissao de chefia se faz de pai a filho ou de irmao para 
irmao -, que igualmente praticam a poliginia. 

Sobre a religiao é muito escassa a informacao. Segundo Ni
muendajú acreditam na mesma divindade qu~ os Chipáia chamam 
de K umapari e em um herói-cultural. Certos locais, especialmente 
as rochas, sao considerados a moradia dos espíritos dos mortos. Pa
jés usam o fumo, massagens e succao com a boca para curar; as in
fluencias malignas sao transferidas para um ramo de folhagem 28

• 

Os mesmos processos sao usados pelos pajés das tribos do alto Xin
gu. Estas aparentemente nao possuem urna divindade principal, 
mas acreditam na existencia de sobrenaturais que povoam a mata e 
os rios. Aos seus heróis-culturais nao prestam culto. Nas festas, os 
Juruna fazem largo uso de urna bebida fermentada, feíta de man
dioca 29, desconhecida dos Kamaiurá. Trumaí e outros. 

Essa noticia tem o único objetivo de ressaltar a situa~ao atual 
dos Juruna, reduzidos atualmente a pouco mais de trinta indivi
duos, quando há um século atrás atingiam como tribo a cifra de 
dois mil. Assinala também o último limite de sua longa e acidenta
da marcha em demanda do alto rio Xingu em busca de refúgio. Im
prensados e~tre os brasileiros (seringueiros e castanheiros) que 
avancam sobre o curso do río e tribos que tradicionalmente ocu
pam as zonas mais protegidas, terao que permanecer na atual posi
~ao. O seu pequeno número leva a pensar que em breve estarao ex
tintos como tribo. O documentário necessário a reconstrucao de 
sua história é escasso. Pouco se conhece de sua cultura original de 
modo a se poder avaliar as modificacoes que surgiram de seu conta
to com brasileiros e com outras tribos. Utilizamos apenas os mar
cos que ilustram as principais etapas da migracao, e que contri
buem igualmente para o esclarecimento da história do povoamento 
do río Xingu. Os atuais ocupantes das cabeceiras do Xingu prova
velmente percorreram caminho identico, porém em tempo muito 
mais remoto. De outro modo nao se explicaría a integracao de di
versas tradicoes tribais em um conjunto mais ou menos uniforme 
que se pode considerar urna área cultural. Os Juruna, recém
chegados, mantero sua individualidade cultural, cujas raízes se en
contram provavelmente no grande grupo Kawayb da mesopotamia 
Tapajoz-Xingu. · 

28 Nimuendajú. 1948, págs. 24i-243. 
29 Nimuendajú, 1948, pág. 236; Steinen. 1942, págs. 314-316. 
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CULTURA E SISTEMA DE PARENTESCO 
DAS TRIBOS DO ALTO RIO XINGU 1 

I 

As terras marginais aos formadores do rio X1ngu, tributário do 
Amazonas, ~ao habitadas até o presente por tribos indígenas. Ex
ploradores, viajantes e etnólogos percorreram esta área; suas per
manencias no local, poiém, nao µltrapassaram alguns meses e fo
ram espacad~s entre si por largo número de anos. O. alto Xingu so
rnen te veio a ser devassado em 187.0, por von den StCinen, etnólogo 
alemao. E' possivel que tenham sido realizadas exploracoes em épo
ca anterior, mas a documentacao é inexistente. Ajulgar pelos dados 
de nosso conhecimerito, nao se· registrou até dez anos passados, 
qualquer tentativa de ocupacao efetiva da ·área, por parte de brasi
leiros. A populacao indígena permaneceu isolada até 1940. A partir 

1 O presente trabalho é resultado de pesquisa realizada durante os meses de maio a 
julho de 1950, entre os grupos xinguanos que habitam as vizinhan~as do acampa
mento de Jacaré, da Expedi~io Roncador-Xingu, situado na confluencia dos ríos 
Culuene e Cutiseu. ~a éontinua~ao de estudos realizados nesta mesma regiáo, no 
ano de 1947. Agradecemos ao sr. General Borges Fortes, entao presidente da 
Funda~o Brasil Central, o auxilio que prestou aos nossos trabalhos; aos irmaos 
Vitas Boas, chefes da Expcdi~io Roncador-Xingu, a hospitalidade, colabora~o 
e amizade que nos vem dispensando desde 1947. O sr. Antenor Leitio de Carva
lho, zoólogo do Muscu Nacional, que nos acompanhou nesta viagcm, colocou a 
nossa disposi~io suas notas e observa~oes etnográficas, pelo que lhe somos gra
tos. Clara Galvio participou da fase final do. trabalho e muito contribuiu para o 
esclarccimento de diversos problemas. 
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desse ano, a Fundacao Brasil Central e a Expedicao Roncador
Xingu, iniciando a realizacao de um projeto de desbravamento e 
colonizacao da mesopotimia Tapajós-Xingu, fundou os primeiros 
estabelecimentos permanentes. A atuacao dessas duas instituicoes 
tem-se orientado no sentido de povoar a regiao ao sul do rio das 
Mortes, dadas as suas maiores facilidades de comunicacao. O terri
tório ao norte deste rio ainda está em fase de exploracao. Na regiao 
do Alto Xingu, a vanguardp. da Expedicao Roncador-Xingu apenas 
estabeleceu acampamentos. O contato da populacao indígena com 
essas bases é irregular e esporádico, exceto no caso dos índios Kala
palo, cuja aldeia no rio Culuene se situa ao lado de urna pista de 
aviacao. As demais aldeias esta o f ora da rota de penetracao e as re
lacoes da Expedicao Roncador-Xingu com algumas tribos datam 
dos tres últimos anos. Os Irmaos Vitas Boas, chefes da Expedic&o 
Rocandor-Xingu, tem evitado, a todo custo, interferencia direta 
sobre os indígenas e situacoes que possam redundar em choques e 
conseqüente desmoralizacao das sociedades nativas. A influencia 
mais flagrante desses contatos faz sentir-se na introducao, entre os 
indios, de utilidades, como ferramentas, roupas, rapadura, etc ... 

A principal característica da regiao alto-xinguana, sobo ponto 
de vista etnológico, é, portanto, o relativo isolamento e a expectati
va de que as sociedades indígenas aí localizadas possuam urna cul
tura pouco influenciada por elementos estranhos. E' falsa, porém, a 
idéia, de que as tribos aí residentes se.tenham conservado em estado 
de "pureza original". Vários fatores, que há_ muito atuam, tem mo
dificado as culturas indígenas dessa área, malgrado ·o seu isolamen
to. Entre eles, destaca-se o ajustamento de grupos de origem diver
sa, sua influencia mútua, e acao de elementos de cultura brasileira 
que se infiltraram a través das tribos que ocupam o extremo sul da 
área, especialmente os Bakairi, cujo contato com brasileiros antece
de o das demais tribos. Exemplos dessas influencias indiretas sao a 
introducao de armas de fogo (o rifle de repeticao Winchester 44), de 
instrumentos de ferro, o contágio de doencas, como a gripe, e a di
minuicao de populacao como conseqüencia. A esses fatores que, 
sem dúvida, tem. modificado a cultura regional dos indígenas dessa 
área, somam-se, nos últimos anos os efeitos cumulativos da pene
tracao que a Expedicao Roncador-Xingu realiza. Algumas tribos 
ocupam situacao geográfica mais favorável a estes contatos, o que 
significa maior quantidade de artigos importados, maiot assistencia 
no caso de surtos gripais e maior exposicao a influencias estranhas. 
O quadro cultural apresenta, por isso mesmo, modificacoes de 
graus diferentes, nas diversas tribos. 
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Urna outra característica, sobre a qual chamou a atencao von 
den Steinen, o primeiro etnólogo que visitou a regiao, é a notável 
uniformidade cultural que as tribos apresentam. Certo número de 
elementos culturais se difundiu entre os vários grupos xinguanos, e 
de tal maneira os identifica entre si, que é possível considerá-los e 
analisá-los sob um ponto de vista mais amplo, ou seja, o de urna á
rea cultural - isto é, o de urna área geográfica em que elementos cul
turais significativos apresentam relativa uniformidade e continuida
de em sua distribuicao. Dessa área cultural, já foi feita caracteriza
cao e também foi proposta para ela urna denominacao - a área do 
uluri 2

• ~constituida de um número de tribos da mais diversa filia
cao lingüística, cuja cultura, por um longo processo de ambienta
cao e amalgamen to, se torno u uniforme em seus aspectos essen
ciais, sobietudo naqueles que dizem respeito as técnicas que assegu
ram a subsistencia, a artefatos e a algumas instituicoes religiosas e 
sociais. 

Neste trabalho, o primeiro de urna série sobre os diferentes as
pectos da cultura xinguana, estuda-se a organizacao social e, mais 
específicamente, a terminología de parentesco de algumas das tri
bos da regiao. Explica-se a preferencia em analisar esse aspecto, 
porque o seu desconhecimento representa urna das maiores f al has 
nos levantamentos etnológicos feítos na área. Contudo, nao seria 
possível realizar esse propósito sem urna consideracao preliminar 
da área, -em seu conjunto. 

A regiao compreendida pelas terras que margeiam os rios Ba
tovi, Culiseu, Culuene e seus afluentes, formadores do rio Xingu, 
apresenta urna "facies" de transicao de um tipo de vegetacao escas
sa e pobre, característica do cerrado que domina a porcao meridio
nal da hacia, para um outro de floresta do tipo amazónico, ao nor
te. O revestimento florístico, mesmo na zona de cerrado, adensa-se 
nas terras imediatamente marginais aos grandes ríos e lagoas. Nes
tas áreas de floresta labial, o terreno é plano, baixo e alagadico. O 
clima, úmido e quente, é relativamente uniforme durante todo o 
correr do ano. Alternam-se, urna estacao chuvosa, que dura de no
vembro a abril, e urna estacao seca, nos restantes meses. A tempera
tura diurna, elevada, contrasta com a noturna, em geral, bastante 
baixa. 

A fauna de porte maior é relativamente pobre em espécies .e 
em número. Entre os mamíferos., dominamos veados, antas e cap1-

2 Galvao, 1949. 
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varas; peixes, como matrincha, traira, peixe-cachorra, piranha, cu
rimatá e trairao sao abundantes, especialmente nas lagoas. 3 Embo
ra antecipando na ordem do nosso registro de dados, convém acen
tuar a localizacao. ripuária das aldeias xinguanas, sua dependencia 
maior da pesca e a pouca importancia das atividades cacadoras. 
Essa localizacao ripuária em terrenos de mata alta é, sobretudo, 
propicia ao sisten1a de agricultura. As aldeias dispoem praticamen
te dos mesmos recursos, nao se observando aquela discrepancia de 
meios de subsistencia entre as tribos fixadas junto aos cursos flu
viais e as do interior da floresta, como nota Steward com relacao a 
algumas regioes amazónicas 4

• Essas diferencas em recursos, via de 
regra, resultam em variacao numérica na populacao das comunida
des e em diferencas na estrutura sócio-política. Na zona alto
xinguana, todas as tribos dispoem dos mesmos recursos e utilizam 
as mesmas técnicas para explorar os meios propicios a subsistencia. 

A regiao, malgrado seu isolamento, é escassamente povoada. 
Dados colhidos por Pedro Lima, do Museu Nacional, que, em su
cessivas viagens, entre 1947 e 1950, visitou as aldeias xinguanas, or
cam a populacao indígena atual em cerca de 700 a 800 individuos; 
von den Steinen, que há cerca de 70 anos atravessou esta mesma re
giao, estimava o total entre 2.500 e 3.000 indios. Urna outra infor
macao é a de Meyer s, referente ao ano de 1897, o qual atribuí a re
giao xinguana um total de 35 aldeias, o que, numa estimativa oti
mista, se poderia_traduzir por cerca de 4.000 individuos. O confron
to desses dados indica, por um lado, a fraca densidade da popula
cao xinguana, mesmo em épocas de contatos pouco freqilentes com 
os civilizados e, por outro, atribui-lhe um decréscimo de pouco ·me
nos de cinqUenta por cento. Mesmo considerando exagerados os 
números de Steinen e Meyer, pode-se admitir que houve um despo
voamento sensível, o qual, possivelmente, estará relacionado com a 
intensificacao dos contatos entre indios e brasileiros, e com a intro
ducao de doencas estranhas aquelas populacoes. Nos últimos anos, 
surtos gripais tem assolado as aldeias xinguanas. E' sugestivo o 
caso de urna aldeia Kalapalo, na margem do río Culuene, onde a 
gripe vitimou, em 1946, 25 indios, no espaco de duas semanas; bai
xa sensível em urna populacao total de 180 individuos. Em 1950, 
alastrou-se novo surto que, embora combatido a tempo e coma uti-

3 Para urna dcscri~ao da fauna xinguana, veja-se Carvalho, 1949. 
4 Stcward, 1948, v. 111, p. 886. 
5 Mcyer, citado por Lévi Strauss, 1949, p. 323, vol. .Jll. 
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lizacao de recursos terapeuticos como a penicilina, v1ttmou 12 
índios das tribos Kamaiurá e Kalapalo. O efeito cumulativo dessas 
epidemias tem levado algumas tribos a quase extincao. 

En~re. as tribos que habitam a regiao, destacam-se os Bakairi, 
localizados no río Paranatinga, os Kalapalo e Kuikuro, na margem 
esquerda do Culuene; os primeiros, diretamente sobre a barranca 
do rio, os últimos, em urna lagoa que comunica com o rio. Esses 
tres grupos pertencem a familia lingüística cariba, assim como os 
Nahukwá, Matipúhy e Aipatse, vizinhos dos Kalapalo e Kuikuro, 
cujo número é muito redui;ido 6 • ·Os Kamaiurá habitam o igarapé 
Tiwatiwari, que liga a lagoa Ipavu ao Culuene, próximo a confluen
cia deste como Culiseu '; ·OS Aueti, um igarapé, afluente dorio Cu
liseu, em seu curso inferior 8• Ambos estes grupos falam dialetos da 
familia tupi-guaraní. Os Waurá, no rio Batovi, e os Mehinako, sao 
representantes da família aruaque. Os Iawalapiti, também da fami
lia aruaque, estao localizados próximo aos Kamaiurá 9• OsTrumaí, 
junto a confluencia Culiseu-Culuene, falam urna língua própria, 
nao aparentada co'm qualquer dessas outras 10

• 

Esses grupos ocupam a área xinguana propriamente dita. Em 
territórios vizinhos habitam outras tribos indígenas. A oeste, estao 
as várias tribos Kawahyb 11 que hostilizam eventualmente as dos 
formadores do Xingu. A leste, em extensa zona de ce'rrado, sem 
contato direio com as tribos xinguanas, dominam os Xavantes e, 

' 
6 Além dos Bakairi, Steinen cita, como representantes cariba, apenas os Nahukwá, 

aos quais atribuí 9 aldeias, (Steinen, 1940, pp. 196-197). Atualmcnte, os Nahuk
wá, propriamente ditos, habitam urna única aldcia, com 17 individuos. Os Mati
púhy e Aipatse, em número pouco superior a este, tem aldeias próprias, consti
tuidas de urna única maloca. Petrullo (1932, p. 143) inclui ncssa familia os Nara-

. vote e Tsuva. 
7 'Os Kamaiurá, que habitam tradicionalmente as vizinhan~as d~ lagoa lpavu, pos· 

sufam, ao tempo de Steinen, 4 aldeias (Steinen, 1940. pp. 148-151). Hojeestao re· 
duzidos a urna única . 

8 Steinen (1940, p. 154) localiza os Aueti nessa mesma rcgiao. Estavam reunidos 
cm urna única aldeia. 

9 Este grupo, autónomo ao tempo de Steincn (vide Stcinen, 1940, pp. 143 ss.) en
contrava-se praticamente extinto em 1946. Alguns rcmanesccntes seus esta.vam 
cspalhados por várias outras tribos, principalmente entre os Kamaiurá e Kuiku
ro. Atualmente, ( 1950) rcadquiriram sua autonomía tribal, fundando nova aldeia 
com os recursos que lhes foram fornccidos pela Expedi~ao Roncador-Xingu. 

1 O Steinen ( 1940, p. 157) registra duas aldcias Trumaí "abaixo da embocadura do 
Kulischu, no Kuluenc". 

11 Kawahyb é urna designa~ao Kamaiurá para as tribos hostis que habitam a oeste 
de seu território. Nimuendaju (1948, v. 111, p. 283) divide-os cm seis grupos entre 
eles, os Parintim e Tupi-Cawahib, localizando-os no Tapajós. 
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possi~elmente, outros grupos menores 12
• Ao norte, os Suiá (da 

f~míha Je) e ?s Ju~una 13, localizados em afluentes do Xingu; oca
s1onalmente 1ncurs1onam pelos formadores deste rio. Ao sul um 
extenso .chapadao semi-árido, isola praticamente os Bakairi d~ rio 
P~ranat1nga, do co .. ntato com outras tribos, exceto com os Kajabi 
que, por vezes, os tem atacado. Estas tribos diferenciam-se pela cul
tura, das do Xingu. 

As tdbos xinguanas variam consideravelmente em número: os 
Ka~apalo somam cerc~ de 180 individuos, os Kamaiurá, 110, os 
Kutkuro .140, os ~au~a! 95; algu'!las estao reduzi~as a pouco mais 
d~ .urna v1ntena de 1nd1v1duos, ass1m as dos Truma1;Aueti e Iawala
pttt. 

Como os dados de von den Steinen atribuem relativo 
equilibrio a populacao das várias tribos, é um problema a investigar 
por que a despopulacao se terá verificado mais agudamente em al
gumas delas, como as dos Trumaí, Aueti·e lawalapiti. A hostilidade 
de tribos vizin~as, como é o caso em que se acham os T~umaí, que 
sofreram repetidos ataques dos Suiá, nao parece afetar muito o 
crescimento ou a estabilidade da populacao. Segundo reiteradas 
afirmacoes dos Trumaí, como de outros informantes indígenas, 
poucas mortes resultam d9s encontros guerreiros. Acreditamos que 
entre os. fatores r~st.ritivos, a prática freqüente de abortos desempe
nhe um papel ma1s importante. Por outro lado, o caráter cooperati
vo dessas sociedades permite sua eKistencia dentro de um limite 
mínimo de populacao, abaixo do qual o efeito cumulativo desses di
versos f atores - guerra, práticas anticoncepcionais e abortivas, 
doen~as - leva a tribo a extincao gradual. Em um censo realizado 
em 1947, junto a populacao Kamaiurá, o número .de irtdivíduos en-

12 Os X a van tes ocupam urna regiao a N. E. do .curso médio do Rio das Mortes. 
13 Os Suiá foram encontrados por Steinen ( 1940, p. 193, 1942, p. 237). As margens 

do rio Xingu. Atualmente ( 1950) ocupam o curso inferior do rio Suiá Missu, 
afluente direito do Xingu. Sua aldeia, porém, ainda nao foi localizada; acredita
se que sejam em número extremamente reduzido. Esta tribo era particularmente 
temida por aquetas que habitam os formadores do Xingu. Em urna explora~ao 
do rio Suiá de que o A. participou, acompanhando os Irmaos Vílas Boas, verifi
cou-se a existencia de .Suiá, pe.las ro~as recém-abatidas a margem do rio. A pre
sen~a dos Juruna é anotada por Heriarte em 1640, próxfmo a foz dorio Xingu, 
no Amazonas (Heriarte, 1874; p. 33). Atualmente estao localizados junto ao 
acampamento Diáuarun, da Expe<ii~ao Roncador-Xingu, cerca de 100 km dis
tante da confluencia Culuene-Culiseu. Sua classifica~o lingüística é duvidosa; 
Nimuendaju os considera "tupis-impuros" (Nimuendaju, 1949, p. 124). Somam 
37 individuos ao todo. 

78 

tre 1 e 15 anos era bastante inferior ao de adultos acima dessa ida
de. Esses dados nao davam margem a prognosticar urna possibili
dade de aumento de populacao 1 ~. U m surto gripal que ven ha atin
gir os indivíduos jovens contribuirá para o agravamento da situa
cao deficitária. 

As tribos desta área, estao grupadas em blocos, as margens dos 
principais rios. Entre as familias lingüísticas, a que apresenta maior 
continuidade em localizacao territorial é a cariba. Os Nahukwá, 
Kalapalo, Kuikuro, Matipúhy e Aipatse ocupam territórios mais 
ou menos contíguos, ao longo da margem esquerda do tio Culuene. 
Um segundo nucleam·ento é formado pelos dois principais repre
sentantes aruaque, as tribos Mehinako e Waurá, entre os·rios Bato
vi e Culiseu. Próximo a confluencia Culiseu-Culuene, encontra-se 
um terceiro bloco de tribos, constituido pelos Kamaiurá Aueti Ia
walapiti e Trumaí. A filiacao a mesma f amília lingüística' poderá ter 
sido um fator favorável a esses nucleamentos. Nao terá sido, po
rém, o dominante, que, acreditamos, resulta de circunstancias his
tóricas ligadas a imigracao dessas tribos na área considerada. E' su
gestivo o fato de se encontrarem. no terceiro nucleamento mais a 
jusante do rio, tribos de diversa filiacao lingüística - tupi, a;uaque e 
trumaí (isolada). A afinidade cultural dessas tribos com as da re
giao amazónica favorece o ponto de vista de que sejam originárias 
de territórios situados mais ao norte. Aceitando essa origem, a via 
mais provável de migracao teria sido de norte para sul, ao longo do 
próprio rio Xingu e, possivelment~, do Tapajós. A relativa ausencia 
de tribos com um tipo afim de cultura, nas regioes situadas a leste 
do Xingu, oride predominam vários grupos Kayapó, as barreiras 
geográficas ao·sul; o chapadao de Mato Grosso, e a ocupacao mais 
ou menos densa das regioes a oeste do Tapajós, por tribos que hos
tilizam as do Xingu, os vários grupos Kawahyb, concorrem f avora
velmente para a admissao de urna migracao norte-sul. Afinidades 
culturais com ·as tribos norte-amazónicas, especialmente com as ca
ri ba e aruaque, parecem corroborar esse.ponto de vista 15

• Contudo, 
no estado atual de nossos conhecimentos sobre astribos xinguanas·, 

14 Galvao, 1949, p. 33. . 
15 Stéinen (1940, pp. 503-513; 1942, pp. 350-360) em sua prtme1ra viagem ao Xingu, 

def en di a a idéia de que os cariba tivessem urna origem meridional: "tal vez nas ca
beceiras dorio Madeira e do Tapajós", de onde se teriam dispersado para o nor
te, ponto de vista que mais tarde modificou, aceitando como centro de difusao 
desse grupo, a regiao norte-amazónica. Note-se que csse foi o ponto mais ao sul 
alcan~do por urna tribo cariba, em território brasileiro. 
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as evidencias nesse sentido sao praticamente nulas, exceto por infe
rencia. Assim, em urna exploracao do rio Suiá, foi-nos apontada 
por um informante Kamaiurá a localizacao antiga de urna aldeia 
dessa tribo, no curso inferior desse rio. Afirmou ele que a tribo Ka
maiurá, há muitas geracoes passadas, ocupou essa regiao, para 
mais tarde transferir-se para o Culuene. A distancia entre a locali
zacao atual e a indicada é estimada em 100 km. Os Trumaí, segun
do eles próprios e informantes de o u tras tribos, foram a última tri
bo que penetrou na regiao alto-xinguana. A esse tempo, anterior a 
visita de Steinen em 1884, desconheciam o uso do uluri, característi
co da indumentária feminina, e entre outros traeos 'culturais que os 
diferenciavam das tribos já estabelecidas, cita-se o corte dos cabelos 
que os homens usavam longos. Por outro lado, é-lhes creditada a 
introducao, no Xingu, de um elemento cultural de larga difusao - o 
propulsor de flechas e o jogo em que este é utilizado. Os Trumaí, 
hoje em dia perfeitamente integrados na cultura regional, demons
tram, entretanto, certa tendencia a deslocamentos freqüentes, o qtle 
talvez indique penetracao recente ou adaptacao precária. J á estive
ram, no Culuene, em regiao próxima aos Kalapalo; ainda neste rio, 
próximo aos Kamaiurá; no Culiseu, junto aos Mehinako e, mais 
tarde, em zona vizinha a dos Aueti. Seu território tradicional, e ao 
qual ultimamente retornaram, é a margem direita do Culuene, 
numa faixa compreendida entre a confluencia deste río como Culi
seu e o travessao Morená, situado duas léguas río abaixo, no Xingu 
propriamente dito. Ataques dos indios Suiá, provocaram alguns 
desses deslocamentos para regioes mais protegidas. 

Esses nuclea·mentos de tribos representam, talvez, etapas na 
ocupacao da área, o que se poderia averiguar mediante urna crono
logía relativa de ocupacao, utilizando, entre outros, o conceito de 
tempo-espaco desenvolvido por Wissler - isto é, analisando os tra
eos culturais de maior difusao e identificando os focos de sua distri
buicao dentro da área. Pesquisas arqueológicas nos sitios de antigas 
aldeias trariam, sem dúvida, a melhor contribuicao ao esclareci
mento do problema 16

• No estado atual dos conhecimentos, qual
quer conjetura sobre a prioridade desse ou daquele grupo é infun
dada, embora haja indicacoes que levem a considerar os Kamaiurá 
e Trumaí como os mais recentes. 

16 Depósitos arqueológicos com material de ceramica sao abundantes nos terrenos 
vizinhos ao atual acampamento do Jacaré, na confluéncia Culuene-Culiseu. Dis
tinguem-se do.is tipos: enterratórios e depósitos superficiais. Em um do primeiro 
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Esse problema é de interesse, porque, como será visto adiante, 
um bom número de traeos e complexos culturais apresenta conside
rável difusao e uniformidade entre as diversas tribos, o q'ue faz su
por, de início, um longo período de aclimaeao cultural. O Alto Xin
gu apresenta características .de zona de refúgio: o esgalhamento dos 
rios formadores insere tunhas de floresta tropical, numa paisagem 
onde predomina o cerrado e tipos afins de vegetaeao própria de ter~ 
renos semi-áridos. Dadas as técnicas de agricultura que exigem ter
renos de mata, e a dependencia maior da pesca, as tribos xinguanas 
tem que, necessariamente, ater-se aos territórios de floresta situa
dos na vizinhanca imediata dos rios ou de lagoas, os únicos propi
cios aos meios de subsistencia. Tais condieoes de adaptacao restrin
gem-lhes, de muito, a área vital. Explica-se, por isso, o adensamen
to de grupos indígenas em territórios praticamente contiguos, res
tando, porém, verificar se a sua distribuieao em tres núcleos princi
pais corresponde, na realidade, a outros tantos de fisionomía tropi
cal ou semitropical, adequados as técnicas de subsistencia. O fato é 
que, por forca dessas imposicoes ambientais ou de fenómenos his
tóricos, operou-se verdadeira compressao cultural, resultante da 
proximidade dos grupos diversos, a qual favoreceu, sem dúvida, a 
aculturacao e o amalgamento cultural das diferentes tradicoes tri
bais, que ademais, já possuíam um denominador cultural comum, 
que se pode definir como do tipo de floresta tropical 11

• Esta com-

tipo, por nós explorado, encontramos cerAmica até a profundidade de 1 metro, 
alguns restos de cinza e carvao, porém ausencia de material ósseo. O terreno é 
alagadico e pouco propicio a conserva9ao de material. A ceramica apresenta-se 
fragmentada e compacta. Nio observamos estratificacao nem extensao desses 
depósitos além de um perímetro de 1 m o que nos levou a conclusio de que se tra
tava de enterratórios, fato que foi, aliás, confirmado por informantes Trumaí, 
que dizem ser aqueles enterratórios do tempo dos seus avós. A inda hoje se obser
va o costume de enterrar junto com o morto algumas pecas de cerdmica. cuja 
borda é previamente quebrada. Nos achadbs superficiais, cm um único local, ob
servamos um depósito de cerca de vinte centímetros - aparentemente restos das 
fundacoes de urna casa, dada a sua forma circular - de camadas de carvAo e cinza 
e fragmentos de ossos de animais. Em duas valas, que ligam um pequeno campo 
ao rio, atravessando urna faixa de mata, encontra-se muitos cacos de cerdmica es
palhados pela superficie, provavelmente arrastados pelas enchentes. Nao pude
mos apreciar nenhuma diferenca notável entre o tipo de ceramica achado a su
perficie e o encontrado no suposto local de enterratório. A tempera e a forma das 
bordas aproximam-se das do tipo de ceramica Waurá moderna. Observa-se, po
rém, nas bordas, um tipo de denteamento ausente na ceramica moderna. Alguns 
fragmentos apresentam igualmente um imbricado (finger impression) que nio 
observamos cm qualquer ~a moderna. 

17 cf. Steward (1948, v. 111, pp. 883-899; ídem (1949, v. V, pp. 669-772). 
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pressao que resultou do contato continuado entre as diferentes tri- . 
bos, deve ter acelerado muito o processo de difusao de traeos cultu
rais, processo que ainda hoje continua, como é flagrante na institui
cao do jogo, em que é usado o propulsor de flechas - iawari (K) 18

• 

Embora a esse jog.o seja atribuida origem mítica, como é o caso en
tre os Kamaiurá 19

• os informantes desta, como de outras tribos, 
apontam os Trumaí como seus introdutores, classificando-os como 
os "don os do iawari". É de notar que esta foi, aparentemente~ a úl
tima tribo a integrar-se na cultura local. A prática do iawari esten
de-se a maioria das tribos xinguanas, exceto aos Mehinako e Bakai
ri. O núcleo cariba, representado pelos Kuikuro e Kalapalo, é 
apontado como dado ao jogo, que aí teria sido introduzido pelos 
Trumaí. Entre eles, porém, o des porto obedece a técnicas algo dif e
ren tes, sobretudo no que se refere a ponta das flechas. Entre as de
m ais tribos, usa-se uina ponta romba de pedra, revestida com cera. 
Os Kuikuro e Kalapalo usam pontas de madeira embolada. O iawa
ri é praticado com maior intensidade e freqüencia entre as tribos do 
baixo Culuene, Culiseu e Batovi, ou seja nas áreas vizinhas do terri
tório Trumaí, seus pretensos introdutores. 

A par dessa compressao resultante da vizinhanca imediata, 
urna outra prática muito concorre para a difusao de elementos cul
turais, o comércio intertribal ligado a especializacao manufatureira 
de cada grupo. Realizado em época tradicional, a estacao seca, este 
comércio obtém considerável troca de produtos e a conseqüente di
fusao e uniformizacao de artefatos entre as diversas tribos. Além de 
artigos como a ceramica, manufatura exclusiva de umatribo (Wau
rá), arcos (Kamaiurá), colares de caramujo (Kuikuro e Kalapalo), 
instrumentos de ferro e micangas (Mehinako, que os obtem através 
dos Bakairi, situados próximo a u m posto do Servico de Protecao 
aos tndios e a missao religiosa), sal (Waurá e Trumaí), é trocada 
urna infinidade de outros objetos, tais como adornos de penas, ar
mas, cestas, cabacas, alimentos, animais (especialmente cachorros). · 
Produtos de urna 'tribo, como a ceramica Waurá, alcancam o u tras, 

18 Sernpre que se usa urna palavra da língua Kamaiurá, um K entre parenteses é 
aposto a mesma. ·· 

19 Para descri~ao desse jogo veja-se Galvao, 1951. Consiste em duas equipes forma
das por jovens que representam as tribos disputantes.· Cada participante, dispara 
individualmente urna flecha sobre o adversário, utilizado p,ara isso, o propulsor. 
O antagonista defende-se com urna espécie de escudo f eito de um feixe de varas. 
As flechas sao atiradas a altura da coxa do adversário, nao sendo permitido atin
gir-lhe outra parte do corpo. O maior número de impactos alcan~ados por urna 
das equipes, classifica-a como vencedora. 
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relativamente distantes, como a Kamaiurá, através de trocas inter
mediárias, como as realizadas pelos Aueti. O comércio implica, por 
outro lado, no contato mais dernorado de grandes grupos tribais, o 
que facilita casamentos e relacoes de outra natureza entre os diver
sos grupos 20

• Em parte ligada ao comércio, existe entre as tribos 
xinguanas, a instituicao de urna festa dos mortos (Kwaryp - K.) que 
reune várias tribos e propicia urna oportunidade para a troca de ar
tigos. Apesar da rivalidade intertribal, as tribos xinguanas man.tero 
relacoes pacíficas entre si. 

A distribuicao geográfica, continua e uniforme, de um número 
de elementos culturais significativos, já nos levou a considerar o seu 
conjunto como indicativo de urna área cultural - "área do uluri", 21 

designacao escolhida por constituir essa pequena peca da indumen
tária feminina um dos característicos mais expressivos dessa área a 
que pertence com exclusividade. 

J 

20 Em 1950, por exemplo, os Karnaiurá, em quase sua totalidade, estiveram acam
pados na aldeia Trumaí, para o moitará (termo kamaiurá para comércio ou tro
ca). Nao obstante a manifesta rivalidade dessas duas tribos. durante essa ocasiao, 
afirmam os informantes. o ambiente é de relativa cordialidade. A tribo hospedei
ra cabe a obriga~ao de fornecer alimentos a hospedada. O moitará constituí a ú
nica ocasiao em que tribos diferentes acampam no mesmo local. Para urna análi
se das relacoes intertribais, veja-se Galvao ( 1950). 

21 Nos últimos anos, antropologistas que se dedicam ao estudo do amerindio, tem, 
em parte, ab~ndonado a utilizacao do conceito de área cultural, aplicado ao éon
tinente sul-americano. Substituem-no por outro mais amplo, o de tipos de cultu
ra. pela dificuldade de urna classificacao em detalhe, de tao complexo mosaico 
cultural, pela falta de informacao etnológica, e sobretodo, para enfeixar urn con
ceito mais amplo de ecologia aplicado a antropologia. Dentre esses tipos, cuja 
dcfinicao ainda é demasiado esquemática, destaca-se o chamado Tipo de Cultura 
da Floresta Tropical, Steward, J. ( J 948, pp. 883-90 l; 949. pp. 669-772), que se ca
racteriza por urna agricultura de queimada e derrubada, pelo uso da mandioca, 
pela dependencia parcial da caca e da pesca, por um conjunto de técnicas peculia
res de ceramica e trancado, pela relativa ausencia de segmentacao social em sibs, 
metades, etc., pelo desenvolvimento de xamanismo e pela ausencia de um com
plexo religioso, que inclua templos e sacerdotes. Geograficamen'te, esse tipo se 
distribuí por toda a bacia amazónica apresentando, por.ém, varia~oes, segundo a 
regiao, e muitas vezes, dentro desta, segundo a tribo. Essas variacoes observam
se mais prontamente em traeos da cultura, conio a indumentária, os ornamentos, 
a técnica de plumária, diferencas secundárias na construcao de arcos. Hechas, 
manufatura de cestos e de ceramica. Mais discretamente, nos padroes de vida so
cial e religiosa. Dai admitifern-se áreas que constituem urna manifestacao regio
nal desse tipo de cultura. Envolvendo essas culturas típicas e, algumas vezes, de 
permeio com elas. encontram-se culturas marginais, assim consideradas porque, 
embora participando de alguns traeos da cultura padrao, dela se diferenciam bas
tante. Entre essas culturas marginais foi incluida a cultura das tribos que ocupam 
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Entre os elementos de larga difusao na área do uluri, desta
cam-se as técnicas relativas aos meios de subsistencia, baseadas em 
um tipo de agricultura de derrubada e queima da mata. A derruba
da, boje feita com instrumentos de ferro, é iniciada nos meses de ju
nho e julho, prolongando-se até setembro e outubro, ocasiao da 
queima. O plantio depende das primeiras chuvas que caem após 
esse período de seca. O trabalho exige a cooperacao de um grupo de 
individuos, idealmente, de um grupo de parentesco. Mesmo jovens 
de 10 a 12 anos participam da tarefa, e, via de regra, abatem urna 
pequena área que eles próprios cultivam. A mandioca, da variedade 
chamada comumente "brava" (Manihot utilissima Pohl), é o princi
pal produto cultivado. Nao observamos entre os Kamaiurá o plan
tío da variedade "mansa" (M anihot aipi Pohl). Entre as o u tras 
plantas, destacam-se o milho, a batata-doce, o cará, as abóboras e o 
amendoim. Em menor escala cultivam-se o fumo, o algodao, as ca
bacas e o urucum. 

A farinha de mandioca e o beiju (espécie de broa feita de massa 
de mandioca) sao os principais produtos, ambos essenciais a dieta 
xinguana. Ainda produtos da mandioca, sao o cauim (K), mingau 
feito de massa de mandioca ou de farelo de beiju, misturando com 
água, e o mohete (K), engrossado feito de sumo de mandioca brava, 
depois de fervida durante largo tempo 22• Para o preparo da massa 
de mandioca, sao usados os dois processos mais difundidos entre 
outras tribos brasileiras, imersao em água por um espaco de vários 
dias, ou o ralamento da raiz, para extrair-lhe a polpa. Os raladores 
de mandioca obedecem a um tipo peculiar ao Xingu, especialmente 
adaptado as grandes panelas W aurá. Após ralada ou depois de pu
bada, a massa de mandioca é espremida por meio de urna esteira 
feita de talos de buriti. Essa operacao é necessária para extrair da 
polpa o sumo venenoso 23

• Além da mandioca e das plantas cultiva-

a regi!o dos formadores do rio Xingu, em pé de igualdade com outras, definitiva
mente marginais, como a do grupo Nambiquara, habitante do chapadao mato
grossense. E. um erro a corrigir. 

A área do uluri deve ser considerada, como a das Gu1anas e a do Noroeste do 
Amazonas, dentro do tipo de cultura da floresta tropical, dados os tra~os que lhe 
sao característicos. Quando muito, poder-se-á argumentar que esta área constituí 
urna manifesta~ao atenuada daquele tipo, visto a ausencia de algumas técnicas e 
as diferen~as que nao se explicam por perda cultural, mas sao devidas a fatores 
que condicionaram a forma~o da cultura xinguana. 

22 O aquecimento é necessário para volatizar o ácido cianídrico que o sumo da 
mandioca brava contém. Esse engrossado é o tucupi, muito usado oelos caboclos 
do Norte. 

23 Essa esteira substituí, no Xingu, o tipiti, tubo flexível, de larga difusao entre 
índios brasileiros. 
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das, coletam-se frutos silvestres, principalmente o piqui 2
" e a man

gaba is. 

Embora pratiquem a caca de aves, e, ocasionalmente, de pe
quenos mamíferos, as tribos xi~guanas vivem principalmente da 
pesca 26• Além de vários tipos de armadilhas, de que se destac~ o l!ª
ri, cesto de entrada afunilada, e do uso de pequenas redes, os indios 
xinguanos utilizam-se principalmente do arco e da flecha para a 
pesca, quando praticada indi~idual~ente. Ur_n .pro~esso mais pro
dutivo e de largo uso que, porem, exi.ge a part1cipacao de um grupo 
numeroso de individuos, é o co envenenamento da água de ensea
das e pequenas lagos ou igarapés, com o timbó 27

• O peixe é mo
queado no próprio local da pescaria e transpo.rtado e~ fard?s para 
a aldeia. A pimenta, usada em grandes quant1dades, e condimento 
essencial do peixe 28• Usa-se também urna espécie de sal feito de raí
zes de urna planta aquática 29

• 

24 Petrullo ( 1932, p. 153) satienta a importancia desse fruto na dieta indígena. 
25 No acampamento ºJacaré" da Expedicao Roncador-Xingu, local de antiga al

deia Trumaí, encontramos urna grande plantacao de mangabas. Os Karriaiurá e 
Trumaí afirmam serem comuns essas planta~0es feitas por eles mesmos. 

26 Jamais observamos a organizacao de cacadas coletivas. Também nao notamos o 
consumo de ºca~ de pelo" (veado, porco, capivara, etc.). Registramos. por ou
tro lado, um grande número de restricoes que pesam sobre o consumo de carne 
de ca~a. Essa nossa observacao contradiz a afirmacao de Levi-Strauss que, ba
seado em notas de campo de Buell Quain e em fontes bibliográficas, diz: "Hunts 
are usually large expeditions in which ali the adult men of the village participate, 
they sometimes continue for days". (Lévi-Strauss, 1948, p. 324). 

27 Para a pescaria com o timbó, os indios constroem previamente urna barragem 
.que tapa a saida da enseada ou interrompe o curso do igarapé. O cipó timbó é 
cortado e amarrado em feixes. Estes sao distribuidos a um grupo que, partindo 
das margens da enseada ou de certa altura do igarapé, se aproxima da barragem, 
marretando os f eixes com cacetes e mergulhando-os continuamente na água, 
para impregná-la do sumo que se desprende. Meninos cooperam na operacao, 
batendo com varas na água, a fim de afugentar o peixe para a barragem, onde é 
maior a concentra~ao do veneno. Em pouco tempo, os peixes vem a superficie e 
procuram saltar para transpor a barragem. Se o conseguem, vio cair nas canoas 
que os indios dispoem do outro lado da barragem, se n!o, sio vitimas das flecha
das de um pequeno grupo que aí está estrategicamente postado. 

28 A utiliza~ao da pimenta na regiao xinguana faz-se segundo o processo comum 
entre os índios da Amazonia. Grandes quantidades de pimenta sao deixadas a 
f erver em sumo da mandioca ou em urna mistura de água e tapioca. Resulta um 
molho grosso, de forte sabor, ao qual, comumente, se acrescentam pedacos de 
peixe cozido ou moqueado. A pimenta e o peixe constituem, em ocasioes apro
priadas, um alimento cerimonial, servido aos pajés, nas pequenas panelas zoo-
morfas. . 

29 Para urna descricao do processo de fabrica~ao e do teor químico desse "sal" 
veja-se Sick. 1950. 
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Dependendo da época do ano, observa-se, nas aldeias xíngua
nas, regular número de xerimbabos (iereimbap - K), especialmente, 
papagaios e araras. As harpías sao muito estimadas. Sao apanhadas 
na floresta , quando ainda filhotes, e transportadas para a aldeia. 
U ma grande gaiola de varas, formando um cone, é feíta para abri
gá-las. Essa gaíola, em geral, no meio do pátio, constituí um dos 
traeos mareantes das aldeias xinguanas. A alimentacao da harpía 
exige considerável esforco, obrigando seu dono a freqüentes caca
das de pássaros, macacos e pequen os mamíferos. Paren tes e compa
nheiros, ajudam-no nessa tarefa, recebendo penas dá harpía, em 
troca dos favores. As penas da harpía é atribuído grande valor; sao 
dos objetos mais apreciados nas trocas comerciais. A pesar do apre
co em que sao tidas, nao observamos sua utílizacao em objetos de 
adorno . Servem, aparentemente, apenas para emplumacao das fle
chas. Nao anotamos qualquer crenca religiosa referente a harpia. 

As armas xinguanas sao o arco (seccao transversal semicircular 
ou quadrangular) e a flecha, de que é característica a emplumacao 
costurada a baste 30

• Bordunas (seccao circular) ·sao também ocasio
nalmente usadas. A palheta ou propulsor de· flechas é também usa
da, porém; somente na prática de um·desporto - o jogo do iawari. 
Flechas, geralmente nao emplumadas, e de ponta feíta de urna pe
dra romba, recoberta com cerol, saó usadas com a palheta. 

A ceramica xinguana é representada por um tipo de panelas de 
fundo chato, boca circular, bordos salientes e extrovertidos. Va
riam de 1 O a 60 cm; ou pouco mais, em diametro. U sualménte· sao 
recobertas de urna camada corante, vermelha, e tem o fundo ou os 
lados decorados com desenhos geométricos, pintados. U m outro 
tipo é o de pequenos vasos zoomorfos. A111bos se destinam, sobre
tudo, a utilizacao doméstica. o uso da ceramica está generalizado 
em todas as tribos, poré~ sua fabricacao é especialidade dos W au
rá, que dela fazem um de seus principais artigos de comércio comas 
outras tribos. Mesmo nas aldeias em que existem mulheres Waurá 
ou descendentes de W aurá, conhecedoras da técnica ceramista, a 
fabricacao de panelas e vasos se restringe aquela tribo 31

• 

Nao existe tecelagem propriamente dita. Os artigos obedecem 
as técnicas de fiacao frouxa ou de amarracao. Os materiais mais 
usados sao o algodao e a fibra de buriti. O tear é urna simples arma
cao de dois paus fincados no solo. em torno dos quais se passam os 

30 Esse tipo de emplumacao costurada tem urna distribuicao restrita ao Brasil Cen
tral; veja-se Nordenskjold, 1924, pp. 45, 47, 229· e mapa 4. 

31 Veja-se Lima, 1950. 
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fios da urdidura. A trama é tecida com os dedos. Fíos para faixas 
joelheiras, ligas para os bracos e pernas, e redes de dormir sao os 
principais produtos. Destas, existem dois tipos: o primeiro, usado 
exclusivamente pelos homens, é feito de um tecido bastante fecha
do, em que se usa algodao para os fios da urdidura e fibras de buriti 
para os da trama; o segundo, do mesmo material, de uso de mulhe
res e crianc;as, porém de trama frouxa ou espacada. 

Bancos esculpidos de urna peca única de madeira sao de uso 
universal na área. Representam, em geral, animais. Um artigo de 
uso quotidíano e a pá de virar beijus, talhada em madeira, tem for
ma semicircular ou de pássaro e é pintada com traeos geométricos 
em preto e·vermelho. Fabrica-se também urna variedade de tipos de 
máscaras, flautas e zunidores, todos esses objetos de uso cerimo
nial 32 • 

A navegacao constituí o meio de transporte mais usado no 
Xingu. O tipo de canoa utilizado pela totalidade das tribos é cons
truido da casca de jatobá. O fundo é chato e a proa e popa apenas 
ligeiramente arqueadas; nao possui qualquer aparelhamento. Mal
grado sua fragilidade, presta-se otimamente a navegacao dos canais 
e margens de lagoas, em geral, pouco profundos. Igualmente, nas 
corredeiras, a f acilidade com que é transportada ou arrastada, dá
lhe certa vantagem. O remo é de pá longa, fusiforme, cabo curto e 
terminado em apoio tipo muleta 33

• Quando se servem dos cami-

32 As flautas do tipo que os Kamaiurá denominam de ºjakui", constituem ao lado 
dos arcos, um dos objetos de manufatura mais dificil, seja pela técnica, seja pelo 
labor empregado. Sao feitas da mesma madeira vermelha e extremamente dura 
dos arcos (wiraputang - K). Desbasta-se a machado e f~cao um pedaco do tron
co de cerca de 1,20 m de comprimento, até reduzi-lo a um cilindro grosseiro de, 
aproximadamente. 0,10 cm de diimetro. Esse cilindro é cortado, no sentido lon
gitudinal em metades, operacao extremamente dificil devido ao instrumento usa
do, o facao, manejado nao a golpes, mas a mitneira de formao. A fase seguinte é a 
do desgaste da superficie interna das duas metad•..s, de modo a deixar um oco. A 
ferramenta usada é a concha. Urna vez aberto o oco, procede-se ao ajustamento 
das metades e ao aparelhamento da superficie. Usam-se conchas para a raspa
gem. As metades, bem ajustadas, sao coladas com resina e cerol. Ligaduras de 
embira refor~am todo o corpo da flauta. A operacao final é a construcao da em
bocadura e dos furos de som, e dela depende, em grande parte, a boa qualidade 
sonora do instrumento. Exige, por isso mesmo, excepcional habilidade. Em ge
ral, urna aldeia nao possui mais que um conjunto de tres flautas. As que os Wau
rá, Trumaí e Aueti possuíam hav-iam sido fabricadas por um individuo Kamaiu
rá. Do desaparecimento desse especialista, resultará possivelmente o desapareci
mento do instrumento, pois nao ternos informacao de que outro domine igual
mente a técnica desa fabricacao. 

33 Para urna descri~ao da canoa xinguana, ver Lima, 1950. 
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nhos terrestres, os índios xinguanos transportam toda a carga as 
costas. Usam um tipo de cesta de carregar semelhante ao jamaxi 
amazónico. O apoio da cesta se faz por meio de urna faixa Que pas
sa pela testa e desee para trás, nos ombros. 

A indumentária xinguana caracteriza-se, nas mulheres, pelo 
uso do uluri, urna minúscula tanga triangular fejta de líber, que se 
prende a cintura por um cinto de fios de buriti; os homens, pela au
sencia de estojo peniano, andam completamente nus. Ambos os se
xos praticam a depilacao das sombrancelhas, cilios, axilas e púbis. 
Esta operacao faz-se com os dedos p.olvilhados com cinza de borra
Hro. As mulheres deixam os cabelos caírem longos sobre os ombros 
e as costas, aparam-nos, apenas na fronte, eril linha reta, logo acima 
dos olhos. Os borneos usam-no curto;. o cabelo é aparado em urna 
linha circular, logo acima das orelhas. Urna pequena tonsura circu
lar, a moda de frade, distingue os homens adul~os dos jovens. Pin
turas corporais a base de urucum (vermelho), genipapo (preto), fu
ligem de carvao (preto) e tabatinga (branco) sao freqilentemente 
exibidas pelQs homens, sobretudo; nas cerimónias e competicoes 
desportivas. As mulheres limitam-se ao uso do urucum; os dese
nhos sao mais sóbrios que os usados pelos homens. Fora de oca
sioes cerimoniais, a pintura feminina consiste apenas em esfregar 
urucum pelo corpo e pernas, e urna camada mais viva- no rbsto. O 
0foo obtido da co~ao do fruto de piqui em água é o solvente e base 
do urucum, fuligem e tabatinga. Para os desenhos feitos com sumo 
de penipapo, as mulheres mastigam esse fruto, recolhendo o sumo 
em urna cuia. A pintura se faz com urna vareta. 

Parte habitual da indumentária masculina é o cinto de mican
gas ou de contas cilíndricas de fabricacao nativa e grossas tornoze
leiras feitas de f aixas de embira. Os colares para pescoco sao de do is 
tipos, um feito de pecas quadrang.ulares, outro de pequenos discos. 
Ambos sao obtidos da concha de um caramujo terrestre. Os ho
mens usam o primeiro ao pescoco, o segundo a maneira de cinto. 
As mulheres raramente usam colares do primeiro tipo, habitual
mente, porém, trazem ao pescoco uns feítos de pequenos discos. Es
ses colares, especialmente, os do primeiro tipo, sao muito valiosos, 
constituindo mesmo, base para muitas trocas comerciais. Determi
nado objeto, um arco, por exemplo, é avaliado pelo número de co
lares (no caso dos feítos -de ~as quadrangulares) ou pelo compri
mento de um colar feito de discos 34

• Os Kalapalo e Kuikuro sao ti-

34 Nilo verificamos a existencia de um sistema codificado de valores. O número de 
colares ou o seu comprimento oscila muito comas circunstAncias da troca. lnva-
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dos como especialistas na f abricacao des ses colares. Essa especiali
zacao, porém, nao é do mesmo grau daquela que se obtém para a 
ceramica. Individuos de várias tribos conhecem a técnica da fabri
cacao desses colares e os fabricam. 

O tipo de habitacao e a constituicao das aldeias é outra carac
terística mareante da cultura xinguana. As casas sao de projecao 
ovalada, com teto arredondado e caindo até o chao, sem se diferen
ciar das·paredes. Variam entre 15 a 20 metros de comprimento no 
eixo maior e cerca de 9 metros na largura. A alturá da cumeeira 
atinge até 7 metros. A estrutura é feíta de varas de madeira que se 
afinam, a medida que atingem a cumeeira, apoiadas em grossos es
teios, e amarradas com embira. O material mais usado para cober
tura é o sape. O centro da habitac·ao, formado ·pelo es paco entre os 
dois esteios principais, é utilizado para depósito de alimentos (fari
nha de mandioca, etc.) armazenados em grandes cestos, panelas e 
fogos de cozinhar. As redes de dormir sao armadas em leque e se 
abrem desses dois esteios centrais para os laterais. Individuos da 
mesma familia simples (marido, mulher, filhos) tem suas redes ar
madas próximo urnas das -outras. A rede dos homens sempre ocupa 
posi~ao superior a das mulheres. Ao pé de cada rede, é costurneiro 
um pequen o f ogo de dormir, usado as v.ezes para cozinhar. 

Nas aldeias xinguanas, as casas sao dispostas em círculo, dei
xando ao meio um pátio ou terreiro, limpo de qualquer vegeta.;ao 
Nesse pátio constrói-se urna casa semelhante as usadas para resi
dencia, porém servindo para guardar flautas e objetos cerimoniais; 
é o que Steinen denomina de "casa das flautas" ou "rancho. de fes· 
tas" 3S. Essa estrutura nao existe atualmente nas aldeias Kamaiurá, 

riavelmente, porém, colares de pe~as circulares sap reservados para troca de arti
gos de valor, como, por ex.emplo, flautas de jakuf, ornatos de cab~a. cachorros, 
etc. Alguns desses colares tem seu valor ampliado pela inser~io de urna pe~a de 
pedra polida, simples cilindro perfurado, ou de urna. figura zoomórfica Os Ka
maiurá chamam a tais pedras de moikitd (muirakitil), atribuindo sua origem aos 
indios Suiá, com os quais mantinham comércio há muitos anos. Sao relativamen
te raras e de sua fabrlca~ao nao con5eguimos obter dados entre os Kamaiurá, 
Trumaí e Kuikuro. A mesma procedencia, isto é, Suiá é dada a alguns macha
dos, também poli<Jos e aparentemente da mesma rocha que os moikita. 

35 Steinen assim descreve a casa de flautas que encontrou cm urna aldeia Mehinaku 
- "A casa das flautas media 13 passos de largura, 22 de comprimen to e 5 metros 
de altura. Possufa duas entradas extremamente baixas, de 4 passos de compri
mento, urna ao lado da outra; via-se no chio, do lado externo, um longo tronco 
de buriti. O vigamento do telhado era suportado por tres postes resistentes, ao 
longo dos quais estava ftxada, horizontalmente, urna arma~ilo, semelhante a urna 
escada, de cujos degraus perpendicularmente fixados, pendiam vinte máscaras, 
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Aueti, Kalapalo e Trumaí. Pedro Lima observou-a entre os W_aurá. 
Os Kamaiurá, ao iniciar-se, em 1947, o ciclo de festas da estacao se
ca construíram em sua aldeia um arremedo de rancho. Nele eram ' . . 
guardadas, sob folhagens, as flautas dejakui (K), instrumentos cen-
moniais que somente os homens podem ver ou tocar. 

O pátio da aldeia é conservado limpo de vegetacao. Serve de 
local para as dancas, cerimoniais e a prática de esportes, como a 
luta corporal, huká-huká, ou o jogo do iawari. Costumeiramente, os 
capitaes ou chef es de f amílias aí se reúnem para discutir assuntos da 
aldeia. Os Kamaiurá tinham nesse pátio urna espécie de silo com 
cerca de 2 m de altura por 0,40 cm de diametro, feito de embira e 
palha para armazenamento de tapioca. Era urna reserva para a fes
ta dos mortos, o Kwaryp (K), a realizar-se breve. E também no pá
tio da aldeia, que se encontra a gaiola cónica, destinada as harpías. 

Cada residéncia é ocupada por um grupo de família extensa, 
cujo número de membros atinge, em alguns casos, cerca de 30 in
dividuos. O. dono da casa é em geral o líder da f amília, morerekwát 
(K) ou ºcapitao" 36 • A casa é construída por iniciativa de um líder 
ou indivíduo de prestígio que coordena o trabalho de seus aparen
tados. Nao é raro o capitao obter o concurso de outros indivíduos, 
nao aparentados. Mas comumente~ porém, o grupo cooperativo é o 
próprio grupo de parentesco. O número de habitacoe~'. nas aldei~s 
Kamaiurá e .Trumaí, correspondia aos de grupos fam1hares e capt
taes. Embora situadas dentro de urna área tradicional, sao freqilen
tes as mudancas de local das aldeias. lsto, porque o sistema de agri
cultura obriga a mudancas para locais onde a mata ainda nao esteja 
desbastada. Por outro lado crencas religiosas também para isso 
concorrem. Locais onde tenha sido enterrado um grande número 
de pessoas sao considerados indesejáveis. Nao ternos observacoes, 
com suficiente perspectiva cronológica, para indicar o período de 
permanéncia de urna aldeia em um mesmo local. A julgar pelos an
tigos sítios de aldeias, pela inf ormacao verbal e pela ocorréncia des
se traco cultural entre outras tribos que praticam o mesmo tipo de 
agricultura, o período de ocupacao deve regular entre ·cinco e dez 
anos 37 • Os Kamaiurá ocupam, há cerca de cinco anos, o mesmo lo-

alguns mantos de palha e urna varmha zunidora, pintada de prcto e vcrmclho, 
com a forma de urna folha de espada, de 60 cm de comprimen to" . (Stcinen, 1940, 
p. 135). . . 

36 Pedro Lima obscrvou entre os Kalapalo (1950) a propncdadc de ma1s de urna 
casa pelo mesmo indivíduo, assim como a venda de urna delas a troco de colares. 

37 Lima ( 1950) verifico u nada menos de 1 O sí ti os de anti gas aldcias Waurá. 
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cal. Anteriormente estavam estabelecidos as margens da Lagoa lpa
vu (K/ que utilizam, atualmente, para enterrar os mortos, e que visi
tam para colher frutos como o piqui, o urucum, as cabacas ou para 
pescar. Em 1950, os Kamaiurá anunciavam desejar voltar para as 
margens da lagoa, onde já haviam construido algumas casas novas. 

Cada tribo xinguana nao possui, hoje em dia, mais que urna al
deia. O número de casas varia de urna a duas, como é o caso dos 
Matipúhy e Aipatse, até seis ou sete, como entre os Kuikuro e Ka
lapalo . Ao tempo de Steinen, o número de aldeias era bastante 
maior, assim, ele registra para os Bakairi, oito aldeias; Nahukwá, 
nove; Mehinako tres; Waurá, urna; Iawalapiti, duas; Kamaiurá, 
quatro; Aueti, urna; Trumaí, duas 38

• O decréscimo relaciona-se 
coma progressiva diminuicao de populacao, que atrás já comenta
mos. 

Entre os indios xinguanos é universal a distincao dos indivi
duos de urna aldeia em camára e capitdes 39

• Os primeiros, que for
mam a grande maioria, sao os individuos comuns; os últimos, urna 
pequena elite de lídetes ou chefes de grupos familiares. Observa-se, 
porém, um contraste relativo a essa discriminacao entre mulheres e 
homens. Entre as primeiras, existe um número maior de capitdes, 
que se distinguem das demais, as camára, por urna tatuagem - dois 
ou tres círculos pretos em volta dos pulsos e as mesmas linhas na 
parte superior dos bracos "°. Essas mulheres-capitdes descendem, em 
linha direta, de líderes apontados como capitdes. A maioria delas 
está casada com homens camára, e o seu status, aparentemente, nao 
se transmite aos filhos. Nao observamos a existencia de prerrogati
vas ou distincoes que as destaquem <ias mulheres comuns 41

• O títu
lo, por.ém, lhes garante urna situacao de prestigio. 

Os homens-capitdes sao poucos, e seu número, vía de regra, 
coincide com o de chef es de familias extensas, quatro a seis em cada 
aldeia. Esses indivíduos nao se distinguem dos demais por qualquer 
tatuagem ou distintivo especial. Apenas observamos o uso, por par-

38 Steinen, 1940, p. 197. 
39 Camára e capitao sao palavras de uso corrcntc entre os índios do Xingu; a pri

mcira é provavelmente ull)a corruptela de " camarada'', cmpregado. 
40 Embora, cm alguns casos, as mulhcres se utilizcm de simples pintura para marcar 

esses círculos distintivos, em gcral trata-se de verdadeira tatuagcm f cita por meio 
de técnica de pintura. Espinhos de um vegetal sao usados como agulhas e a fuli
gcm de panela serve de corantc. 

41 Nas práticas de enterramento observa-se urna distincao: mulhcres-capitaes, ao 
morrcrem, tem o corpo decorado e cnfeitado com colares, capacete de penas, mi
cangas, etc. A posicao, corpo estendido, é a mesma que para as mulhcres comuns. 
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te do capitiio da aldeia, de urna bracadeira feíta do couro de onca 
preta. Suas prerrogativas sao, porém, definidas: participacao no 
conselho diretor da aldeia, autorid~e sobre os camára de seu gru
po familiar, orientacao ou funcao, destacada na organizacao dos 
cerimoniais. Estas sao, todavía, de alcance limitado. O prestígio e· 
autoridade de um capitao se baseiam no controle efetivo de seu gru-

·po de parentesco imediato e em suas qualidades pessoais de lideran
ca e habilidade política. Os grupos xinguanos nao possuem urna 
instituicao de chefia ou autoridade fortemente,centralizada. As pró
prias regras que determinam a sucessao ou transmissao do status de 
capitdo (chef es de grupos familiares e chef e da aldeia) nos parece
ram frouxas. O capitiio é, na realidade, o cabeca de um grupo de 
família extensa. Sua autoridade se faz sentir no ambito desse grupo. 
No caso do capitdo da aldeia, o reconhecimento público de um 
prestigio superior ao dos dem_ais, o coloca em posicao de agir indi
retamente sobre os diversos grupos familiares. Sua capacidade de 
mando é tanto maior quanto a sua habili'dade ein obter a boa von
tade e a cooperacao dos outros capitdes. Observamos, repetidas ve
zes, entre os Kamaiurá e Trumaí, que o capitoo da aldeia ao anun
ciar a realizacao de determinada taref a, declara va, ao mesmo tem
po, a. participacao de "'todos os camára". Cooperavam, de fato, 
apenas os membros de sua f amília extensa-. Excepcionalmente, in
dividuos de outros grupos prestavam ajuda. Em caso de ser neces
sário reunir um grande grupo de trabalhadores, a solucao para o 
capitdo da aldeia é obter essa coopera~ao através dos cabecas das 
várias f amílias. É um acontecimento freqüente nas aldeias xingua
. nas, o de os capitoes pronunciarem longas exortacoes para a reali-
zacao de urna taref a. Se esta o de acordo, os outros capitiies repetem 
a exortacao, dirigindo-se específicamente ao grupo que comandam. 
Endossam, desse modo, a autoridade central. Por outro lado, a ini
ciativa e realizacao dessas tarefas depende de combinacoes e trocas 
de pontos de vista realizadas com antecedencia pelos diversos líde
res, e, mesmo pelos cainára influentes. Essas reunioes, de caráter se
miformal, muito se aproximam da idéia ou conceito de um conse
lho de chefes. Chamou Steinen a essas reunioes <;le roda dos fuman
tes, e, invariavelmente, os diversos etnólogos que visitaram as al
deias xinguanas as registram. Capitoes e camára de prestigio reú
nem-se; ao anoitecer, no pátio da aldeia. Cada um trazo seu banco 
de madeira, fum·o e f olhas para enrolar os cigarros. Enquanto a 
conversa toma rumo, alguns preparam cigarros que acendem nas 

, prasas de pequena fogueira, adrede preparada, e os oferecem aos 
companheiros. É de etiqueta oferecer o cigarro, segurando-o com 
ambas as maos; aquele que o recebe, também usa as duas maos e 

92 

[ 

exprime o seu agrádecimento por urna exclamacao. No decorrer da 
conversa, os cigarros passam de mao em mao. O assunto é variado 
e conduzido sem formalidade, discute-se sobre incidentes quotidia
nos ou o. assentamento.de tarefas, como urna pescaría comunal. Al
gumas vezes, a reuniao é dedicada a narrativas de leridas tradicio
nais. Enquanto um dos participantes toma a iniciativa e domina o 
desenrolar da lenda, os demais companheiros acrescentam comen
tários e detalhes. Nessas ocasioes, adultos e jovens aderem a reu
niao, permanecem, contudo, ao lado, sem fumar ou participar ati
vamente da conversa. As mulheres nao tomam parte·na roda dos fu
mantes 42

• Dispersada.a roda, um ou outro líder que dela participa
va, vai postar-se em frente a sua casa, de onde inicia longo discurso, 
em que transmite seus pontos de vista e o que foi decidido na reu
niao. Os demais aparteiam-no ou aguardam qu~ termine, para repe
tirem, por sua vez, o discurso ou acrescentarem outro. O anoitecer e 
a madrugada sao as ocasioes próprias para essas f alas. Habitual
mente, nas vésperas de pescarías coletivas, os mais velhos, além de 
apontar as tarefas prá,ticas, exortam os jovens para que se abste
n ham de relacoes sexuais, o que prejudicaria a empreitada, por mo
tivos de crenca religiosa. Quando dois grupos se acham acampados 
em local próximo, os líderes manifestam sua rivalidade em longos 
discursos, em que se acusam mutuamente de roubo ou de seducao 
de mulheres. ·casos domésticos, como o espancamento de urna mu
lher acusada de adultério, servem igualmente de mptivo a essas exi
bicoes de oratória. A atitude dos ouvintes é, em muitos casos, de re
lativa indiferenca. NaQ raro, mulheres ,e jovens; intervem nos dis
cursos, coin ditos irónicos .. Algumas vezes, as mulheres fazem dis
cursos, especialmente quando chegam visitantes. Nessas ocasioes, 
hospedeiros e recém ·chegados, falam sua língua própria, nao de
monstrando o objetivo de se fazerern entender, antes o de aprovei
tar a oportunidade para afirmar suas qualidades individuais ou as 
da tribo 43

• De qualquer maneira, os discursos e exortacoes consti-

42 Como observa Lévi-Strauss (1948, p. 338), é acentuada a segrega~io de sexos na 
cultura xinguana. Mulheres, em geral, nao particípam de cerimonias,jogos e ou
tras atividades sociais. Essa segrega~ao e especialmente marcada na dan~a do ja
kuí (K) a que lhes é vedado assistir. Nao podem mesmo ver as flautas usadas para 
essa dan~a ou nelas tocar. Tem que permanecer fechadas em seus ranchos. As in
fratoras sao punidas pelos homens da aldeia, que~ em grande grupo, as levam 
para o· mato e as for~am a rela~oes sexuais. 

43 Os discursos sao, algumas vezes, veículos de brincadeiras entre companheiros ou 
entre homens e mulheres. Leonardo Vitas-Boas, cujo conhecimento da língua 
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tuem um mecanismo efetivo para a realizacao de tarefas e para o 
equilíbrio de relacoes pessoais, além de um complemento harmóni
co da roda dos fumantes. 

As relacoes dos capitoes entre si, sao relacoes de parentesco. 
Chamam-se comumente de irmoos e, em alguns casos, de sobrinho e 
tio. A distincao, nesses casos, em irmao mais mo~o e irmao mais ve
lho nao reflete gradacao de prestígio individual, mas um critério de 
geracao. Na maioria dos casos, o laco de parentesco entre capitoes é 
fictício, isto é, nao reflete parentesco consangüíneo, mas deve-se a 
grande extensao emprestada ao termo "frmao". A carta abaixo .in
dica esse fato. 
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Carta 1 - Rela~Oc:s de parentesco entre capities 

Essas relacoes assim baseadas, implicam em dois princípios 
contraditórios: de um lado a solidariedade ideal entre dois irmaos, 
prescrita pela cultura, de outro, a rivalidade manifesta entre os vá
rios líderes que lutam por reconhecimento de prestígio pessoal su
perior. Dois casos servirao de exemplo, um relativo aos Kamaiurá e 
outro aos Trumaí. Entre os primeiros, er~m reconhecidos efetiva
mente tres capitoes 44. Um deles, embora chamado de irmao pelos 
dois outros, era por eles apontado como "falso" capitoo. Justifica
vam-se, observando a ausencia de verdadeiros capitoes em sua ge
nealogía. Obtivera o título por ocasiao de urna visita que fizera ao 
pasto do Servico de Prot~ao aos Indios, no Batovi. A esses argu
mentos acrescentavam outros de natureza pessoal, como o fato de 
possuir ele urna. esposa e parentes de origem Suiá 45

, o seu tempera
mento volúvel; variando inesperadamente da coopera~ao para o 
antagonismo, o seu reduzido grupo de parentesco. Tais comentá
rios e observacoes, porém, jamais eram feítos em sua presenca ou 
na de algum seu parente próximo. Publicamente o aceitavam como 
capitoo e o tratavam de irmao. Esse indivíduo tinha a seu favor a 
qualidade de ser extremamente empreendedor, possuir grandes ro
cas e ter reconhecida coragem pessoal. Dos tres capitoes, era o úni
co que conhecia as aldeias do Culiseu, Culuene e Batovi e que par
ticipara de um ataque a aldeia Suiá. Esses fatores positivos muito 
contribuíam para seu prestigio público e permitiam que f osse aceito 
pelos rivais, que além disso, lhe deviam obrigacoes de parentesco. 

No caso dos Trumaí, extremamente reduzidos em número, 27 
ao todo, existem dois capitoes reconhecidos. O capitoo da aldeia 
trata o outro de filho (filho do irmao). Ambos, ao mesmo tempo 
que reconhecem o laco de parentesco, demonstram sua rivalidade 
negando recíprocamente, fora de público, a sua qualidade de capi
too. O de maior prestígio passou larga temporada como cativo dos 

Kamaiurá, permite que acompanhe com facilidade esses encontros verbais, cita 
como exemplo, homens que se queixam de as mulheres nao cuidarem da higiene 
dos meninos que, por isso, cheiram a fezes ou que reclamam estarem as mulheres 
muito sovinas em seus favores sexuais, e ameacam agarrá-las a forca . 

44 Além destes capitoes, existiam dois outros líderes de familia cujo prestígio os 
eguiparava, de certo modo, aos capitoes. 

45 Os indios Suiá sao hostis as tribos xinguanas. Descendentes de cativos dessa tri
bo, vivem nas várias aldeias do Alto Xingu, onde levam urna vida, em tudo seme
lhante a dos membros de origem "pura". Contudo, o marcado etnocentrismo de 
todas as tri bos xinguanas, se reflete em desprestígio dos individuos daquela ori
gem. 
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Cenas da vida xinguana: .cata de piolho e pintura corporal. 
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Indios Kamayurá, alto Xingu. Dan~a cerimonial. 
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Suiá, o que evidencia pelos lóbulos das orelhas rasgados 46
• Apon

tam-no,. por isso, como Suiá e como tendo-se aprop"'.ado da posi
cao sem a linhagem necessária. Por sua família reduzida, atraía do 
rival a crítica de que era um capitdo sem camára. O segundo, em 
parte descendente de Kamaiurá, possuia grupo familiar mais nume
roso, porém, faltava-lhe iniciativa. Ambos se criticavam mutua
mente pela ~rigem mista. Essa situacao de rivalidade, era, ademais, 
explorada pelos Kamaiurá que favoreciam o que possuía em sua as
cendencia um parente déssa origem. Em público, porém, esses dois 
capitdes tratam-se pelo termo de parentesco, e o reconhecem explí
citamente ao citar suas genealogias. O laco de parentesco mantéril, 
assim, um mínimo de coesae, sem o qual a tribo se fragmentaria em 
grupos dispersos. 

Em algumas aldeias, a definicao do status de capitiio tende a 
complicar-se pelos efeitos da diminuicao de populacao. Urna tribo 
como a lawalapiti, que soma apenas 17 individuos, possuía tres ca
pitdes. Essa tribo esteve dispersada durante algum tempo, isto é, 
sem aldeia própria. Os remanescentes estavam espalhados pelas al
deias Kamaiurá, Kuikuro e Kalap'alo. Em cada urna dessas aldeias, 
determinados individuos, baseados em sua linhagem, conservaram 
o status de capitiio, porém sem o apoio de grupos familiares. Sua 
reuniao, há cerca de dois anos, em aldeia própria 47 resultou numa 
"inflacao" de capitdes. Um deles, por exemplo, apesar de seu presti
gio pessoal, po.ssui, como integrantes de seu grupo familiar, apenas 
a esposa, um casal de aparentados e um agregado feminino. O caso 
é interessante, porque evidencia a influencia de dois fatores para o 
reconhecimento do status, linhagem real ou ficticia e o prestigio in
dividual. Situacao semelhante se registra entre os Aueti, com tres 
capitdes para um total de 25 individuos. Os Nahukwá, com menos 
de urna vintena de pessoas, tern um único capitdo, cuJa posicao, po
rém, é disputada por urna irma do falecido capitiio da aldeia, que 
procura reconhecer e tornar reconhecido o status para o seu filho 
meno# .. 8• Segundo inf orma~oes pessoais prestadas por Orlando e 

46 Ao contrário das tribos xinguanas, que somente perfuram as orelhas ycsra o uso 
de brincos os Suiá deformara os lóbulos das orelhas para inser~ao de grande ba-
toques cir~ulares, semelhantes aqueles usados. por alg~ns gr~pos j~s. - . 

47 A iniciativa de reunir os lawalapiti em s\la alde1a própna part1u dos.1rmao~ Vtlas 
Boas, chef es da Expedi~ao ·Roncador-Xingu, que atcndcra~ ao dcscJO mamfcst~
do por alguns individuos dessa tribo, forncccndo-lhcs ferramcnta e algum ah
mento. 

48 Essa mulher e seu marido estava.m refugiados na aldcia Kalapalo, de onde se 
transferiram para. o acampamento de Jacaré, por .terem sido acusados, cm sua al-

, 

98 

Leonardo Vitas Bo;¡s e Pedro Lima, o status de capitdo parece mais 
bem definido entre as tribos Waurá, Kalapalo e Kuikuro. Isto é, os 
capitiies dessas aldeias (tribos) aparentam desfrutar de maior auto
ridade sobre o grupo. Duas alternativas podem explicar essa situa
cao. Urna que admite, de fato, urna definicao mais preciosa do sta
tus nessas tribos, dispondo o capitiio de maiores prerrogativas; ou
tra, a de estarmos em f ace de urna situacao esporádica - a de depen
der a maior autoridade desses indivíduos, de suas qualidades pes
soais. A informacao etnológica parece favorecer essa última alter
nativa; Lévi-Strauss, resumindo algumas observacoes, diz: "Von 
den Steinen afirma que havia vário~ chef es; Petrullo, que cada casa 
tinha seu cabeca; e Quain, que o chefe Trumaí era áuxiliado por 
dois vic~;.chefes ... Todas as fontes concordam em que o poder do 
chefe é limitado" 49 

Conclui-se dessas observacoes que o status de capitdo é defini· 
do segundo linhagem, prestígio individual e apoio de urna familia 
extensa. Nao ficou perfeitamente clara a maneira ·de estabelecer ali
nhagem, se através da linha dir~ta paterna, ou através de parentes
co colateral. von den Steinen aventa a possibilidade de a chefia 
transmitir-se diretamente de pai a filho, e, na ausencia de descen
dencia imediata, ao filho da irma ou ao marido da filha 50

• Quain 5
' 

aponta um caso de transmissao através do filho da irma. Nos dois 
casos concretos que pudemos registrar observa-se urna acomoda
cao. O primeiro refere-se aos Kamaiurá - tendo sido assassinado o 
capitiio da aldeia, havia alguns anos, por um g.rupo de atacantes Ju
runa, seu irmao tomou-lhe o lugar. O filho do capitdo desaparecido 
é ainda urna criarica e, embora chamado de "capitaozinho'', tem 
muito poucas possibilidades de vir a ser o futuro capitoo da aldeia. 
O atual capitdo insiste ent que seu filho mais velho será o chefe. Em 
1947 essa possibilidade era apenas discutida; o jovem em questao 
nao d.emonstrava nerihuma ha~ilid~de especial. Em 1950, entretan
to, era ele um dos campeoes de huká-huká, luta corporal, e desfruta
va de bom prestígio, o que lhe assegurava a futura posicao. Eviden
cia-se, nesse caso, a transferencia do status de ·irmao para irmao, e 
.de pai para filho, ao mesmo tempo que a influencia de qualidades 

deia, de feiticaria. Havia assim pouca probabilidade de que o jovem vicsse a ser 
reconhecido capil<io. 

49 Lévi-Strauss, 1948, p. 336. 
50 Steinen, 1940, p. 126. 
51 Citado por Lévi-Strauss, baseado em notas de campo desse etnólogo, cuja morte 

prematura impediu a public~cao de suas observa~oes (Lévi-Strauss, 1948, p. 336) 
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pessoais que levaram o prime1ro a subs~ituir o chefe morto, e que 
sao requeridas de seu filho para que. possa ocupar futuramente a 
posicao. É preciso acrescentar que o atual capitdo dispoe de um dos 
maiores grupos familiares da aldeia, em que nao se inclui, porém, a 
viúva e filhos do antigo capitdo que pertencem a urna ·outra f amília 
extensa. 

Um outro caso, o dos Trumaí, revela a transferencia de chefia 
de um indivíduo para o filho de suajrma segundo a genealogia que 
pudemos colher. O atual ocupante anunciava, porém, que passaria 
a chefia a seu próprio filho. O outro capitdo, também considerado 
seu fi/ho (filho do irmao) tem as mesmas pretensoes. Como possui 
unta familia mais numerosa acreditamos que, em caso de morte do 
prjmeiro, este assumirá a chefia. 

Para as demais tribos, ternos informacao de que entre os Kala
palo, o filho do antigo· capitdo recentemente falecido, tomou a che
fia, e entre os Nahukwá, a chefia de fato está em maos do irmao do 
capitdo falecido, disputada, porém, por sua irma que a exige para o 
filho. Todos esses casos, exceto o dos Trumaí, acentuam a possibili
dade de transmissao do status de irmao para irmao e de pai para fi
lho, evidenciando urna tendencia patrilinear. A transf~rertcia _de pai 
para filho parece somente possível, quando o filho já é adulto e dis
poe do prestigio necessário para se impor. Convém notár, por outro 
lado, que nem sempre se trata de irmao consangüíneo, mas de "ir
mao" segundo a terminologia peculíar aos sistemas de parentesco 
de toda a área, isto é - . irmao por extensa<> (filhos dos irmaos do pai 
ou das irmas da mae de ego). Embora se possa insistir·que as regras 
de sucessao sejam frouxas, tal com.o é a própria definicao do status 
de capitdo, acreditamos, também, que a tremenda reducao em nú
mero que os grupos da área xinguana vem sofrendo, concorre. mui
to para a criacao de situacoes anómalas, cujo esclarecimento so
mente seria possível dentro de um tempo de observacao mais pro-
longado. · 

Por outro lado, a aparente variacao nas regras de sucessao de 
chefia e na definicao do status de capitdo, é coerente com o sistema 
de parentesco da maioria das tribos da área. Esse sisterri~, até onde 
se pode inferir da comparacao entre as diferentes· termino logias co
lhidas, é do tipo bilateral, isto é, nao acentua a linha materna ou pa
terna. O indivíduo traca seu parentesco por ambas. As regras de re
sidencia que, em geral, qualificam sistemas desse· tipo, no Xingli, 
prescrevem idealmente que o marido resida, durante os primeiros 
anos de casamento, em casa da mae da espos~. Após esse período,. a 
escolha de residencia é livre. No caso de capitdes, porém, essa regra 
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nao parece ser observada. Evidenciamos, em dois casos, que a mu
lher foi ,residir como capitdo. Ao J!lesmo tempo, nota-se que os ca
pitdes ou líderes in fluentes de familia, procuram reunir em torno de 
si, tantos irmaos e filhos quanto poss.ível, a fim de reforcar seu gru
po de f amília. Outra maneira de o fazer é, aproveitartdo do pririci
pio matrilocal, manter o genro e, em alguns casos, o marido da ir
ma da mulher. A resultante, é, malgrado o principio ideal de matri
localidade temporária, a formacao de grupos patrilocais, com ten
dencia a urna quase formacao de linhagens patrilineais nucleadas 
em torno de indivídµos cujas qualidades de prestigio lhes assegu
ram o status de capitdes. 

O sistema é marcado por considerável extensao dos termo.s: ir
md, irmdo, que incluem, além dos irmaos consangüíneos, os primos 
paralelos e primos cruzados (filhos do irmao do p~i, filhos da irma 
da mae, filhos da irma do pai, filhos do irmao da mae); pai e mde 
aplicados aos pais verdadeiros e aos irmaos do pai e as irmas da 
mae; - distinguem-se o irmao da mae e a irma do pai por termos es
peciais (os conjuges des'ses individuos sao chamados por termos 
correspondentes, isto é, tia para a esposa do irmao da mae e tio 
para o marido da i¡ma do pai); filho e filha. filhos verdadeiros, e fi· 
lhos dos irmaos e primos paralelos - -os filhos de primos cruzados 
( embora estes, na gera~ao de ego, também sejam considerados ir
maos) sao chamados por termos próprios correspondentes a 
.. sobrinho" e "sobrinha"; parentes da segunda geracao ascendente 
sao chamados~ de avós, da segunda descendente, netos. 

É permitido o casamento entre primos cruzados, isto é, entre 
indivíduos que, embora considerados irmdos, reconhecem a aseen".' 
dencia . cruzada dos pais - filho do irmao da m~e, filho da irma do 
pai, filha do irmao da mae, filha da irma do pai. Esses casamentos 
nao constituem a maioria dos casos observados, antes, a minoría. 
Con tu do, pela reiterada afirmacao de informantes e pelos designa
tivos de "esposo" e "esposa'' entre alguns pares de primos cruza
dos, sugere-se aquela forma de casamento como ideal. Kutamapy, 
capitdo Kamaiurá, apontava como futuras esposas de seus dois fi
lhos, as filhas do irmao de sua mulher. Era suposto chamarem-se 
esses jovens, respectivamente pelos termos iemerikó (K. - esposa) e 
ieirun (K. - marido). 52 

52 Entre os Kamaiurá, cunhados sem filhos chamam-se pelo designativo de ieti· 
waháp (homem falando). No caso de prole, chamam-se de newarup (homcm fa
lando; lit. pai dos filhos de minha irmi). 
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Embora atenuadas, observamos entre primos cruzados de sexo 
oposto relacoes, que se poderiam enquadrar dentro do tipo de "re
lacoes jocosas" (joking relationship), e de evitacao (avoidance) en
tre primos cruzados do mesmo sexo e cunhados (idealmente, pri
mos cruzados e cunhados se confundem, porém, a evitacao aplica
se sornen te aos verdadeiros cunhados). As relacoes jocosas se expri
mem por brincadeiras de fundo oú intencao sexual; as de evitacao, 
pelo nao pronunciamento do nome do cunhado, mesmo diante de 
terceiros, e também, por certo formalismo nas relacoes pessoais. A 
evitacao, estende-se, aliás, ao pai e irmaos do pai do cónjuge e a 
mae e ir mas da mae do cónjuge. Relacoés de f ace a fa.ce e mesmo de 
cooperacao sao permitidas, além de ser freqüente a coabitacao de 
cunhados e de gen ros e sogros 53

• Explicam os Kamaiurá, Trumaí e 
N ahukwá que, a esse respeito, prestaram informacoes mais detalha
das, que um individuo tem vergonha do cunhado ou do sogro; cha
má-los pelo nome próprio seria ~ncorrer na crítica da opiniao públi
ca - "esse nao tem vergonba do clinhado ( ou sogro ), chama-o pelo 
no me. Isso nao se faz". 

A poliginia sororal (uniao de um homem a duas ou·mais irmas) 
ou simples (uniao de um homem a várias mulheres) é admitida e 
praticada. Registramos entre os Kamaiurá (1947) 3 casos de poligi,. 
nia, <lestes, dois eram casos de homem casado com duas irmas. Ti
vemos indicacao de um outro caso passado havia tempo, de um ho
mem casado com tres irmas. Em 1950, observamos dois casos de 
poliginia sororal entre os Trumai 54, e dois entre os Kamaiurá. Um 
terceiro caso nessa mesma tribo era de poliginia simples. Sobre as 
demais tribos do Xingu, ternos apenas a informacao de que a poligi
nia é praticada. 

O levirato (casamento de um homem com a viúva de seu ir
mao) é praticado, pelo m~nos, pelas tribos Kamaiurá e Trumaí 55 

Entre os primeiros, é. tradicional a regra de, f alecido o irmao, o in
dividuo casar-se coma cunhada. Mesmo em vida dos cónjuges, cu
nhados tratam-se, a.lgumas vezes, por um termo especial ieyvét (K), 
que define a relacao de cónjuge potencial. Ao morrer o esposo, 

53 Também se evita qualquer mem;ao ao nome dos mortos. 
54 Lévi-Strauss, 1948, p . 337: "The only form of polygyny practis~d ª!Ilºn~ thc Tru· 

mai is sororal. Adulterous relations betwccn a husband and h1s w1vcs s1sters are 
not infrequent". . . .. . 

55 Com referencia aos Trumaí, observa Lev1-Strauss: (op. cit., p . 338)- The lev1~~
te and <;orne forms oí.fraternal polyandrv probably are practised by the Truma1 
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cumpre a seu irmao, após determinado período de luto, cortar os 
cabelos da viúva, banhá-la no pátio da aldeia e entao casar-se. 56 

Esses casamentos poligínicos nao cqnstituem a regra geral. O 
número de tais unioes é pequeno. Os homensjovens raramente pos
suem .seguranca económica suficiente para manter a estabilidade 
dessas unioes. Entre os líderes de família, embora também relativa
mente instáveis, sao mais freqüentes casamentos poligamicos. Ob
serva-se, por outro lado, que as jovens adolescentes atravessam um 
período de considerável liberdade sexual ou de unioes passageiras, 
como esposas ou co-esposas de homens ainadurecidos. 57 No caso 
dessas jovens, a regra de residencia é geralmente patrilocal. Quando 
os cónjuges sao ambos jovens, a regra preferencial é a de residencié;! 
em casa dos pais da esposa 58

• O período de residencia é variável. 1 n
f ormantes, em geral, concordam em limitá-lo até o nascimento do 
primeiro filho do casal. A partir de entao, podemos cónjuges esco
lher a residencia, seja voltando ao grupo do marido, seja permane
cendo junto aquele onde já residem. No caso de capitties, é sempre 
patrilocal, nao nos tendo sido possível apurar que compensacoes 
oferecem.estes aos país da jovem, e .se realmente sao necessárias 59• 

Os informantes consideram desejável o casamento de um ho
mem adulto com urna menina ainda impúbere. Anotamos dois ca
sos entre os Kamaiurá e um entre os Trumaí. O esposo adulto, teo
ricamente, nao deve manter relacoes sexuais coma menina. O casa
mento somente deve consumar-se após ter passado para esta, o 
período de reclusao puberal 60

• Na práticá, porém, o marido nao 

56 Schmidt observa o inverso entre os Bak.airi: "o esposo, após a morte da mulher, é 
obrigado a casar com a irma da mesma" (1942, ·P· 382). 

57 Cinco mo~as kamaiurá, recém-saídas do perío<1o de reclusao puberal, já haviam 
sido casadas com diversos individuos mais velbos e estavam agora divorciadas. 
Sua liberdade sexual se evidenciava pelos constantes casos de adultério, envol
vcndo-as com homens casados, ou de ºaventuras" com jovens da mesma idade. 
Os rapazes procuram os favores sexuais dessas jovens, compensando-as com pre
sentes, vía de regra, colares de mi~ngas. Práticas anti-concepcionais e abortivas 
sao, por isso mesmo, bastante comuns. Consistem na ingestao de beberragens 
preparadas a base de determinadas raízes e coincidentes com o período de mes
truacao. 

58 cf. Schmidt, 1942, p. 381 . 
59 cf. Schmidt, 1942, p. 382. 
60 Jovens de ambos os sexos sao submetidos a um período de reclusao, quando atin

gem a puberdade. Para as meninas, o reconhecimento rcaliza~se logo após a pri
meira menstrua~ao, prolongando-se ror ·perío(lo variável, entre seis meses e um 
ano. Os jovens sao recolhidos logo que atingam certa maturidade, considerada 
pelos país indicativa de virilidade. Em contraste com a reclusao das mo~as, a dos 
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aguarda o término desse período e inicia sexualmente a jovem espo
sa. As obriga~oes dos cónjuges sao praticament~ as mesmas que no 
caso de casamento entre adultos, porém, a jovem recebe grande as
sistencia de seus paren tes femininos para o desempenho de taref as 
mais pesadas, como a de preparar a massa de mandioca, cozinhar e 
transportar cargas. 

O divórcio é freqüente entre cónjuges jovens, e entre os ho
mens de meia idade, com referencia a segunda esposa, em geral 
.muito mais jovem que a primeira. Excetuam-se os casos de poligi
nia sororal que, a julgar por nossas observa~oes em 1947 e em 1950 
e pelo depoimento de informantes, sao bastante estáveis. E de notar 
que, pelo menos, as mulheres Kamaiurá, embora aceitem a poligi
nia como norma corrente, manifestam, mesmo diante dos maridos, 
rea~ao moderada a idéia de urna segunda esposa. Contudo, nos ca
sos observados, nao registramos brigas ou desentendimentos sérios 
entre co-esposas. A resistencia a poliginia parece menos acentuada 
quando se trata de irmti consangüínea. 

Os casos de adultério sao comuns. Na aldeia Kamaiurá, o mais 
notório era o de um individuo casado com duas irmas. Estas eram 
conhecidas pela facilidade com que concediam seus favores sexuais 
aos rapazes da aldeia, e mesmo aos de outras trib~s, qu'ando even
tualmente se reuniam vários grupos no acampamento da Expedicao 
Roncador-Xingu. O marido, homem de idade já madura, nao to
mava aparentemente, conhecimento dos fa tos. Em suas v1agens de 

rapazes nao é contínua. Sucedem-se períodos de recolhimento durante dois ou 
tres meses a outros tantos de liberdade. O local de reclusao é a própria residencia, 
onde se improvisa, a um canto, urna tapagem com esteiras, folhas de palmeira ou 
canas de ubá. Modernamente, preferem pedacos de lona. O primeiro mes de re
clusao é especialmente severo; rapazes e m~as nao podem tomar outro alimen· 
to, além de urna mistura de água e massa de mandioca (kaiun, K.). Peixe de qual· 
quer variedade é proibido. Essas restricoes sao relaxadas após a primeira lua. 
Mantém-se, porém a de o indivíduo nao se poder ausentar do retiro senao a noi
te, para satisfazer as necessidades. A água para o banho, que tomam diariamen
te, e os alimentos sao-lhes trazidos pela mae, irma ou um parente feminino próxi
mo. Para as mocas, o periodo de reclusao é de completa inatividade. Já o dos ra
pazes se caracteriza como um período de aprendizagem: os país. lhes e;"si~am a 
manufatura de artigos como flechas, arcos, pentes~ etc. e tambem a tecmca do 
desporto preferido - a luta corporal. Rapazes e mocas recebem nomes novos ao 
findar a reclusao. Sao dois nomes, um tirado dos avós paternos, outro, dos avós 
maternos, detalhe significativo quando se considera a bilateralidade do sistema. 
Os nomes de infancia, embora nao constituam propriamente um tabu, sao evita
dos. Acredita-se que, pronunciá-lo, é atrair para o indivfduo maléficios, como a 
moderdura de urna cobra ou o escamamento da pele. 
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pescaria levava comumente apenas urna das esposas, o que redun
dava em liberdade para a outra. O caso era objeto de comentários 
que ridicularizavam o marido: Essas duas mulheres possuíam, aliás, 
dois amantes mais ou menos permanentes, e a esse respeito, infor
maram-nos ser freqüente o fato. Nos demais casos havia mais dis
cri~ao e menor freqüencia do ato adúltero. A iniciativa, geralmente, 
parte dos homens, sexualmente mais agressivos. Os casos mais co
m uns registram-se entre homens casados e jovens solteiras cuja li
berdade sexual, como já f oi acentuado, é grande. Os favores sexuais 
.das mulheres~ sao retribuidos. pelos homens soba forma de presen· 
tes, especialmente micangas, um dos artigos a que a cultura xingua
na empresta mais valor. Embora seja norma esse pagamento ou re
tribui'Yao, as mulheres que os recebem nao sao consideradas prosti· 
tutas. Nao existe na cultura xinguana um status de "rapariga", vali
do pela opiniao pública. 

A reacao ao adultério é muito moderada por parte d.as esposas, 
violenta da parte dos maridos, quando ofendidos. No caso de sus
peitar ou verificar a infidelidade da esposa, o marido dá-lhe urna 
surra, usando o próprio arco ou um fadio para lhe bater nas coxas e 
pernas. Após a surra, vai para o pátio da aldeia, onde faz um dis
curso, nao raro ameacando abandonar a esposa faltosa. ·Essas de
monstracoes constituem grande divertimento . para os demais 
membros da aldeia. Nao constatamos nenhum caso em que o ofen
sor acusado diretamente pelo ofendido, ou que este promovesse re
presálias fi~icas. 

O adultério assume características mais graves quando se trata 
de individuos pertencentes a tribos diferentes. Por duas vezes, assis
timos a violenta troca de dis.cursos entre os capitties Trumaí e Ka
maiurá, motivados por acusacoes e suspeitas mútuas de que as suas 
mulheres eram seduzidas pelos camára da tribo antagonista. Os ho
mens de· urna tribo desaprovam relacoes sexuais passageiras entre 
suas mulheres e individuos de outra tribo; os mais velhos, em geral, 
se abstem dessas relacoes. Os jovens; embora partilhem esse ponto 
de vista, e reajam com manifestacoes de desagrado, quando se trata 
-de mulheres de sua tribo, aproveitam, entretanto, qualquer oportu
nidade propicia a essas unioes. 

Em caso de divórcio, depende da regra residencial, a qual dos 
cónjuges cahe a iniciativa de abandonar a casa. No caso de casais 
jove!ls, em que a residencia é matrilocal, o marido deixa a moradia. 
No caso de capitties ou de casamentos poligínicos, em que .as co
esposas nao sao 'irmas, é a mulher quem deixa a residencia, retiran
do-se para casa de seus parentes. 

..... 
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Como já acentuamos, a forma básica de organizacao familiar é 
o agrupamento em famílias extensas, cad~ urna delas ocupando 
urna grande casa, cujo conjunto forma a aldeia. Nos tempos atuais, 
cada aldeia constitui a tribo. As normas de residencia tendero a 
acentuar a forma patrilocal, nesse sentido, que os capitaes ou líde
res de família procuram conservar reunidos seus irm§os consangüí
neos ou por extensao, e atrair seus filhos, após terem estes cumpri-. 
do com sua obrigacao de servico temporário ao sogro. Entretanto, 
atualmente, a grande fragmentacao dos grupos fa miliares, resultan-
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Carta 11 - Diagrama da composicao de uma familia extensa, ocupante de uma mes· 

ma residencia. 

te da diminuicao de populacao, e também a extrema extensao de 
termos de parentesco próximo, tornam difícil, em muitos casos, de
finir-se qa prática, qual.a regra seguida. Entre 1947 e 1950 observa
mos a recomposicao de duas famílias extensas que, embora perdes
sem alguns membros que fora111 juntar-se a outras, reuniram-se em 
urna só, por um individuo, cujo prestigio crescera bastante durante 
este período. A formacao dessas famílias extensas obedece a um cri
tério de parentesco próximo; irmaos, irmas, cunhados. filhos reú
nem-se sob a lideranca e iniciativa de um hornero de maior prestí
gio,. que se utiliza do mecanismo de par~ntesco, especialmente das 
normas de solidariedade entre individuos de parentela próxima, 
para deles obter trabalho e cooperacao nas diversas tarefas, e ao 
mesmo tempo, apoio social. Esse líder é, via de regra, o dono da ca
sa; além de seus parentes imediatos, esposa ou esposas, filhos ou fi
lhas, a composicao e o acréscimo do grupo, dependem em muito da 
habilidade individual do chefe assim como do ajustamento entre os 
diversos aparentados. 

As familias extensas constituem grupos ao mesmo tempo so-
cia is e económicos, relativamente autónomos no que se refere a ob
ten~ao dos meios de subsistencia. Essa autonomía nao impede, po-
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rém, urna cooperacao mais ampla e necessária, seja na vida· econó
mica, seja em outros aspectos da vida social e religiosa. Na aldeia 
Kamaiurá, por exemplo, os líderes de familias extensas chamavam
se entre si pelo termo "irmao", considerando-se realmente aparen
tados, embora conscientes da extensao do termo. B esse um meio de 
obter a colaboracao mútua. Dessa cooperacao entre grupos fami
liares, observamos, entre outros casos, o seguinte: Grassou em 1950 
forte surto gripal. Um bom número de individuos ficou impossibili
tado de trabalhar, o que resultou em urna situacao de fome, por se 
ter esgotado o suprimento de mandioca, e pela impossibilidade de 
pescarias em larga escala. O· capitao da aldeia tomoú ·a iniciativa de 
realizar urna pescaría, porém, como estivesse ele mesmo doente, in
cumbiu a um irmao, líder de outr.:.. grupo, da tarefa de organizacao. 
Os líderes dos demais grupos foram chamados a prestar colabora
cao, e·a idéia foi aceita com entusiasmo. No dia apraiado, indiví
duos rep_rest":ntantes dos diferentes grupos familiares, alguns deles 
adoentados, baixaram ao rio em quatr-0 canoas. Demoraram-se cin
co días, ao fim dos quais, retornaram a aldeia com grande carrega
mento de peixe moqueado. Os fardos de peixe foram depositados 
no pátio da aldeia, defronte a casa do capitao. Este e os demais líde
res abancaram junto ao peixe. O organizador da pesca ria fez um 
discurso em que anunciava a distribuicao e ao mesmo tempo 
lembrava aos companheiros que, na próxima colheita, deviam retri
buir seu esforco, com dádivas de produtos da roca. As mulheres do 
grupo do oapitao e de seu irmao, raspando o pouco de mandioca 
que ainda lhes restava, fabricavam alguns beijus 61

• Iniciou-se a dis
tribuicao, sobo comando do principal da aldeia. A cada indfvíduo 
foram entregues dois peixes e um pedaco de beiju. Mesmo aqueles 
que estavam doentes vieram até o pátio para receber o seu quinhao. 
A distribuicao estendeu-se ainda aos Trumaí e a um pequeno grupo 
Iawalapiti, acampados em local próximo. Os pescadores nao rece
beram muito mais que os outros. Embora, nesse caso, urna situacao 
crítica, a doenca, tivesse condicionadp urna manifestacao extrema 
de cooperacao, a norma corrente é habitualmente a mesma. As pes
carias realmente pródutivas exigem a cooperacao de individuos de 
mais de um grupo familiar, e no retorno dessas pescarias, o peixe é 
distribuido a todos. 

Outras ocasioes em que se manifes¡a a necessidade de coopera-
cao entre os diversos grupos, e a organizacao de tarefa conjunta pÓr 

61 A etiqueta tra~icional entre as tribos xinguanas exige sempre o acompanhamento 
de qualqu~r ahmento com um beiju. Este constitui, aliás, o presente que, imedia
tamente, e ofertado a um visitante. 
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um entendimento entre os líderes, sao as cerimórri2-s religiosas, a 
derrubada de r~as e a construcao de casas. Nos do is últimos casos, 
porém, o trabalho é realizado pela familia extensa, a cooperacao 
dos demais, sujeita a preferencias e compromissos individuais. Par
ticipam voluntariamente, apenas aqueles indivíduos que a ela se 
sentem inclinados. Nas cerimóalias, a participacao dos diferentes 
grupos é efetiva, especialmente porque em algumas delas, indiví
duos dos vários grupos familiares tem urna funcao definida e assim 
buscam o auxílio dos demais parentes. Atitudes de cooperacao tem, 
assim seus pontos focais em dois serores da maior importancia para 
a vida da comunidade: urna atividade económica - a pesca - e o ce
rimonial religioso. Essas atividades exigem um mecanismo de tra
balho cooperativo. Já na derrubada das rocas e na construcao de 
casas, essa necessidade é menos aparente, dado o número de 
membros de urna familia extensa, o que lhe permite certa auto
suficiencia. O mesmo n~o se verifica com a famíli~ conjuga), mari
do, esposa e prole, a qual, por si só, nao constituí urna unidade
producao, mas requer a uniao de várias famílias para o desempe
nho dessas taref as: A derrubada de rocas a construcao de casas exi
gem, dentro da f amília extensa, um mínimo de trabalho cooperati
vo, e essa exigencia de cooperacao constituí o principal f ~tor para 
coesao do grande grupo familiar. Essa coesao nao é, expressa em 
termos económicos, mas em f un ca o das regras do sistema de paren
tesco. Es se sistema, como já f oi di to, estabelece normas de soli~a
riedade e de cooperacao entre individuos que se chamam por ter
mos denotativos de parentesco próximo. Ao mesmo tempo, a gran
de extensao desses termos, (pai, por exemplo, indica nao apenas o 
pai verdadeiro, mas também os irmaos do pai), permite ou facilita o 
agrupamento de indivíduos segundo suas afinidades oli seu tipo de 
personalidade. lsto é, o individuo, sem contrariar as regras de pa
rentesco que estabelecem solidariedade, pode unir-se a esse ou a
quele grupo a que está ligado por Jacos de parentesco., e prestar sua 
cooperacao aquele com que melhor se ajusta. E terá sempre irmaos, 
ou pais, ou fi/hos num desses grupos. 

Confirma esse ponto de vista urna análise, embora breve, das· 
relacoes entre as famílias extensas, feíta de um angulo diferente do 
que estuda as relacoes de cooperacao, exigidas pela infra-estrut.ura 
económica. Referimo-nos a relacoes de rivalidade ou de competi
cao. Apesar daquelas normas ideais já explanadas qlle acentuam a 
cooperacao entre parentes próximos, na prática, essa cooperacao se 
subordina ao ajustamento ou desajustamento de personalidades. 
Assim, após maior tempo de observacao e intimidade com os diver
sos grupos familiares, registramos um sem número de manifesta-
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coes de rivalidade; sua expressao, porém, sempre discreta, é restrita 
ao ambito familiar. Um caso -característico é o das relacoes entre os 
diversos capitoes. Embora se considerem irmaos, reconh~am 
publicamente o status, e cooperem ativamente, quando as circuns
tancias o exigem na intimidade do seu grupo familiar, negam-se 
mutuamente o status e também se acusam de infracoes a obrigacoes 
assumidas, de ascendencia duvidosa, etc. Nao há nisto negacao das 
relacoes de parentesco, como urna lógica rígida poderia inferir mas, 
um reconhecimento implícito das relacoes que esses termos expri
mem, isto é, sua extensao. Urna acusacao freqüente aos membtos 
de outros grupos familiares, é a de prática de feiticaria. Acreditam 
os Kamaiurá, como as demais tribos, no poder dos paié (K. pajé) 
que, através do controle de espíritos familiares, curamos ·doentes, 
propiciam as plantacoes e colheitas, enfim, promovem atividades 
consideradas benéficas ao grupo. Ao mesmo tempo, os pajés po
dem utilizar-se desses poderes especiais para acoes maléficas -
doenca ou morte de desafetos. Para isso, os paié preparam peque
nos objetos, um pedaco de osso ou de madeira, um pequeno laco de· 
em bira, espinhas de peixe, etc 62

, que, mesmo a distancia fazem in
troduzir no corpo da vítima para causar-lhe urna Cloen~ ou mesmo· 
a morte. Aos paié que se suspeita de tais práticas, dao os Kamaiurá 
urna designacao especial mahoe'yát (K: dono do remédio ), designa
cao que empregam com freqüencia para apontar ou exprimir seu 
desagrado pelos individuos de outros grupos que nao o do infor
mante. 

Outra acusacao, menos grave, porém que implica em desprestí-. 
gio para o individuo, é a de apontá-lo como sovina (K - ankan-· 
taym ) 61.Assim, os membros de urna familia extensa, ao mesmo tem
po que apregoam· sua liberalidade, contrastam-na com a sovinice 

• 

62 Entre os f ndios xinguanos, a prática de feiticaria. é um comp~e~o .cultural bem de
finido. Todos os pajés sao, pelo menos potencialmente, fe1t1ce1r~s . O processo 
mais comum é o de cozimento em um caldo de pimenta, e posterior defuma~ao 
de um pequeno objeto que o paj_é, mesm<ra distancia, pode lan~ar sobre a ví~ima. 
Outro processo é o de preparar pequeninas flechas tratadas daquela mane.ira, e 
atirá-las com um pequeno arco cm dir~ao ao individuo, a casa, ou a al~e1a em 
que reside a vitima. Embora consciente de que certas doencas, como ª. gn~, ~or 
exemplo, podem ser adquiridas por contágio •. o agravamento do mal e .atnbu1do 
a résultado de feiticaria. Ela é a explicacao universal para qualquer morte. Os'pa
jés, de quem se acredita tenham causado muitas mortes, sao invariavelmente as-
sassinados pelos parentcs de urna das vítimas. . . . 

63 Steinen, ( 1940, p. 426) "Dizia-sc, por ex., que o chef e da pn.i:neir~ alde1a do Bato
vi era "kurapá" , ruim-sovina. Só mandava fazer poucos be1Jus para os hóspedcs. 
A avareza é tida como um dos piorcs defeitos." 
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do.s comp?nentes de outras famílias . Nao dao beijus, sonegam o 
pe1xe, retnbuem parcamente por ocasiao de trocas etc ... 

"Pureza" de linhagem tribal éoutro argumento para destruir o 
prestígio alheio. Casamentos intertribais e casamentos com cativos 
ou descendentes de cativos 64 de grupos marginais as tribos xingua
nas (Suiá e Juruna, por exemplo) resultaram, no presente, em urna 
série de linhagens mistas dentro da tribo. Dado o marcado etnocen
trismo e a forte rivalidade intertribal, os indivíduos tem especial 
preocupacao em afirmar, seja a "pureza" de ascendencia, seja a 
descendencia de outra tribo, neste caso repudiando os "maus costu
mes" da tribo de que sao realmente membros. Do ponto de vista 
tribal, essa última afirmacao é fator de desprestígio. E este é maior, 
quando o indivíduo conta em sua ascendencia com antepassados de 
procedencia Suiá, tribo sempre considerada abaixo de qualquer ou
tra. Um dos capitoes Kamaiurá era casado com mulher de origem 
Suiá, o que fazia com que seu grupo familiar fosse especialmente vi
sado por comentários desfavoráveis. 

Essas manifestacoes de rivalidade entre indivíduos e grupos fa
miliares diversos, nao contrariam a estrutura de parentesco no que 

~ E.stamos usando a paiavra cativo com as devidas reservas, pois é esse um ·status 
amda por definir na organizacao.social xinguana. Até o presente, ocorrem esca
ramucas entre pequenos bandos pcrtencentes as tribos dos formadores do Xingu 
e os de tribos marginais e esses.grupos, como os Suiá, Chicao, Juruna, Xukarra
mae e. Kawahyb. Esses encontros sao, via de regra, improfi~uos; vez por outra, 
porém, um inimigo é aprisionado e levado para urna das aldeias onde passa a vi~ 
ver, aparentemente em pé de igualdade comos membros nativos. Casa-se, possui. 
ro(ta e participa de todas as atividades da aldeia, inclusive ·das cerimonias. Um 
dos pajés da aldeia Kamaiurá era Juruna. Algumas vezes, o individuo é resgata· 
do de ?utra aldeia onde esta va cativo. Em um ataque a aldeia Suiá, trouxeram os 
.Kama1urá, além de cativos Suiá, dois Juruna que aí viviam cativos desde a infan
cia. Apesar da liberd~de que desfrutam, parece existir u.ma norma cultural parti
lhada P.or todas as tnbos, pela qual o cativo nao pode abandonar a aldeia para 
onde foi levado. De outra maneira, dificilmente se explicaría por que, por exem
plo, no caso desses Juruna, nao fugiram eles da aldeia KamáiÚ.rá, relativamente 
próxima da Juruna. Quando, através a Expedi.cao Roncador-Xingu, Kamaiurá e 
Juruna entraram em contato pacífico, os dois individuos dessa tribo que viviam 
comos Kamaiurá, foram visitar temporariamentc o aldcamento Juruna. Porém, 
nao mais voltaram, malgrado a insistencia dos Kamaiurá, com quem, vez por ou
tra, se avistavam. Estes irritaram-se como fato e promcteram matá-los. Soubc
mos mais tarde que os próprios Juruna haviam assassinado um deles. 

A julgar por informacoes de alguns Kamaiurá e Trumaí, cativos Suiá eram 
algumas vezes mortos a golpes de m~chado ou de facao na cabeca. Autores como 
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ela prescreve de solidariedade·e cooperacao. Representam, na práti
ca, as possibilidades admitidas pelas regras ideais. Dada a extensao 
dos termos de parentesco, e o reconhecimento, de fato, da parente
la, muitas vezes em linha colateral afastada, o individuo, utilizan
do-se do mecanismo do sistema, pode transferir-se de um grupo 
para outro e conseguir um ajustamento razoável. As famílias exten
sas, se observadas no momento, embora deem a impressao de linha
gem mais ou menos bem definida, tem sua composicao relativa
mente frouxa, havendo, como já foi apontado, certa flutuacao de 
membros componentes. 

Esse sistema de parentesco bilateral, com tendencia a acentuar 
de fato a residencia patrilocal, corresponde as necessidades impos
tas pelas técnicas de aproveitamento do meio, que forcam a coope
racao nas ~tividades de producao. Dá, outrossim, estrutura e coe
sao ªºgrupo economicamente significativo, a família extensa, esa
tisfaz ao ajustamento do individuo no grupo social, permitindo-lhe 
escolha de associacao e garantindo-lhe apoio económico ou social. 
Nesta.descricao referimo-nos mais especificamente aos Kamaiurá e 
Trumaí. A generalizacao dos diversos aspectos analisados, especial
mente o do sistema de parentesco, f oi feita, parte baseada em obser
vacao direta, parte em informacao bem fund~mentada. Nesse ~lti
mo caso, destacam-se as listas de termos de parentesco obttdas
sobre urna amostra bastante representativa da área - Aueti, Mehi
nako, Trumaí, Nahukwá, Iawalapiti e Kamaiurá. 

A análise e compara~ao dessas listas leva a conclusao de que se 
repete nessas tribos a extensao de termos, como pai, inoe, irmoo e ir
mo, filho e fi/ha, aplicados respectivamente ao pai e irmaos do pai, 
mae e irmas da mae, irmaos e filhos ou filhas dos irmaos do pai e 
das irmas da mae; a distincao entre irmao ou irma mais velhos e ir
mao ou irma mais mocos; a distincao, por termos especiais, do ir
mao da mae e da irma do pai; a extensao dos termos avo e avó, apli
cados aos avós e irmaos destes; a extensao dos termos neto e neta a 
todos os indivíduos da terceira geracao descendente, ligados por 
parentesco; a aplicacao de dois critérios básicos, geracao e sexo do 
individuo que f ala e do indivíduo designado. 

Steinen (1940), Schmidt (1948) e V asconcelos ( 1945) fazem referencias a ca ti vos. 
que encontraram nas diversas aldeias visitadas. Nao registraram, porém, o sa
crificio de prisioneiros. 
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Carta 111 - Diagrama do sistema de parentesco 
l - irmao 
2 - irma 
3 - pai 
4 - mae 
5 - tia (irma do pai) 
6 - tio (irmao da mae) 
7 - filho ou filha 
8 - sobrinho ou sobrinha 
9 - avo ou avó 

1 O - neto ou neta 

6 

s· 

Lévi-Strauss, baseando-se em informac;oes de Steinen, 
Schmidt, Quain e outros, sugere a possibilidade de existirem dife
renc;as entre os diversos sistemas 65

• Assim, para os Nahukwá, em 
tempos passados divididos em várias aldeias, cada urna del~s com 
nome e território próprios, aquele autor sugere urna organ1zac;ao 
em sibs 66

, hipótese que nao parece necessária, pois é fato comum o 
de tribos de populac;ao numerosa estarem divididas em aldeias com 

65 Lévi-Strauss, 1948, p. 337. 
:66 Idem, p. 336. 
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um nome próprfo e um território tradicionul. Os Bacairi sao apon
tados como matronfmicos, cabendo a autoridade dentro da residen
cia, ao tio materno. 67 Entre os Trumaí, diz Lévi-Strauss "A resi
dencia é patrilocal e o casamento é proibido entre primos verdadei
ros, alguns tipos de primos classificatórios, e com a filha da ir
ma" 68

• Para as demais tribos, a informac;ao é extremamente defi
ciente, exceto sobre o fato de casa mento entre individuos de gera
coes diferentes. 

Essas indicac;oes nao sao ainda suficientes para derrubar urna 
conclusao provisória, a de que o número de identidades entre os sis
temas de parentesco das tribos do Xingu, é maior que o de disseme
lhanc;as. Somente um estudo intensivo de todas as tribos xinguanas,. 
permitirá conclusoes definitivas. Até entao, acreditamos ser possí
vel apontar que, tal como nos demais aspectos significativos da cul
tura xingüana, na área cultural do uluri, como a denominamos, 
também os sistemas de parentesco refletem a distribuic;ao de um 
tipo uniforme que se caracteriza pela bilateralidade, extensao de 
termos, residencia bilocal e patrilocal, evitac;ao entre sogro-genro, 
sogra-nora e cunhados, relac;oes de aproximac;ao entre primos cru
zados, poliginia simples e sororal, e levirato. Negativamente, pela 
ausencia de metades, sibs ou outros subgrupos sociais, localizados 
ou nao. A unidade sócio-económica é a f amília extensa. 

Os fa tos de organizac;ao social, o sistema de parentesco inclusi
ve, foram analisados cm maior detalhe, embora carecendo ainda da 
necessária amplituce, por sua importancia, para a definic;ao desse 
horizonte cultural, que é a área do uluri. Aos diversos etnólogos que 
a visitaram, sempre impressionou a distribuic;ao uniforme de trac;os 
culturais, especialmente os da chamada cultura material, isto é, ar
tefatos, manufaturas, etc ... Necessariamente, identidade nesse pla
no nao significa uniformidade nos outros aspectos da cultura. A 
julgar, porém, pelas informac;oes colhidas desde a primeira viagem 
de Steinen até o presente, apesar das falhas de conjunto, é possível 
admitir que a área do u/uri nao seja apenas urna área geográfica 
marcada pela distribuic;ao uniforme de um número de trac;os e com
plexos materiais, mas represente também um .horizonte cultural, 
que se caracteriza, seja por estes como pelos demais aspectos que 
integram urna cultura, isto é, a vida económica, social e religiosa. O 
estudo de sistemas de parentesco é urna contribuic;ao nesse sentido. 

67 ldem, p. 336. 
68 ldem, p. 336 aoque acrescenta "Este último é permitido entre os Kamaiurá, que 

de resto, tem o mesmo sistema que os Trumaí (Quain Ms.)" (trad. do A.). 
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TtRMOS 

h. irmio mais velho 
older brother 

h. irmio mais m090 
younge.r brother 

h. irmi mais velha 
older sister 

h . irma mais m~a 
younger sister 

m . irmáo mais velti" 
older brother 

m . irmio mais m<>l;O 
younger bro~er 

m. lrma mais velha 
older s ister 

m. irmá mais m~a 
younge: sister 
íilhos e filhas do irmáo do 

pai 
falher1s brother's sons and 

daughters 
!llhos e filhas da irmá da 

miic 
mother's sister's sons and 

daughteri. 
fi lhos e filhas da irmá do 

pai 
father's sister's 'sons and 

daughters 
fílhos e filhas do irmio da 

mae 
mother's brother's sons and 

•iaughtcrs 

KAMAIURA AUETI 

ierikett itatiyt 

ieriw:Yt itiwjt 

ierein:Yt fbib11 inh:Yt 

iereinjt inhyt 

ieltiwjt ikiwjt 

iekiwyt ikiw;Yt 

ierikét itat,>t 

iekypi:Yt ikypiyt 

O mesmo que lnnáo e irmá 
Same as brother and sister 

TtRMOS DE PARE~O 

MEHINAKU IAW ALAPITI NAHUKWA TRUMAt 

nutap:YJY nutapíri vissuanga aplai 

nu~é (iuú) nizúri aheát 

nutualtilo nutukakálo ingázu 

nutuakálo nutukakálo inghu adif'lé 

nutukaká n11tukaká vize aplaí 

nutukaká nutukaká vize apiaí 

nutapj'JU nutapyro vikené 

nu:i;yzo ni:i;i~u 

• Na falt• de u.m su:n3rlo em inglft., utilizarnos Msta lista. para maror 1acU1dadc de compara~io. (trmos em portuguH e sua rttpectiva tr-adu:~áo n•Qucla Unsu1. 
• A maior dificuldade na obtent3o di«ses registros foi a varied1dc de idiomas talados no Alto X incu. UtiliumoS de preferfncia informantes b1UngOe1. C'.'XC>eto no c.-ao dot Nthukw•. Con-

11der&mos mais ;acuradaa as listas dos Kamaiurá e Aueti. E' com reservas que pubHcamoa 11 listas Jawa1apiti. Nahukwá e Trumal e 56 o fazemos pela impoaib i1i4att• tmf'dlata de volt.ar 
ao c•mpo. servirio melhor de evidencia a verílicar em futuras pesqulus. 

"t M tK1mnlur8l: 1 (Auetil: nu (Mehinaku e lawala:pitil: u 't• fNahukw;\ ); • ou t• TrumaU. sio a pruneira pessoa d o sin~lar posseuivo. 
bl b. e m. ~ntttposto ao t~rmo em portugub, sJgniticam. respecuvamentc: bomem fat:i ndo. mullwr talando. 
cJ A noticio fonética foi simplificada: O valor do$ son5 é aproximadame-nte o mesmo que em portuc:uh. exceto pelas nota~ Oes abaixo: 

y equivalente ao ü francés 
la asplr•do, como em hoTO (ingl!sl 
• como em water Hnglésl 
Y. eomo cm dl•iaion. met1ur• (inglés> 
~" equivalt'ndo ao v nas:. liudo. que dcbcamos de repres~n tar cvm o Ul sobrcposto. J>Qr felt1ar no momento, na tipol(rafia, esse Stu .. 1. 

Entre os Kamaiurá, Aueti e provl.velmente entre os Trumai. primos paralelos e cru7.ndo1 sáo considerados º'irrnao" e .. irmá ... O Urmo UJBdo é o mt1mo que t)&ra tnnio1 verdade-t· 
ros. Para 01 outros grupos embora a informa('.ao jndiquc conccito idéntico, foltam·nos ¡cu.ealogiu ern núme-ro suficiente !)ara \>ma conclusao definitiva. Nio obstante a i4c-ntifiri.iclo 
con1 trmáos. 6 pennitidO o casamento entre primos cruzados. 

f~or the Kamaiura, Aueli 11nd probably among the Trurnt1í. parullel cousins ond Cro~s cousin.s nre considercd as "brotu.;:a;; · and ··si1tcr". The tt'rm us~d l1 thc samt. For the otht .. 
tribea de«pite thc fact thal the imtormation we have ind 1cntcs the samc- pattcrn, we Jack get'lcalogies enough. to ,11ow a dcfinít<- conclusion. HowPvcr idtntiti~ to brothcra and sistf'rt. 
crou cou1:1ins are allowcd to marry. 

TÉRMOS 

marido 
husband 
esposa 
wifc 
irmao do marido 
husb.rnd's brother 
esposa do irmáo 

brother's sister 
irma do marido 
husband's sister 

m. marido da irmá 
sister's husband 
irmao da esposa 
wife's brother 
irma da esposa 
wife's sister 

h. marido da irma 
sister's husband 

l: gera~ño <1scendente 

h . . Pai 
father 

m. pai 
father 

h. máe 
mother 

m . máe 
mother 

h . irmáo do pai 
father's brother 

m. irmáo do pai 
father's brother 

h . irmáo da máe 
mother's brother 

KAMAIURA 

iemén (ieirun) 

ieremirekó 

i.eirun-akiwj·t 

ieukéi (ieuvét) 

ieukéi 

ierairoyt 

ierairoyt 

ieremirekó-areinyt 

ierovaiát 

ierúp 

ierúp 

ie)· 

iey 

paí (ieruare:fw) 

paí (ieruare:fw) 

ietuty 

TERMOS DE PARENTESCO 

AUETI 

imt•n 

itatj· 

imeniwyt 

ikutizápo , 

ikutzitzápo 

ikutzizápo 
(ikypiyraimén) 
ikutzitzapo 

itaty'yt 

itovazát 

hapái 

hapái 

anguy 

angu)• 

hapáiiwyt 

hapáiiwyt 

awái 

I 

MEHINAKU JA WALAPl'fI 

numé (numé~o) numúri 

niínho niínho 

nutukaká-imúri (?) nutukaká-imúri 

nuiélu 

nuiélu 
(numetuakálo) 

hupyhyna 

natuná 

papá 

papá 

mamá 

mamá 

papá 

papá 

uá 

aiélu 

aiélu ('!) 

pahápa 

pahápa 

mamáizo 

mamáizo 

p~hápa (papáiu) 

pahápa 

uá 

NAHUKWA TRUMAf 

unh6 aexe 

vi za aadí 

huamétiro awatys)·k 

ldetái 

huamétiro adetái 

huamétiro aaKlá 

apáio (inhúru) apápá 

apáio (isungwe) apápá 

amánho (amá) .atsiwé 

amánho (amá) atsiwé 

apáio apapá (ataték) 

apáio-vissuánga 

awáio (amaio-vis- uavé 
suanga) 



TERMOS DE PARENTESCO 

TtRMOS KAMAIURA AUETI MEHINAKU IAWALAPITI NAHUKWA TRUMAf 

m irmao da, .máe api (ietuty) apí kukú kukúzu uavé 
mother's brother 

h. irma do pai ieaié aieié aky aáki etchí a ka té 
father's sister 

m. irma do pai ieaié aieié aky aáki etchí akaté 
father's sister 

h. irma da máe aikamá mamá mamáio kokó 
• mother's sister 

m. irma da máe ai.kamá mamá mamé,io kokó 
mother's sister 
pai da espósa ierateúp itatyúp avarlaién 
wife's father .. 
mae da espósa ieraió itatytóza aoké 
wife's mother 
pai do ~arido iemenúp imendúp aarslá 
husband's father 
máe do marido iemeny imendy aoke (?) 
husband's mother 

l.' ger~áo descendente 

h. filho ierayt (piá) ítayt nutai nuhá umúngoro (umúngo) avar'ló 
son 

m. filho iememút imembút nutál nuhá umükoro :war'lék 
son ....., _; 

h. fil ha ieraiyt (ta-áe) tatiyt ni?-upálo ni?-upálo · vindizá atadí 
daughter 

m. filha iememukunha membút ni?:upálo ni?-upálo vindizá ta'ui 
daughter 

h. filho do irmao ierayt (piá) itayt aupehy nuhá umúngo u a remó ,\ ?) 
brother's son 

m. filho do irmio iepéng impéng nutimi nutámi váiuam taiúss 
brother's son 

h. filho da irmi ieyt (niwá) inhyt niwá (?) niiwá (?) núguru detá 
sister's son 

TtRMOS DE J?ARENTESCO 

TtRMOS KAMAIURA AUETI MEHINAKU IAWALAPITI NAHUKWA TRUMAt 

m. filho da irmá tememurake iembút nutámi~ui nutami~u umúkoro avar'lek 
sister's son 

h. filha do irmáo iP.raiyt (taáe) tAtiyt VátP ta'ói 
brother's daughter 

m. filha do irmáo iepéng I taiúss 
brother's daughter 

h. filha da irmi iepéng :1 

sis.ter's daughter 
m. filha da irmá iememukunhá 

siater's daughter 
h. esp0sa do filho ieraítaty taitaty nutaünho nuháiinho avárloleti 

son's wife ..., 

m. esposa do filho 
son·s wife 

h. marido da filha ie.raiwén tatyumén inhéri (numatuk)·· .niézi (numatokyri) avapuké 
daughter's husband ZU) 

m. marido da filha iepeúm imembumén ni~palomé ni<?:opaloimúri 
daughter's husband (nutaml) (nutami) 

2.' gera~áo ascendentt: 

h. m. · pai do pai ieramói 1tú atú natukíri (atú) apízi aiei (aieidá 
father's father 

b. m .pai-da máe ieramói atú atú natukíri (atú) apizi aiei 
motber's father 

h. m máe .do pai iearúí atf atsí natyro (~i) izi atseda 
father's mother 

h. m. máe da máe iearúí atí atsí natyro (a~i) izi atsedá 
mother's mother 

2.• ger~áo descendente 

h. neto, neta ieremyrnin6 imiamunhú núhi nupuié u vire elekó 
grand-son, grand--daughter 

1 ' 
m. neto, neta ieremiariró imernby-burúp núetu núpuiáka uíte adoh6 

grand-son, grand--daughter 



MUDANCA CULTURAL NA REGIÁO DO 
RIO NEGRO 

A regiao do Rio Negro, afluente pela margem esquerda do 
Amazonas, abrange dois municipios com urna superficie total de 
300.000 km2

• Sua populacao atinge a cerca de 25.000 habitantes•. 
Condicoes geográficas fazem desse rio a es,rada ao longo da qual se 
distribuí urna populacao polarizada entre a sociedade urbana de 
Manaus e as sociedades tribais localizadas nos rios Icana, U aupés e 
seus afluentes. 

Entre a cidade de Manaus e as malocas do alto Rio Negro, vive 
urna sociedade cabocla, mestica de indios e brancos. A maior ou 
menor proximidade de um desses centros resulta em cambiantes di
versas de amalgama~ao cultural. A excecao de um pequeno grupo 
de indios tribais, nao se encontram aí sociedades isoladas. As co
munidades caboclas formadas pelo contingente índio e branco 
constituem urna sociedade campesina cujos membros constituem 
urna classe de trabalhadores rurais dependente do centro urbano 
maior. Mesmo os grupos tribais nao integrados a sociedade regio
nal, a exemplo os vários grupos de índios Maku, sao afetados em 

• Esse número nao inclui a 1>0pula~ao de tribos indígenas que ocupam áreas dos for· 
madores do Rio Negro, ou de grupos seminómades, a exemplo dos Maku. As esti
mativas sobre o total dessa popula~io indígena caracem de verificacao. Provavel
rhente atingem a cifra de 3.000. 
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sua cultura e organizacao pelas pressoes que sobre eles exerce a so
ciedade cabocla. É nosso objetivo nessa comunicacao chamar a 
atencao apenas para os processos gerais de formacao e desenvutvi
mento da cultura e sociedade caboclas. útilizamos como método de 
abordagem a· an~lise da área regional em seu to~o, deixa~do para 
mais tarde a análise de comunidades representativa~ de diferentes 
faixas de aculturacao. 

O processo de f ormacao dessa cultura regional teve inicio no 
século XVII~ com as primeiras entradas dos portugueses no qUe 
chamavam o "Reino dos Manáos". Tribos que habitavam. nas pro· 
ximidadcs da Barra do Rio Negro for~m "reduzidas" por colonos e 
missionários, extintas ou expulsas para as terras do interior. Busca~ 
vam-se as "drogas do Sertao"; especiarias com·o caca u, baunilh~, 
cravo, salparrilha, e prod.uto's animais, orientando-se a economia 
regional pelo mesmo padrao que haveria de predominar no Vale 
Amazónico baseado exclusivamente nas indústrias extrativas. Os ' . 
primeitos povoados e vilas surgiram das f eitorias c·oloniais, estabe-
lecidas ao lado de aldeias indíg~nas, cuja populacao já "domestica
da" e destribaliiada reajustava seu modo de vida pelos padroes im
postos pelo colonizador luso. 

Nos dias de boje, num quadro em que já domina urna popula
cao mestica, mantém-se a mesma economía. Desapareceram as an
tigas aldeias, substituidas agora por pequenos povoados e s.edes de 
seringais ou de exploracao de castanha e piacaba. Comerciantes e 
regatoes sobem até o alto curso do Rio Negro para "descer". indios 
destinados aos trabalhos de coleta de borracha, castanha e piacaba. 
Parte dos ·indios "maloqueiros", pela dependencia em que vivero de 
produtos comerciados pelos civilizados co~o o sal,. a pólv?ra, o 
chumbo, os tecidos, e os instrumentos de ferro, sao .compelidos a 
.abandonar suas aldeias para fixar-se junto aos povoados ~ centros 
de indústria extrativa, onde muitas· vezes presos por débitos con
traídos durante a safra sao obrigados a permanecer por períodos 
prolongados. 

A intensa atividade missioneira de padres salesianos, desvia 
boa parte dos individuos jovens das aldeias para as escolas nas mis
soes, em que o processo de destribalizacao compulsória é acelerado 
pela disciplina e pela motivacao religiosa. 

Indios de várias procedencias tribais tendero a grupar-se nos 
povoados ou a estabelecer-se nas ilhas e sitios próxim~s~ onde alter
nam urna pequena atividade agrícola com outras ·mais importantes 
baseadas no corte da borracha, da piacaba ou na coleta da casta
nha. Esses indios até a segunda ou terceira geracao sao identifica-
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dos segundo sua ascendencia tribal, e mantem muito de sua lingua
gem e hábitos tradicionais. Contudo sao forcados a assimilar a 
língua gera/ ou o portugues, e reorganizar sua vida em moldes seme
lhantes aos do caboclo. Nao constituem individuos ou grupamen
tos marginais. Sao individuos em fase de assimilacao na sociedade 
regional. Além de sua franca participacao na indústria extrativa ou 
como pequenos produtores de mandioca, um do·s síntomas de assi
milacao se observa na substituicao dos dialetos tribais, notadamen
te o tukano, língua que domina no alto Río Negro, pela língua ge
ra/, forma modificada e atualizada do antigo tupi-guaraní introdu
zido na regiao pelos missionários e colonos, a qual no presente ain
da domina sobre o portugues. Os pequenos ranchos e tapiris, resi
dencia de pequenas famílias, substituem a grande maloca comunal 
do alto. O instrumental doméstico, redes, bancos de madeifa, cera
mica, raladores de mandioca, tipitis e cestaria é em geral importado 
dos indios do alto e utilizado indiscriminadamente por indios e ca
boclos. Mantem-se o reconhecimento de parentesco e de filiacao 
aos sibs e linhagens tribais, processando-se o casamento de acordo 
com essas regras até a segunda geracao quando já se oblitera ou ate
nua a identificacao tribal. Da mesma forma persistem crencas indí
genas como as que se referem aos M aíua, seres encantados que ha
bitam a água, aos botos, as maes, a panema, aos pajés-sacaca, aos 
mutauari-sara ou benzedores, e que sao partilhadas pelos indios re
centemente "descidos", pelos que ja vivem nos sitios e pelos cabo
clos. Muitas dessas crencas tribais foram atenuadas ou modificadas 
pela tradicao cultural do caboclo e pela influencia do catolicismo 
particularmente a pressao exercida pelos missionários. Essas eren~ 
cas perderam também sua expressao ritual pela impossibilidade de 
reuniao de um número apreciável de individuos, visto que com.peli
dos pelas circunstancias da indústria extrativa tendem a espalhar-se 
pelos seringais sem possibilidade de reunir-se e manteras normas 
tradicionais tal como nas malocas de onde procedem. Nos sitios 
mais povoados e mais distantes do controle dos missionários ainda 
se pratica a cerimónia chamada dabucuri na. qual participam 
"indios" e caboclos, velha tradicao das malocas do Río Negro e 
que gira em torno da oferta de frutos ou produtos da roca e do uso 
de flautas. "jurupari" as quais as mulheres sao proibidas de ver e to
car. Sao comuns e bastante freqüentadas festas católicas dedicadas 
aos sa~tos padroeiros dos sitios e de localidades. f:, aliás, de se no
tar que na grande maioria os sitios e povoados do Rio Negro sao · 
denomi·nados segundo o santo. A iniciativa dessas festas de santo é 
geralmente mais individual e dependente de um patrao ou comer
ciante. Nao observamos em grau apreciável a organiza~ao de ir-
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man~ades cat?!icas, o que talvez se possa explicar pela extrema dis
persao e ~obihdade da pop~lacao. Observa-se por outro lado um 
elevado nui:nero de esta?elecimentos religiosos dirigidos por sacer
dotes catóhcos, os . qua1~ condenam ~estas de iniciativa particular 
porque alegam nelas misturar-se elementos sagrados como ladai
n has novenas, com outros, profanos, como dancas. 

O índi?~ recente!11en~e "descido" ou já de segunda geracao e fi
·xado nos sitios e sennga1s, nao atua co~o elemento simplesmente 
passivo que engajado na economía local e tendo abandonado a so
ciedade tribal substitu_i . seus elementos culturais pelos do caboclo 

.com que esta em convívio. Pelo contrário, atua sobre a cultura do 
c~bo~o reavivando nela os elementos indígenas herdados na gera
cao pas~ada. Em face das condicoes do ambiente geográfico, da 
econom1a baseada na extracao de produtos naturais, da dificuldade 
de cor_nunicacoes e conseqüente isolamento das pequenas comuni
dades e a par da fraca densidade da populacao, a influencia do cen
tro u~bano tende a diluir-se e subordinar-se ao ambiente-regional. 
O emigrante po~tugues ou de outras regioes brasileiras que para ai 
se deslocou ou ainda se desloca, atua fracamente no sentido de mo
dificar a cu~tura re~ional P?rq.ue também obrigado pela imposi~o 
da economia extrativa se dispersa e se diluí na massa cabocla. Sao 
em geral ·homens solteiros que encontram na mulher india ou cabo
cla um fator ponderável de integracao a cultura local. Os agentes da 
cultura urbana, em particula.r os regatoes e as tripulacoes dos bar
cos de comércio nao se fixam na regiao, e via de regra se in.teressam 
tao somente pela difusa o. de artigos de consumo produzidos em 
Mana us ou outros centros urbanos, que ao invés de modificar a cul
tura regional tendem a reforcá-la. 

No Rio Negro o ciclo económiCo obedece a variacao das duas 
estacoes, das chuvas entre abril e setembro, da seca nos meses res
tantes. N esses domina a extracao da borracha, naqueles a coleta da 
castanha. A piacaba que pode ser cortada durante todo o ano de
p~nde para o seu transporte da cheia nos rios que facilita a navega
cao. 

Os povoados e sitios estao localizados junto -as margens dorio 
o.u de seus afluentes maiores, de preferencia em terras altas. O inte
nor nao é habitado. Mais do que o povoado o que caracteriza a 
ocu~~cao do Rio Negro é o sítio. Esse é um local ocupado por urna 
f am1ha e agregados, em geral trabalhadores indios. O sítio está, via 
de regra, l~calizado em urna ilha onde exista um seringal, porém, 
seu dono d1spoe também de um outro local em terra firme onde faz 
roca e coleta a castanha. No sítio trabalham o chefe da família, sua 
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mulher, filhos e indios assalariados. O dono do sítio depende ou de· 
um comerciante estabelecido num dos raros povoados ou, se dis
·pondo de maior capacidade financeira, de um regatao em Manaus. 

A coleta de borracha nas. ilhas e a da castanha na terra firme 
leva a populacao a um movimento, da terra firme para as ilhas du
rante o verao, e de retracao aos barrancos durante o inverno. Nao 
se faz sentir a necessidade .de nucleamentos porque os regatoes de 
Manaus preferem transacionar diretamente com os donos dos 
sítfos, caboclos ou indios, atuando eles como financiadores das sa
fras. Na realidade esses regatoes.cujas viagens sao periódicas substi
tuem no Río Negro o patrao ou o seringalista de outras regioes do 
Amazonas. Ao invés do clássico barracao típico da estrutura sócio
económica da Amazonia encontramos no Rio Negro, nao obstante 
a extensao de sua área, o regatio_. ou em outros t~rmos, o patrao 
com sede em Manaus. 

As sucessivas crises econoinicas derrubaram os grandes serin
galistas provocando a dispersao da populacao pelos peqúenos sitios 
·OU pequenas usituacoes". As familias que ocupam sítios transacio
nam diretamente comos viajantes das casas aviadoras em Manaus, 
que -se esf orcam pela própria necessidade de melhores comissoes em 
aumentar e dispersar o número de fregueses. Esses fregueses sao em 
geral portugueses ou brasileiros e um pequeno número de indios jéf. 
destribalizados e fixados junto aos centros de producao, os quais 
por sua vez agem como intermediários para .$eus assalariados ou 
para indios recentemente "descidos" e que ainda nao possuem cré
dito. 

A i~dú$tria extrativa está sempre sofrendo de carencia de bra
cos, o que no Rio Negro é ainda mais acentuado que em outras re
gioes de acesso mais fácil a emigrantes. O recurso é recrutar traba
lhadores entre os chamados uíndios maloqueiros" do alto. E na me
dida em que se elevam ou decrescem os precos da borracha, da cas
tanha e da piacaba, há maior ou menor núm·ero de "descimentos" 
de indios. Qualquer estudo de aculturacao ou de mudanca de cultu
ra no Rio Negro terá que ser orientado com vistas a esse fator eco
nómico, pois é ele o principal responsável pelo desenvolvimento 
dessa sociedade mestica ou c;abocla que emerge da fusao de elemen
tos de procedencia tribal e brasileira. 

Qualquer tentativa de caracterizacao cultural dessa área, e 
sobretudo a definicao do que se poderia chamar da "constante indí
gena" que particulariza e identifica o Rio Negro terá que ser abor
dado de um ponto de vista que inclua os seguintes fatores: a) o bis;. 
tórico, a . cultura e a densidade demográfica dos grupos indígenas 
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que ocupavam e ainda ocupam o Rio Negro, t~ndo em conta que é 
possível identificá-los como partilhando de um tipo de cultura da 
floresta tropical; b) a tecnología baseada no tipo de indústria extra
tiva para a exploracao da borracha, da castanha e da piacaba, obri- · 
gando a dispersao de populacao e praticamente obliterando outros 
tipos de indústria, como por exe·mplo a agrícola; c) o sistema econó
mico que revolve em torno da cotacao de um produto de indústria 
extrativa e que tende a ref orear a utilizacao dessa mao de obra indí
gena e inanter aqueles padr0es demográficos conseqüentes dos dois 
primeiros f atores; d) fato res culturais propriamente di tos ou seja a . 
identificacao e caracterizacao das culturas indígenas e a dos outros 
elemeñtos que vieram a povoar essa área e que em geral procedem . 
de origem portuguesa ou nacional, e as modi,ficacoes que ocorre
ram pela troca ou pela amalgamacao de traeos culturais, as quais 
resultaram nesse quadro que embora muito próximo em suas linhas 
mais gerais daquilo que se define como cultura regional amazónica, 
tem muito de particular e específico do Rio Negro e que permite 
identificar essa área coqio _urna sub-regiao cultural da Amazo.nia. 

Publicado anteriormente: SIMPOSIO socio-etno-sociológico sobre comunidades 
humanas no Brasil. Anais 31. Congresso Internacional de Americanistas, S. Paulo, 
1954. p. 313-9. . 
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ESTUDOS SOBRE A ACULTURACÁO DOS 
GRUPOS INDIGENAS DO BRASIL* 

No congresso de americanistas reunido em Nova· Jorque no 
ano de 1949, sob o tema aculturacao foram apresentadas apenas 
duas comunicacoes com referencia ao Brasil. U ma, de W agley, 
sobre a cultura do caboclo da Amazonia, e outra~ de Willems, sobre 
o habitante rural da regiao sul do país. O amerindio é citado nesses 
estudos apenas como elemento q\le historicamente contribuiu para 
a atual configuracao das re~pectivas culturas regionais. 

E sign·ificativo o fato de essas duas comunicacoes, apresenta
das no Congresso de maior interesse de estudos americanistas, se 
referirem a aculturacao de popula~es rurais · brasileiras. Sem refletir 
o que um julgamento mais apressado poderia qualificar de abando
no do estudo da acultura~o de grupos indígenas, exprimem. urna 
fase de ampliacao dos objetivos de estudos antropológicos no Bra
sil. O indio deixou de ser o foco exclusivo de jnteresse e o que se 
procura é o conhecimento histórico e funcional da transmissao de 
tra~os culturais do indígena aos demais contingentes de nossa po
pula~ao - em outros termos, a resultante do fenómeno de "acultu
ra~ao" que resultou do contacto entre indios, europeus e africanos. 
A caracteriza~ao da cultura dessas sociedades rurais constitui ele-

(•)'Trabalho apresentado a l• Reuniao Brasileira de Antropologia, realizada no 
Rio de Janeiro cm 1953. 
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mento indispensável para se aferirem com a necessária precisao os 
fenómenos de mudancas e transicao que sofrem os grupos indíge
nas em suas relacoes com nossa frente pioneira. 

Nos últimos anos, tem-se multiplicado pesquisas sobre popula
coes rurais, e na maioria dos casos, foram conduzidas por antropó
logos que tradicionalmente se dedicavam a etnología do índio, mas 
os estudos sobre ••aculturacao" de grupos indígenas também foram 
intensificados em ritmo e amplitude. Selecionar alguns desses estu
dos para discutí-los aquí, seria tarefa difícil. Repetiríamos na práti
ca a comunicacao do professor Baldus, pois nos trabalhos mais re
centes, a partir de Nimuendaju e desse etnólogo, seguindo comos 
de Wagley, Schaden, Watson, Oberg, Altenfelder· Silva, Ribeiro, 
Galvao, M urphy. e Hohenthal, mesmo se nao trazem, como aconte
ce em sua maioria, definido em título principal ou sub.título o tema 
aculturacao, constituem, todos eles. análises de culturas indígenas 
em transicao. e em que o principal fator de mudanca deriva de urna 
situacao de contacto com populacoes rurais brasileiras. Esse con
tacto pode ser permanent~. esporádico ou, em alguns casos, apenas 
envolvente ou indireto. 

Os Timbira estudados por Nimuendaju, os Tapirapé por Bal
dus e Wagley, os Bororó e Kaigang por Baldus, os Terena e as tri
bos do nordeste e noroeste de Mato Grosso, por Oberg e Altenfel
der Silva, os Kadiwéu e Urubus por Ribeiro, os Kayuá por Watson, 
os Tenetehara por Wagley e Galvao, os índios xinguanos por Oberg 
e Galvao, os indios do Nordeste por Hohenthal, os Munduruku 
por Murphy, (os trabalhos <lestes dois últimos ainda nao publica
dos) sao exemplos de diferentes fases de transicao. Para alguns, 
como .os grupos Kayapó, os Nambikuara e os x~nguanos, os con
tactos diretos com o habitante rural sao hostis ou esporádicos. Nes
ses contactos atuam elementos pioneiros isolados, o seringueiro, o 
garimpeiro ou os agentes do S.P.I., sem capacidade de intervenc;ao 
macica e permanente na cultura indígena. Apesar da natureza des
ses contactos, muitos elementos nossos foram adotados pelos indí
genas, desde instrumentos de ferro, armas de f ogo até doenc;as. 
Mais que a preocupac;ao pela difusao desses traeos, os etnólogos 
que estudaram esses grupos focalizararn sua atenc;ao nas mudanc;as 
to ta is promovidas nao apenas pela ad oca o do fa ca o ou do machado 
de ferro, mas pelo próprio fato de envolvimentos da sociedade indí
gena pelas povoac;oes rurais. A retrac;ao dos territórios de agricultu
ra de caca e coleta, a diminuic;ao de populac;ao em conseqüencia de 
contágio de doenc;as, a modificacao de status e prestigio social advi
nha da posse de artigos importados, a desorganizacao das instituí-
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coes sociais, sao fenómenos que em relacao a esses .grupos citados 
nao poderiam ser estudados sob a epígrafe da aculturacao, em sua 
definicao rígida, que exige como condicao essencial o contacto dire
to e contínuo entre grupos portadores de culturas diversas. 

Grupos indígenas, como os Kayuá, Kadiwéu, Terena e Tene
tehara, já estao envelhecidos no contacto permanente com a nossa 
sociedade rural, que em alguns casos data de dois ou tres séculas. O 
·índio age aí como elemento receptor simplesmente. A transmissao 
de traeos segue urna .direcao, partindo da cultura do caboclo para a 
do indígena. Os elementos culturais desde já nao sao aproveitados 
pelo cabo~lo, o qual em geracoes passadas saturou, por assim dizer, 
a sua capacidade de assimilacao de traeos do amerindio. A aplica
cao do conceito de aculturacao estaria metodologicamente correta 
para o estudo dessas situacoes. Entretanto, tem sido de modo relati
vamente frouxo e em algumas das monografías o acento principal' 
recai sobre problemas de assimilacao ou de mudanca cultural. Mais 
que a verificacao, o registro do mecanismo de mudancas oco~ridas 
nessas culturas indígenas, o investigador é chamado a explicar a 
mudanca dessas culturas no sentido de sua assimilacao a cultura 
nacional. Mesmo quando o indio se retrai e reage nQ sentido de re
torno a condicao tribal, valorizando os elementos tradicionais e o 
seu status de índio, tal como sucede para os .Canela, Xerente e Api
najé, estudados por Nimuendaju, ou entre os grupos tribais do 
Nordeste e do Sul que habitam regioes de forte densidade demográ
fica e que algumas vezes sao definidos como índios ·aculturados, es.sa 
atitude é um mecanismo de assimilacao. A única coisa que permite· 
a esses índios, na competi~ao económica como "branco'", mante~ a 
posse de urna gleba ou de garantir a si própriás um mínimo ?e assis
tencia é fazer valer sua condicao de índio. Desse ponto de vista, um 
dos estudos mais .promissores, será o de Hohenthal sobre os grupos 
do Nordeste. A maioria dos estudos citados, embora sem desprezar 
esses aspectos chamados de aculturacao, se orientam mais para a 
identificacao dos padroes tradicionais; menos para as semelhancas 
entre indios e caboclos. 

Dadas as dificuldades que para efeitos de um balanceamento 
crítico encontraríamos em distinguir os estudos de aculturacao sob 
urna definicao rígida desse conceito, achamos mais constn1tivo 
para a nossa reuniao de boje, dis~utir o conceito de aculturacao em 
si mesmo. 

Mesmo anteriormente a clássica definicao do termo segundo o 
Memorando de Redfield, Linton e Herskovits, a acultura~ao já era 
um conceito usado para definir as re~ultantes culturais do contacto 
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entre dois povos., Estudos de difusao foram, como ainda sao, estu
dos de aspectos selecionados de aculturacao. Preocupa-se o investi
gador pelo mapeamento da distribuicao de determinados traeos, 
transmitidos de um povo a óutro, mesmo quando o contacto desses · 
povos nao fosse direto ou permanente, condicoes pel~s quais se veio 
a distinguir aculturacao de difusao. O mais importante, porém, f oi· 
dirigir o interesse da investigacao para o mecanismo de mudanca 
cultural em processo. A situacao de contacto direto e permanente 
entre dois ou mais povos, e o que disso resultava, troca culturais, 
fornecia ao investigador urna condicao de laboratório para o estu
do dos processos envolvidos nessas trocas. Justifica-se, por isso, o 
empenho dos pioneiros nesse campo em caracterizar os fenómenos 
·estudados, de um modo que nos parece hoje demasiado rígido, se
nao insatisfatório como instrumento de pesquisa. 

Aculturacao foi definida como o estudo dos fenómenos que re
sultaram quando grupos de individuos possuindo culturas diferen
tes entram em contacto direto e permanente e das conseqüentes mu
dancas nos padroes culturais desses grupos. Distinguiu-se acultura
cao de mudanca cultural, de que é um aspecto, e de assimilacao, 
que pode ser urna fase de aculturacao, e ~inda de difusao, que, em
bora concorrente ao processo de aculturacao, necessariámente nao 
exige o contacto entre povos. Essa conceituacao foLposteriormente 
criticada pelos próprios autores, especialmente porque deixava de 
caracterizar a "natureza" do fenómeno e pela dificuldade de estabe
lecer um critério adequado para definir a situacao de contacto. Em 
casos conhecidos, fenómenos que p'oderiam ser considerados como 
de aculturacao, resultavam nao do contacto macico ·e permanente 
entre duas sociedades, mas da influencia de uns poucos individuos 
sobre urna dessas sociedades. A atuacao de missionários, por exem
plo. 

Outra dificuldade residía em estabelecer os limites entre "acul
turacao" e mudanca cultural, pois em ·muitos casos o empréstimo e 
a adocao de um traco cultural sao sincrónicos com modificacoes 
que derivam de f orcas internas da cultura receptora. 

O problema nao é de terminología, mas de atitude teórica 
<liante do fenómeno de mudan9a cultural, seja ela resultante de fa
tores internos, inerentes a própria cultura; seja resultante de contac
to entre dois povos, ou de ambas as causas. 

Vejamos dois exemplos, o primeiro com referencia aos indios 
Kayapó e os xinguanos. Aqueles sao índios hostis, estes pacíficos, 
mas cujo contacto com sertanistas data de apenas dez anos: A des
peito da ausencia de relacoes permanentes · coin civilizados, esses 
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grupos já possuem considerável acervo· de artigos de nossa cultura -
ferramentas, armas objetos de adorno, tomados em a~aques a po
voados sertanejos ou adquiridos por via de outras tnbos. 

O empréstimo cultural nao se limitou apenas a esses objetos. 
Ocorreram outras modificacoes. Alteraram-se as relacoes entre al
deias e a própria estrutura social tende a ser influenciada, especial
mente no que se refere ao status de chefia. Entre os Kamayurá, re: 
conhecia-se a autoridade e o título de um capitoo, patente que lhe e 
dada por funcionários do S. P. l., em urna viagem que esse indiví
duo realizou em tempos antedores a atual penetracao do Xingu. 
Nao satisf aria a um etnólogo a catalogacao desses fenómenos de 
mudanca em categorías de difusao e de acultu~acao; o fato que rea~
mente interessa é o processo de. mudanca. A simples presenca de ci
vilizados em torno de um território indígena, mesmo quando nao se 
estabelecem relacoes diretas, é um fator condicionante de mudan
cas na cultura indígena. 

O segundo exemplo se refere a índios cujo contacto direto e 
permanente com civilizados data de dois ou tres séculas,. C~so "típi
co" de aculturacao, como se pode observar entre os 1nd1os Tene
tehara, do rio Pindaré, Estado do Maranhao. Mas os objetivos de 
urna pesquisa etnológica seriam f alhos, se limitado~ nest.e ~aso a 
"fenómenos do nivel aculturativo", segundo o conce1to classico. O 
fulcro da mudanca cultural dos Tenetehara resulta nao apenas dos 
empréstimos, nao apenas de ferramentas, introducao de novas es
pécies de cultivo, e a sua mobilizacao para a coleta de ba~a.cu, 
como das relacoes económicas entre indios e civilizados. Se f 01 im
portante a transformacao de urna agricultura de subsistencia em 
urna de producao de comércio, a oscilacao de precos na praca n~
cional e estrangeira para o babacu, principal produto de coleta e v1a 
de integracao do Tenetehara na economía local, é um dos [at?res 
condicionantes de assimilacao e de mudanca cultural desses indios. 

Di ante desses problemas, urna abordagem limitada a~enas ·a 
aspectos que poderiam ser considerados "aculturativos" ter~a pou
co valor. Na realídade, as culturas indígenas tem sido aproximadas 
de maneira mais inclusiva. O nosso conhecimento do amerindio es
tá agora alcancando um nivel mínimo de suficienci~, e os ens~i~s .de 
caracterizacao de áreas regionais somente ago~a vem de ser inicia
dos. 

Nas monografias sobre grupos indígenas os capítulos de acul
turacao ou de mudanca cultural sofrem ainda de certa limitacao 
que advém da falta de conhecimento da c~lt~ra cabocla ou d!i fren
te pioneira que entra em contacto com o indio. As observacoes, ou 
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a constatacao de aculturacao sao acentuados em torno de alguns 
elementos de cultura material, como ferramentas, roupas, utensílios 
domésticos e idéias religiosas. N ossa preocupacao maior tem sido a 
de reconstituir a cultura tradicional. O que nao está errado, pois 
essa reconstrucao histórica é essencial para se compreender o meca
nismo das mudancas que tiveram lugar, mas que de certo modo nos 
tem tolhido, ou pelo menos, nao facilitado a visao de problemas 
mais dinamicos. O objetivo da antropología, afinal de contas, nao é 
apenas descrever as culturas como se encontram no momento, mas 
o de tentar alcancar a dinamica e o funcionamento de transmissao e 
de mudan-ca cultural. Em outros termos, buscamos generalizacoes 
sobre o fenómeno cultural, nao apenas a etnografia das tribos do 
Brasil. 

Devemos esquecer um pouco aculturacao e pensar tnais em as
similacao. Em outra monografia sobre os índios Tenetehara, nos 
deixamos empolgar pelo ritmo relativamente acelerado de transicao 
dessa cultura indígena ·para os padroes brasileiros. Embora o grupo 
mantenha sua unidade tribal e possa ser distinguido da populacao 
cabocla por urna configuracao cultural diferente, sao evidentes os 
sinais de desgaste da cultura tradicional e. os de substituicao de va
lores tribais por outros, brasileiros, resultantes do impacto de tre
zentos anos de convívio geralmente pacífico com nossa sociedade 
rural. Concluimos que nao demoraria talvez mais que urna ou duas 
geracoes para que os Tenetehara se transformassem em caboclos. 
Somente a experiencia que adquirimos no Servico de Protecao aos 
Indios, onde nos familiarizamos com urna variedade de situacoes de 
contacto e assimilacao de grupos indígenas, nos permitiu urna pers
pectiva mais carreta. É bem possível que os Te~etehara em cert.o 
ponto de sua transicao tornero por outra alternativa que a de adenr 
a cultura cabocla, a mesma que escolheram os indígenas do Nor
deste e do Sul do país, onde, atingida certa estabilidade de popula
cao e de relacoes comos "brancos" e a consciencia da impossibili
daqe de integracao na sociedade rural, exceto em seu degrau mais 
inferior, o índio resolva permanecer índio, categoría sócio-cultural 
que lhe garante condicoes de sobrevivencia e de status social nas co
munidades regionais. 

U m outro problema é o de modalidades de aculturacao. Em
bora nao tenhamos até o presente um trabalho sobre o assunto, ex
ceto aquele pioneiro de Baldus, que data de 1937, sob o título "A 
mu da nea de cultura entre indios do Brasil'", constantemente discu
timos as prováveis causas de alguns grupos se "aculturarem_" c~m 
maior f acilidade que outros. O caso padrao se refere aos T1mbira 
ou aos Karajá, notados por sua aparente resistencia a assimilar;ao, e 
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a grupos Tupi, pela receptividade que julgamos possuírem para 
nossos traeos culturais. As explicacees desse fenómeno tem sido vá
rias. As mais satisfatórias se referem ao que se pode chamar "dis· 
tancia cultural" . Nesse sentido, os primeiros (Kayapó e Karajá) 
participam de culturas de tal modo especializadas ao ambiente e 
com tais características que as afastam muito daquela dos caboclos, 
em cujo substratum cultural se identifica muito do Tupi. E. urna hi
pótese a se verificar, mas que, mesmo comprovada, está a exigir es
tudo mais detalhado. Os fatores de resistencia e de apego a padrees 
tribais parecem a nós residir mais em causas que dizem respeito a 
expansao da populacao sertaneja brasileira. Um fato qüe tem sido 
pouco salientado é que esses grupos mais resistentes ocupam em ge
ral as zonas menos devassadas, mais inóspitas do planalto central, e 
onde nao se registraram tentativas de assimilacao do indio e fixacao 
do caboclo, ou aquele nao encontrou um lugar perrilanente·na eco
nomia regional. A resistencia desses grupos é urna condicao de 
sobrevivencia. Em outros casos a súbita expansao de populacao 
brasileira que .se defronta com grupos indígenas pouco numerosos 
nao permite um espaco de tempo necessário a urna acomodacao. O 
índio se retrai ou é empurrado para mais longe. Seu pequeno núme
ro o coloca em posicao de inferioridade, de minoría étnica, sem ou
tra alternativa que a de perecer. É· o caso, por exemplo, dos indios 
do Xingu, que, a despeito do grande número de tribos. estao em 
vías de extincao. A maior possui pouco mais de 140 individuos. De 
um período de isolamento vieram a. se defrontar há cerca de dez 
anos com aviees, máquinas e um tipo de colonizacao em que seu 
braco nao será reclamado. Sem um lugar nessa economía e sem 
urna densidade demográfica que possa resistir ao desgaste forcado 
pelas circunstancias do contacto, principalmente a diminuicao de 
número pelo .contágio de moléstias, tenderao a desaparecer; exceto 
se for desenvolvida urna política indigenista com eficiencia bastante 
para lhes fornecer os meios de acomodacao e assimilacao . 

Citamos esse fator, porque nos estudos de aculturacao e de 
mudanca cultural está sempre implícita a condicao de assimilac~o a 
cultura dominante e as perspectivas dessa assimilacao. Embora os 
estudos de aculturacao nao sejam orientados, na maioria dos casos, 
com objetivos práticos de tracar programas de antropología aplica
da, é nesses estudos que os administradores encarregados da políti
ca indigenista tem procurado ou devem procurar inspiracao para 
seus planos. A esse respeito é interessante reproduzir o pensamento 
de Steward: Os estudos de aculturacao nao sao, naturalmente, iden
ticos aos da antropologia aplicada, mas materiais para o estudo de 
ambos os campos serao muitas vezes os mesmos ou ao menos coin-
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cidirao; é necessário que um espírito de absoluta objetividade 
científica presida a ambos. De fato o administrador de qualquer 
programa estará muito mal servido se a pesquisa relaxar de qual
quer modo su as diretrizes científicas ou f or conduzida sem o funda
mento teórico necessário. 

As necessidades e os problemas para a pesquisa de situacees de 
"aculturacao" ou de mudanca cultural para a América Latina, 
apontadas por Steward podem bem ser transpostas para a nossa 
condicao regional. 

Assim, em nosso país, quaisquer estudos de mudanca cultural, 
ou, para usar o termo corrente, tomado praticamente como seu si
nónimo, de aculturacao, estao a exigir: 

a) intensificacao dos estudos monográficos sobre grupos indí
genas, orientados ao mesmo tempo para a compreensao da situacao 
cultural em que atualmente se encontram, como para a reconstitui
cao das mudancas que ocorreram, tomando-se como ponto de refe
rencia as culturas tribais até onde é possível reconstituir a história 
dessas tribos; 

b) na base desses estudos a tentativa de caracterizacao de áreas 
culturais em esquemas menos simplificados que os atualmente em 
voga; áreas culturais tomadas aqui, nao apenas no sentido de distri
buicao geográfica de um conjunto de traeos e padrees, mas da rela
cao desses traeos ªº meio ambiente; 

c) pesquisa das comunidades regionais em contacto comas tri
bos indígenas, senao seu estudo intensivo, pelo menos um conheci
mento das diretrizes culturais dessas comunidades, que sao os fato
res condicionantes da "aculturacao" ou mudanca cultural do indio. 
Em outros termos~ passar de um inventário de traeos de cultura 
para urna análise de interacao de configuracóes culturais; 

d) caracterizacao de áreas regionais incluindo a sociedade rural 
e as sociedades indígenas, o que alguns tal vez chamariam de faixas 
de acultura~<io, mas que preferimos designar por etapas, mudanca 
cultural no tempo e no espaco; 

e) e, como corolário, o reconhecimento das diretrizes sócio
culturais dessas áreas regionais que atuam como fatores condicio
nantes da "aculturacao", ou, como preferimos, da assimilacao do 
indio. 

E. evidente que a um único investigador a satisfacao desses re
quisitos é praticamente impossível, tornando-se indispensável otra
balho de equipe e a colabora~ao interdisciplinar. Do ponto de vista 
científico justifica-se plenamente o estudo monográfico de qualquer 
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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-

135 



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-
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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. 

136 

• 

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. 
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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. 
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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 

176 

• 

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 

177 



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-

181 



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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dor de co.nfiguracao cultural, o fato de alguns desses grupos lingüís
ticos se distribuírem por faixas geográficas de ocupacao exclusiva, 
contribuiu para essa identificacao entre língua e cultura. É o caso 
dos Tupis que ocupavam, ao tempo da descoberta, o litoral de sul a 
norte, em contraste comos Je do interior, que ainda boje dominam 
extensa área dos Estados do Maranhao, Goiás e Pará, praticamente 
sem intrusao de outros grupos. Menos verdadeira dado a distribui
cao geográfica mais irregular era ou é a identificacao da cultura 
aruaque e da caribe. Nao obstante sao comuns os estereótipos do 
aruaque como "civilizador", hábil ceramista, tecela·o e agricultor, e 
do caribe guerreiro e desbravador. 

Essa classifica~ao que já trazia um vicio de origem, e a que 
pouco ajudava a ausencia de ensaios de maior amplitude que os de 
Métraux (Tupi) e Max Schmidt (Aruak}, nao poderia funcionar 
como in·strumental na taxonomia etnológica. Seu uso, entretanto, 
persistiu porque os etnólogos brasileiros, mais preocupados como 
estudo individualizado de tribos indígenas e um tanto avessos a ge
neralizac0es, nao buscavam encontrar urna base sistemática com
parativa. Quando o faziam, o foco de interesse residia na difusao de 
determinados traeos de cultura. 

O conceito de área cultural, desenvolvido principalmente pelos 
antropólogos norte-americanos, oferecia certas díficuldades em sua 
aplicacao as culturas indígenas do território brasileiro. Além da fal
ta de informacao factual sobre um grande número de tribos, acres
cia o fato de que os remanescentes indígenas, por fo rea da expansao 
luso-brasileira tiveram seus territórios reduzidos, concentrando-se 
em urna mesma área grupos de origem a mais diversa. 

Urna tentativa pioneira deve-se a Wissler (1922) que embora 
interessado, particularmente, em aplicar o conceito de área cultural 
a tribos norte-americanas, .o estendeu para a América do Sul, iden
tificando em território brasileiro urna única área, a Amazonica. Sua 
caracterizacao tinha apoio no conceito de áreas de alimentacao 
(food areas), definindo-a como "área da mandioca". Kroeber 
(1923), fazendo a revisao do esquema geral de Wissler, manteve a á
rea Amazónica, designando-a, porém, de área da Floresta Tropical. 
A pouca utilidade desse esquema, aplicado a problemas de etnogra
fia brasileira, era flagrante e nenhum interesse despertou. 

mtluencias de contacto, e os critérios lingnísticos, que serviram para o estabeleci
mento de um grupo areal de línguas, pode ser utilizado pelo antropólogo, ao lado 
dos seus critérios nao-lingOísticos, para determinar urna área cultural''. 
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Mapa l - Arcas culturais segundo Krocbcr (1948:792) 

Arca de Floresta Tropical 

Marginal 

3 A Amazonica 
3 B Sudeste 
4 A Marginal extremo 
4 B Chaco 
4 C Marginal interno 
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Seguiram-se outras classificacoes de base cultural, sempre de 
inici~tiva de antropólogos estrangeiros. Visavam o quadro geral da 
América do Sul e distinguiam-se pela enf ase em problemas de de
senvolvimento histórico das sociedades amerindias. De modo geral 
sao pouco específicas com relacao ao Brasil. Stout ( 1938) estabelece 
11 áreas; Cooper ( 1942), 3 áreas; Kroeber ( 1948), 4 áreas; Bennet e· 
Bird ( 1949), 3 áreas; M urdock ( 1951 ), 24 áreas. Steward ( 1948), 4 ti
pos. 

Há que salientar nesses esquemas, diterencas de método e de 
conceituacao. Estas sao bastante evidentes quando se contrastam as 
divisoes de Coopere Steward com.a de Murdock. Nos dois primei
ros,.embora a mencao explícita de áreas (áreas culturais, área cultu
ral tipo), superpoe~se a esse conceito, urna nocao diacrónica de de
senvo!vimento cultural, ao mesmo tempo que se acentuam as rela
coes ecológicas e o nivel de in~egracao sócio-cultural. M urdock faz 
valer com maior insistencia a distribuica.o de determinados elemen
tos materiais ( ceramica, trancado, tecelagem, técnicas de ~ubsisten
cia, etc.) e outros como filiacao lingüística, classes sociais, parentes
co, etc. Nesse sentido segue a abordagem desenvolvida por Wissler. 

Cooper objetivou, na realidade, um esquema de seqüencia cul
tural. Sierra/ (planalto andino), Silva/ (Amazonas-Orenoco) e Mar
ginal (faixa campestre), embora designacao de áreas, indicam níveis 
de desenvolvimento. Os povos de cultura Marginal incluem além 
das tribos Je (provisoriamente), os Botocudo, Masakali, Pataxó, 
Puri e outros grupos do Leste brasileiro, os Bororo, Guató, Guaia
ki, povos do Chaco, do Pampa e da Patagónia, considerados ·"ex
ternamente marginais" as áteas Sierra/ e Silva/. Outros grupos 
como .os Y aruro, .Maku, Xiriana, W aika e Mura, sao classificados 
como ''internamente marginais" da área Silva/. Esse autor aventa a 
possibilidade de considerar-se os grupos Je como do tipo Silva/ em 
regressao. 

Cooper reconhece como uniformidades básicas nos grupos 
marginais, traeos que podem assim ser resumidos: caca, pesca e co
leta. Horticultura ausente ou rudimentar. Ausencia de animais do
mésticos, exceto o cao. Geralmente, ausencia de estimulantes (ál
cool, tabaco, coca). Ceramica freqüentemente· ausente ou de tipo 
muito simples. Tecelagem ausente. Abrigos simples, ·dormida no 
chao (esteiras ou pelts). Arcos excepcionalmente longos. Ausencia 
de canibalismo. Monogamia ou poliginia simples. U nidade social 
básica, a banda. 

Os povos de cultura Silva/, incluindo a maior parte das tribos 
da floresta amazónica, caracterizam-se pela horticultura (mandioca, 
milho e batatas) e presenca da maioria dos traeos apontados como 
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negativos para os do tipo Margina/. Cooper reúne material compa
rativo que considera suficiente para definir este tipo como mais an
tigo que o Silva/. Destaca os chamados elementos culturais pan-: 
americanos, encontrados na América do Sul, ausentes na 'área Sil
va/, que r_eaparecem na América do Norte. 

Steward amplia o esquema de Cooper, superpondo ao conceito 
de área, um outro mais generalizado, o de tipos, que exprimem. 
níveis de integracao sócio-cultural. Na base desse conceito redefine 
as áreas Silval, Sierral e Marginal, em termos de Tipo Floresta Tro
pical, Tipo Andino e Tipo Marginal, e incluí um novo tipo, o Cir
curn-Caribe. Aprofunda a relacao cultura-ambiente, chamando, en
tre o~tros fatos, atencao para as diferencas em recursos para subsis
tencia entre linhas de praia e territórios interiores, as quais atuam 
como determinantes de densidade de populacao e incidem nos pa-
droes sócio-políticos. · 

Sua classificacao tem como base a ocorrencia, distribuicao e 
integracao de padroes socio-económicos e religiosos. Relega a se
gundo plano, elementos, culturais tomados isoladamente, porque 
"muitos destes sao variáveis independentes. Sua distribuicao é dis
sonante com aquela dos padroes sócio-políticos e religiosos, e ocor
rem em padroes bastante diferentes. Eles constituem os materiais d~· 
construcao da cultura, sem afeta.r., grandemente a sua arquitetura" 
(Steward, 1949, V: 671). 

Como~o de Cooper, esse esquema tem urna inferencia de desen
volvirnento cultural no sentido que "algumas instituicoes e práticas 
precederam necessariamente a outras, mas nao é um esquema unili
near ... urna forte tradicao histórica difundiu certas instituicoes só
cio-políticas e provavelmente algumas tecnologías através de consi
derável parte da América do Sul, mas a aceitacao e "patterning" de 
tais instituicoes foi sempre contil)gente com as pontencialidades lo
cais" (Steward, 1949, V: 674). 

Dentro desses "tipo,s" de cultura, reconhece a necessidade de 
subdivisoes apresentadas em áreas: 

TIPO FLORESTA TROPICAL 
Guianas - considerado o centro de dispersao por incluir o 

rnaior número de traeos característicos. Com tres possíveis subdivi
soes. 
a) costeira 
b) savana-montanhosa 
c) amazónica 
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Amazonas Noroeste - Tukanos Orientais e seus vizinhos de re
giao Uaupés-Caquetá. Witotos, Tukuna e provavelmente Yurima
gua (mais ou menos marginais em sua tecnologia). 

Mura - Cultura material pobre (descritos como nómades sem 
a~ricultura). Alguns traeos distintivos na organizacao social e reli
giosa. 

Juruá-Purus - constituida por um bloco de tribos Pano, Aruak 
e Katukina. 

Tribos Tupi - Tres subgrupos: 
a) Tupinambá .e Guarani 
b) pequenas tribos do baixo Tocantins 
e) tribos do Tapajós e Madeira. Os Tupi do Solimoes sao classifica
dos dentro da área Montaña. 

Mojos-Chiquitos e Montaña~ duas áreás de interesse incidental 
para a etnologia brasileira. 

TIPO MARGINAL 
Tribos marginais da.periferia meridional da Amazo.nia. Grupos 

dos afluentes e cabeceiras dos rios Toca.ntins, Xingu, Tapajós, Ma
deira e Guaporé - Carajá, Tapirapé, Alto Xinguanos, Nambikwa
ra, Bororo, tribos Je, Guajá e Tenetah.ara. 

M arginais internos da Guiana. Cabeceiras meridionais do Ore
noco e setentrionais do Negro - Xiriana, Waika. Guaharibo, Aua
ke, etc. 

Marginais do Noroeste Amazonico. Em território br.asileiro in
cluem ta/vez os .Catapolitani, Huhuteni (Hohodene) e alguns grupos 
de possível origem Maku assimilados pelos aruak. 

Marginais Ocidentais. Dois grupos - a) margem norte do Ma
rañon até o Putumaio; b) Panos e Aruak no Ucaial~, Madre de 
Dios e Juruá-Purus. · 

Mesmo levando em conta o fato que urna classificacao apoia
da em níveis de integracao sócio-cultural divirja de outra que acen
tua a difusao contígua de tra~os e complexos culturais, o esquema 
tal como apresentado mostra certa incongruencia. Assim o enqua
dramento de tribos tupis em um único grupo ou área, onde embora 
implícita a distribuicao mais ou menos contínua de parte dessas tri
bos, o critério definidor é o lingüístico. A área Mura, de fato urna 
tribo de grande mobilidade, porém sobre cuja cultura se conhece 
muito pouco (cf. Nimuendaju, 1948: 257), nao pode ser tomada 
como tal. Os Marginais, especialmente os da primeira subdivisao 
ou área reúnem tribos de caracterizacao bastante diversa. Haja vis
to o marcado contraste entre os Tenetehara, da floresta maranhen-
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Mapa 2 - Divisoes culturais segundo Steward (1948:884) 

1 - 6: Culturas básicas da Floresta Tropical 
1 - Guianas 
3 - Montanha 
5 - Mojos-Chiquitos 
A, B - Sub-marginais 

1 a 111 - Marginais 

2 - Amazonas Noroeste 
4 - Juruá-Purus 
6 ~ Tupi 
A) - Marginais Ocidentais 
B) - Mura 
1) - Marg. Internos da Guiana 

11) - Marg. do Noroeste 
111) - Marginais meridionais (Am.) 
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se, os Timbira da chapada sul do Maranhao, os Kayapó dos campos 
entre o Tocantins e o Xingu, os Xinguanos das cabeceiras deste rio 
e os Nambikuara do norte de Mato Grosso. O próprio autor refere
se a heterogeneidade desses grupos, reunindo-os, porém, pelo fato 
de diferirem das demais tribos sul .. americanas em termos de ausen
cia de traeos culturais como a agricultura, tecelagem, tipos mais 
complexos de trancado, canoas, etc., presentes naquelas (cf. Ste
ward, 1949: 671-2). Com raras excecoes (entre elas, Bororo e Guajá) 
os grupos {Tlencionados possuem em maior ou menor grau urna f or
ma de cultivo, e esta diretamente relacionada com as potencialida
des da área geográfica que habitam, em que predomina a floresta, a 
mata ciliar ou o campo-cerrado. Do ponto ~e vista de padroes só
cio-culturais compare-se a familia bilateral, extensa, dos Teneteha
ra e Xinguanos, coma organizacao dual dos Timbira e Kayapó e as 
bandas Nambikuara. Da mesma forma é considerável a diferenca 
de sistemas religiosos e desenvolvimento do xamanismo. 

Revisada essa classificacao no sentido de melhor delineacap et
nológica das diferentes tribos, e se possível, ampliada com a inclu
sao de um terceiro "tipo", intermediário entre a Floresta Tropical e 
o Marginal, resultante de dois fatores principais, um de ordem acul
turativa em que grupos do último tipo teriam assimilado elementos 
do primeiro, o outro de natureza adaptativa, i. e. desenvolvimento 
de urna tecnología especializada a determinadas paisagens geográfi
cas 3, ela atende a problemas de ordem geral comparativa e de de
senvolvimento cultural no ambito continental. Entretanto, como 
instrumento efetivo de urna taxonomía cultural para indígenas bra
sileiros, é demasiado generalizada. 

U m esquema mais recente, e mais aproximado da conceitua
cao tradicional de área cultural, é o de M urdock ( 195 l ). Esse autor 
critica as tentativas anteriores em dois pontos básicos: a variacao 
na qualidade dos dados etnográficos e a classificacao com apoio em 
.critérios negativos (ausencias). Propoe ouiros critérios que abaixo 
sao resumidamente enumerados: 

3 Um exemplo desse tipo intermediário nos é sugerido pelos Timbira Orientais e 
Kayapó. Sao indios do campo e do cerrado, porém cuja subsistencia depende cm 
grande parte do cultivo de r~ados cm matas de galeria. Possuem aldeias de certa 
permanencia e urna tecnologia especializada ao ambiente campestre. Durante 
parte do ano reúnem nas aldeias populacao superior ao comum das modernas so
ciedades do tipo Floresta Tropical. Os Canela até poucos anos atrás somavam 
400 individuos em urna aldeia, os Xavante (Xerente) cerca de 600, os Kubenkran
kegn, pouco mais de 400, e segundo informacao da IR 2, do SPI, um grupo 
Kayapó. do lriri reunia mais de 700 pessoas cm sua aldeia-base. 

200 

t 

filia~o lingilística 
técnica.s de subsistencia 
animais domésticos e plantas cultivadas 
participacao dos sexos na agricultura 
cerAmica, tecelagem e trancado 
tipo de habitacao 
classes sociais, instituicoes políticas 
casamcnto, parentesco. 

Na base desscs elementos de diagnose, distingue para a Améri
ca do Sul 24 áreas, destas, 11, incluindo território e tribos brasilei
ras (Murdock, 1951 b: 133. 55). 

Tabuleiro Oriental - Guaraní, Tupi (Sao Francisco), Tupi-
A tlAntica námbá. 

Goiana 

Paraense 

Boliviana 
Juruá-Purus . 

Amazónica 

Caquetá 

Savana 

Guiana 

Kaingang, M axakali, A. weikoma, Boto
cudo, _ Kamaka, Guataka, Gueren, Pa
taxo, Puri. 

Akroa, Apinayé, Bororo, Karajá, Kari
ri, Kayamo, Kaiapó, Coroa, Fulnio, 
Jeiko, Opaye, Xakriaba, Xerente, Suya, 
Tapirapé, Tarairu, Teremembe, Timbi
ra. 

Amanaie, Apiaka, Arara, Kawahyb, 
Guaja, Maué, Munduruku, Tenetcha
ra. 
Arawine, Aueto, Bakairi, Nambikwara, 
Turmai, Waura, Yaruma. 
Arikem, Xapakura, Xane, Peressi. 
Amahuaka, Kaxinaua, Katukina, Ipu
rina, M aioruna, Mura, Paumarl, Iama
madi~ luma . 

Kokama, Manao, Omagua, Wairaku, 
Yurimagua. 
Achagua, Baniwa, Betoi, Tukano, Tu
kuna. 

~uaké, Puinave, Guahibo, Maku, Xi
r1ana. 
Apalaí, Aruak, Arua, Barauna, Kama
rakoto, Karib,. Emerillon, Makuxi, Pa
likur, Rukuyen, Taulipang, Waiwai, 
Wapixana, Y ekuana. 
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Mapa 3 - Áreas culturais da .América do Sul. Segundo Murdock (1951:134) 
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Nesse esquema algumas áreas carecem de melhor defini~io. 
Isso se deve, como aponta Rowe ( 1953: 52), a falta de informa~o 
sobre várias tribos e a dif eren~as de data e de qualidade das f ontes 
de inf orma~o e inconsistencia na aplica~ao dos· critérios definido
res. A t~ndencia, comum as várias classifica~oes, cm utilizar com 
pouca discrimina~o descri~oe~ históricas das primeiras etapas de 
ocupa~o juntamente com dados atuais, resulta cm situar no mes
mo horizonte diferentes estágios de acultura~o e de mudan~ cul
tura[ Ambas, a distribui~o geográfica e a caracteriza~io etnológi
ca ficam prejudicadas. 

Veja-se, por cxemplo, na _classifica~o de M urdock a excessiva 
extensio de áreas como a Goiana, a Paraense e a das Guianas, ao 
mesmo tempo que a inclusio de tribos históricas e atuais num mes
mo quadro o que dificulta a defini~io da área, seja do ponto _de· vis
ta geográfico, seja do cultural. Mas essas sio dificuldades dificil
mente superávcis cm qualquer esquema de longo alcance histórico. 

A própria arqueologia, que em outras áreas, como a andina, 
permitiu a Bennet ( 1949) definir provf ocias culturais num espa~o e 
num tempo que vai muito além da informa~io histórica - as "co
traditions", é muito mal conhecida para a maior parte das Fegioes· 
brasileiras. Há que considerar também a natureza da cultura das \ 
florestas ·e dos campos, ambas dotadas de grande mobilidade. Con
tudo já se apontam alguns resultados que poderao orientar classifi
ca~0es futuras. Entre eles, os obtidos· por _Meggers e Evans (1955) 
que demonstram que as Guianas dificilmente podem ser considera
das um centro de dispersio do Tipo Floresta ·Tropical, como supos 
Steward. 

U ma classifica~o de áreas culturais indígenas em território 
brasileiro, terá, a nosso ver, que proceder por etapas. Em. primeiro 
lugar toma-se necessário um levantamento das tribos remanescen
tes numa base temporal definida. O cspa~o entre l SOO e 1950 é de
masiado amplo. Mudan~s de toda a sorte ocorreram, e se nao le
vadas em conta, prcjudicam o quadro comparativo. Lembramos o 
exemplo da caracteriza~o da Area das Planicies, na América do 
Norte, definida a .principio por Wissler como constituida essencial
mente de tribos nomádicas, as quais se apropriando do cavalo in
troduzido pelos europeus, teriam dcsenvolvido um tipo de cultura 
peculiar. Strong (1933) na base de investiga~io arqueológica de
monstrou a existencia anterior d~ um horizonte agrícola,· abaf ado já 
cm tempos históricos pelos nomades-cavalciros, que ampliada a sua 
mobilidadc, deixaram a periferia da área para 9CUpá-la totalmente, 
absorvendo e dominando os primitivos agricultores. A delimita~o 
de épocas históricas concorreria também para uniformiza~o e'sele-
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cao das fontes de informacao. As reconstituicoes culturais teriam·, 
assim, base mais sólida. 

Em segundo lugar e dependente de período escolhido, torna-se 
mister, mesmo em caráter tentativo, a definicao éla situacao de con
tacto das trib.os selecionadas como representativas da área. Contac
to interno, isto é, relacoes intertribais e sua resultante aculturativa, e 
contacto externo, entre as sociedades tribais e a sociedade nacional, 
igualmente indutor de mudancas. 

Na base de informacoes históricas e atuais, algumas tribos tem 
sido descritas sem levar-se cm consideracao o fenómeno de acultu• 
racio intertribal, somente possív~l de observar, quando a pesquisa
dor passa da investigacao individualizada de tribos para a compa
rativa de áreas. Esse processo ocorreu em tempos passados e conti
nua operando no presente. Na regiao do Rio Negro~ grupos Maku-, 
Tukano e Aruak integraram seus elementos culturais numa confi
guracao nova. ·Distinguir entre um tipo Floresta Tropical (Tukano 
e Baniwa) e um tipo Marginal Interno (M aku), no~ dá tao sornen te 
urna i.nferencia histórica de ocupacao ou povoamento, mas muito 
pouco de penetracao em fenómenos de dinamica cultural. Frikel 
(1959), refere-se ao mesmo fenoméno, observado entre grupos Ka
rib da Guiana. Tribos ou grandes sibs, da mesma família lingüística 
( caribizados?), habitando território contiguo, se apresentam em di
ferentes ·fases culturais, as de nivel mais simples em processo de 
aculturacao pelas·mais desenvolvidas. Mais significativo que a con
tagem e a caracterizacao de "ausencias" nesses grupos maís sim
ples, é o processo .geral de difusao, aculturacao e integracao que .aí 
se opera. Poderíamos ainda citar o caso do alto Xingu, onde tribos 
de origem, história e língl,la diversas se nuclearam cm urna área cul
tural, facilitando o processo aculturativo intertribal, o fenomeno 
que chamamos de "compressao cultural" (G.alvao, 1953·: 10), efeito 
indireto da expansao de frentes pioneiras nacionais sobre esses gtu
pos. 

Do ponto de vista de contactos externos, .é necessário além de 
definir a situacao de contacto, esclarecer a sua natureza. Utilizamos 
para isso aquetas· categorias delineadas por Darcy Ribeiro ( 1957: 7 
a 14), grupos isolados, grupos de contacto interminente, de contac
to permanente e integrados. Igualmente, se faz· mis ter, caracterizar 
a manifestacao regional de um dos tipos de frente pioneira nacio
nal, a extrativa, a pastoril e a agricultura e seus efeitos diferenciais 
no processo aculturativo. 

A partir do século XVII, quando se firmaram os contactos en
tre colonos e indígenas, a distribuicao espacial destes, a sua confi
gura~ao cultural e a sua densidade demográfica foram bastante mo-
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·diticadas. ~ bastante atentar para os espacos vazios de ocupacio 
indígena ao longo da f aixa litorinea, ou das margens do Amazonas 
e do curso médio e baixo de seus afluentes. A ·falta de. documenta
~º toma precária a taref a de reconstituir a cultura tradicional de 
grupos boje já integrados ou extintos .. A reducio da populacio de 
quase dois milhoes de indios, ao tempo da .descoberta, para pouco 
menos de cem mil, nos dias de boje, levou igualmente a profundas 
modificacoes no contexto das sociedades tribais remanescentes. 

Levand·o cm conta o exposto acima, tentamos urna divisao de 
áreas culturais numa base.temporal limitada entre 1900 e 1959, a 
mesma utilizada por Ribeiro em seus estudos já mencionados. Nao 
se trata de relegar a um plano secundário, as f ontes históricas e os . 
processos de mudanca cultural a longo termo, ou afirmar a impos
sibilidade de um esquema de maior alcance no tempo. Queremos 
acentuar a necessidade de estabeleeer urna prinieira etapa na classi
ficacio e caracterizacao de áreas culturais. Esclarecido o quadro 
atual, conexoes e interferencias históricas poderao ser tentadas para 
aprofundar a perspecfi.va temporal e :espacial. 

O esquema desenvolvido neste trabalho preliminar, nao repre
senta urna nova classificacao, mas sim urna adaptacao das divisoes. 
elaboradas por Steward e M urdock. Houve relocacio de alguns 
grupos e mudanca no delineamento de várias áreas. Como critério 
determinante, demos enfase a distdbuicao espacial contigua de ele
mentos culturais, tanto os de natureza· ergológica corno os de cará
ter sócio-cultural. Embora cm urna descricio sumária, nao .coubes
sem detalhes específicos relativos ao ambiente geográfico de cada á
rea, estes foram levados cm consideracao lg~almente importante é 
a definicio da situacao de contacto • e· do contexto cultural das 
frente pioneiras nacionais. Considera·rnos-da maior significacio en
fatizar a ocorrencia de fenómenos de aculturacao intertribal. E~ce
to por Ribeiro ( 1957: 58), ós vários autores mencionados deixam de 
discutí-los explicitamente. Scu estudo é essencial para a compreen-. 
sao da dinamica, e dos processos de integracao de elementos cultu- . 
rais, cm .urna área ou configuracao regional. E pouco satisfatória, . 
especialm·ente com relacio as áreas amazónicas a divisao estanque 
em ºtipos'\ quando o processo que se- observa é o encontro de cul
turas, e ó de absorcao de grupos consid,erados "marginais" 

4 Para qualificar os tipos de contacto externo, utilizamos as mesmas categorias de 
Ribeiro (1957: 7 ss.): iso/ados (contactos acidentais); intermitentes (rcla~~s. oca
sionais); permanentes (contactos diretos e permanenta); integrados (indios incor
porados como mio-de-obra ou produtorcs especializados). 
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As onze divisoes apresentadas constituem grandes áreas cuja 
subdivisio é sugerida, com maior ou menor especificidade, por ou
tros de configura~o mais complexa, da mesma área, segundo os 
dados etnológicos a nosso · dispor. A inclusio de alguns grupos nes
sas áreas poderá parecer arbitrária. A$sim, por exemplo, a classifi
ca~io dos Karajá na área Tocantins-Xingu, em que predominam 
elementos Timbira-Kayapó. Ao invés de considerar os primeiros 
como "atípicos", ou isolá-los numa provincia. autonoma, achamos 
que além de possuírem alguns tra~s em comum, representam urna 
especializa~o a um setor do ambiente geográfico, o rio Araguaia. 

ÁREAS CULTURAIS NÚCLEOS TRIBOS 

1 - Non~A.mazónica A Parukoto-Xaruma, W arikyana, Pianoko 
to-Tiriyó, Urukuyana, Aparai (karib) 
Oeste - Makuxi, Taulipang {karib) 
Leste - Oiampi, Emerilon (tupi) 

Palikur (aruak) 
Galibi (karib) 

Norte - Kalina 
Waiwai (karib) 

B Xirianá, Waiká, Waharibo, Pakidai (Xi-
rianá) 

c Baniwa (arualc), Tariana (aruak), Tu-
kano, Desana, Kobewa, Piratapuio Ou-
kano-betoya) 
Maku 
Tukuna 

11 - JUf'Uá-Purus lpurini, Paumari, Iainamadi (aruak), 
Marinawa, Kaxinawa, Jaminawa, Katu-
kina (Pano); Katukina (katukina) 

111 .,. Guaporé A Grupes Txapakura 
B Tupari (tupi) 
c Nambikwara (Nambikwan) 

IV - Tapajós-Madeira A Mundurulcu, Mau6 (tupi) 
B Grupos Kawahyb (tupi) 

V - Alto Xi"'" Kamaiurá, Aueti (tupi) 
Waurá, Mebinaku, lawalapiti (aruak) 
Kalapalo, Bakairi, Kuikuro. (karib) 
Suiá (ja) 1 intrusivo antigo 1 
Juruna (tupi impuro) 1 intnllivo recente 1 

VI - Tocantins-Xingu A Timbira, Canela, Apinay6, Kraho (j&) 
B Xerente, Akw6-Xavante ~) 
c Grupos Kayapó, Gaviio ~); Paratani, 
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Mapa 4 - A..a culturaio ¡ ........... do llnoil, 1900-lffl. 

1 - Nono-alMZllnica 
111 - OuapoÑ 
v - Alto x;...., 

VII - Plncla....Ounapi 
IX - Puan• 
XI - No..,_. 

u - 1 .. ..,...rurúo 
IV -·r~Madeira 
VI - Tocantiu-Xinp 

VI~ : ~..:~:...uai 

. ... .. ... 
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ÁREAS CULTURAIS NÚCLEOS 

VII - Pindaré-Gurupi 

VIII - . Paraguai 

IX - i'araná 

X - Tlete-Urugual 

XI - Nordeste 

1 - NORTE-AMAZÓNICA 

TRIBOS 

Asurini (tupi); Tapirapé (tupi) 
Karajá (isol.) - cspccializa~o 
Bororo ( otukc) - ? 

. · Tcnctchara: Tcmbé e Ouajajara; Urubu· 
Kaapor; Ouajá (tupi) 

Kadiwcu (mbaya); Tcrcna (aruak} 

Nandcva, Kaiwá, Mb"ua (Ouarani) 

Grupos Kaingang (ja) 

Fulnio. ( carnijó ); .Potiguara (tupi); Pan-
. kararu (pankararu); Atikum (?); Xokó 

( ); Pataxo (p~taxo ); Tuxá (?); Kariri 
(kariri); Xukuru ('?); Maxakali (ma
xakali). 

Faixa ao norte do rio Amazonas, entre os formadores do rio 
Negro, a oeste, e a costa Atlantica, a leste. Regiao de Floresta com 
intrusao de f ormacoes campestres. 

Frente pioneira nacional de base extrativista. A coleta de pro
dutos naturais, determinou a partir do século XVII o padrio de 
9cupacao e exploracao da área. Borracha e castanha~ o~ principais 
produtos atualmente procurados. A penetracao brastle1ra entre os 
rios Jari e Trombetas limita-se ao curso inferior. Os grupos indíge
nas permanecem af relativamente isolados, salvo incursoes ocasio
nais de balateiros, pelo sul, ou de negros Saramacás, pelo nordeste. 
Na regiao dorio Branco estabeleceu-se um núcleo de pecuária, de 
pouca penetra~ao para o interior, afetando principalmente os 
indios Makuxi. Da margem direita deste rio até Q Cauaboris esten
dem-se savanas ocupadas exclusivamente por grupos indígenas ar· 
redios, os quais somente nos últimos anos vem sendo chamados a 
contacto por agentes do SPI e missionários. A parte ocidental da á
.rea, nucleada entre os .rios. .Jcana e Uaupés, foi a mais penetrada, e 
sua p~pulacao indígena mantém ~ontacto permanente de longa da
ta. Essas diferencas em situacao de contacto externo se reflete em 
acultura~io mais acentuada entre os grupos oc~dentais (Baniwa e 
Tukano) e relativa conservacao de padr0es tribais entre as tribos do 
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leste e centro. Pressionados e envolvidos pela sociedade nacional, 
os vários grupos, nao obstante diferencas de origem e de língua, de
senvolveram intenso processo de aculturacao intertribal, de onde a 
homogeneidade cultural da área. 

Subáreas e tribos - tres núcleos culturais 
A - Guiana brasileira ·- Karib 
B - Savana (Río Branco-Cauaboris) - Xirianá 
C - Rio Negro - Aruak-Betoya 

A - Guiana Brasi/eira. Grupos predominantes Karib, podendó se 
considerar os Pianokotó-Tiriyó como o núcleo da subárea. Pa
rukotó-Xaruma, Warikyana,Urukuyana, Aparaí (Karib). Wa
pichiyana (aruak). Na periferia oriental, culturalmente algo di
ferenciados estao os Oiampik, Enierion (tupis), Palikilr (a
ruak), Galibi (Karib). A oeste, numa localizacao intermediária 
entre esta subárea e a · das Savanas estao os Makuxi e Tauli
pang (Karib ). 

Populacao estimada em 8 mil indios. Aculturacao intertri
bal em processo. Contactos externos variando desde isolados e 
intermitentes (grupos do centro) a integrados (Makuxi, Galibi, 
Palikur). 

Cultivo da mandioca, ceramica, trancado, tecelagem de 
redes (fibras de tucum e algodio), navegacao (canoa~ de cas
ca), bancos. Uso do curare, mas ausencia da satabatana . . Ar
cos, flechas e pequenos cacetes de guerra. Malocas de vários ti
pos, do arredondado ao retangular, usadas por um mesmo 
grupo. Aldeias de 20 a 30 pessoas. Sibs patrilineares, exceto pe
los W arikyana, matrilineares. Religiio de fundo monoteísta. 
Xamanismo bastante desenvolvido. U so do paricá (Piptadenia) 
oara fins rituais. Varias formas de enterramento, direto (W ari-
~ 

kyana, Pianokotó-Tiriyó), cremacao (Urukuyana), endocani-
balismo (Purukotó ). 

B - Savana - Grupos Xirianá: Xirianá, W aiká, Pakidai, W aharibos 
localizados entre o Demeni e Cauaboris, afluentes do río Ne
gro. Populacao atribuida, mais de 4.000 indios, estimativa que 
nos parece altamente duvidosa. Grupos Xirianá do leste man
tero contactos comos Makuxi e Taulipang. R~as de mandioca 
e banana. O cultivo da mandioca, uso de canoas e da sarabata
na _parecem ser empréstimos recentes. Geralmente isolados, ex
ceto por contactos intermitentes no U raricocra, Demeni e 
Cauaboris. 

Seminomades com base na coleta, ca~a e·pesca. Trancado 
"torcido" (twined). Grandes arcos. Uso do curare. Sarabatana 
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atribuida a empréstimo. Casas de plano retangÚlar ou de tipo 
anular, teto circular convergindo para um pátio interno, desco
berto. A inf ormacao extremamente precária, dificulta a carac
terizacao cultural déssa subárea. s. 

C - Rio Negro - Tribos Baniwa, Tariana (aruak); Tukano, Desana, 
Kobewa e grúpós menores da mesma f amília lingüística (Be
toya); grupos Maku. Populacao estimada cm 3.500 indios. 
Aculturacao cultural e lingüística entre aruaks e tukanos resul
tante de contigilidade territorial, comércio e especializacao ma
nufatureira. Grupos aruak como os Tariana foram tukaniza
dos. Os Maku, possivelmente, os primitivos habitantes da re-. 
giao f oram em grande parte absorvidos por um dos do is. gran-· 
des stoks. Contactos externos variando de intermitentes a per
manentes, com assimilacao de parte da populacao aos núcleos 
rurais. 

Cultivo de mandioca. Tecnologia semelhante a das Guia
nas brasileiras, variando apenás os elementos acessórios ou de
talhes de forma. Cestas circulares nesta subárea, quadrangula
res na Guiana. Maior desenvolvimento na cerimica, com dois 
tipos, um preto, simples, outro branco-vermelho. U so do cura
re e da sarabatana. Grandes malocas de plano ·retangular, 
ocorrencia de um tipo arredondado, boje geralmente substitui
das por moradas individuais do tipo neo~brasileiro. Aldeias.de 
20 a 50 pessoas. Em principio do século as malocas abrigavam 
toda urna linhagem, com cerca de l 00 individuos. Sibs patrili
neares, exogamicos. Religiao baseada num culto de ancestrais 
(Kobewa) e de heróis mitológicos o principal deles, Kowai, 
identificado a Jurupari. Influencia de idéias cristas. Movimen
tos messiinicos. Xamanismo moderado. Uso de máscaras per
sonificando sobrenaturais e de flautas sagradas, ambas defesas 
as mulheres. Uso do paricá (Piptadenia), ipadu (coca) e Kaapi 
(ayahuasca) afém do tabaco. Enterramento em urnas, no pas-

5 A julgar por esses dados, os Xirianá poderiam ser enquadrados dentro do tipo 
Marginal interno, de Steward, e como tal, considerados em área aparte. Entre
tantó, preferirnos inclui-los dentro da grande área norte-amazónica porque ab
sorveram-elementos culturais da Guiana brasileira e representam dentro desse es
pa~o geográfico urna forma especial de adapta~io ao ambiente das savanas. De 
ccrta forma correspondem aos Tiryó .. nao accssíveis", de cultura primitiva a que 
Frikel se refere cm sua comunica~io, ou aos Maku do Rio- Negro, de que alguns 
grupos foram .. tukanizados" ou .. aruaquizados" (cf. Galvio). Do nosso ponto 
de vista, intcrcssa menos a individualiza~o de culturas estanques que a evi~ncia 
de um processo de acultura~o intcrtribal. 
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sado; dentro da habitacao ou cm cemitérios, no presente. Evi
«fencia de endocanibalismo ( cinzas de ossos misturadas a chi
cha) no passado 
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11 - JURUA-PURUS 6 

Regiao ao sudoeste da Amazonia, compreendendo as bacias 
dos rios J uruá e Purus. Zona de floresta com predominancia de ter
ras baixas. 

Frente pioneira nacional de atividade e.xtrativista, borracha e 
caucho os principais produtos. A exploracao e ocupacao da área 
somente tomam impulso a partir de 1860, firmando-se a partir do 
inicio do século com a intensa procura de borracha. O núcleo dessa 

6 Mantivemos essa área tal como nos esquemas de Stcward e Murdock, por falta 
de informa~ao suficiente para melhor caractcrizá-la ou subdividi-la. Como ad
vcrtc Métraux (1948: 658) .. A inclusao de tribos do Purus cm· urna mesma área 
com aquelas do Juruá pode parecer arbitrária. f: provávcl que indios Aruak e 
Pano apresentcm difcrcn~as que justificasscm o scu tratamcnto cm dois capitu
los. Na realidadc, nossa informa~ao é extremamente fragmcntária para permitir 
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frente é constituido por nordestinos (cearenses e maranhenses) e em 
menor escala por bolivianos e peruanos. A impetuosidade da ocu
pacao levou a liquidacao da maioria dos grupos indígenas ou a seu 
engajamento compulsório nos trabalhos de coleta. 

Informacao etnográfica e lingüística deficientes, impedindo 
urna caracterizacao mais precisa da área. Admite-se urna subdivi
sao da área em dois núcleos, constituidos por tribos Aruak e Pano. 
Entretanto, em cada um desses núcleos, existem tribos classificadas 
como do tipo de cultura Floresta Tropical e como Marginais Oci
dentais, localizadas nas cabeceiras do J uruá, Acre e.Madre de Dios. 
A pouca evidencia etnológica indica ocorrer entre as diversas tribos 
um processo de aculturacao intertribal. Contactos extratribais va
riando de isolados, em raros casos, a permanentes ou integrados. 
Entre os primeiros, citam-se os Yaminawa, do alto Curanja, ainda 
hostis; entre os últimos, os lpurina, Yamamadi e Marinawa. 

Tribos: Paumari, lpurina e Yamamadi (aruak) 
Kaxinawa, Yaminawa, Marinawa (pano) 
Grupos Dyapa (Katukina) 

Populacao: os dados muito fragmentários impedem urna esti
mativa para o total. Indicam, porém, ser muito reduzida. 

Base de roca, porém variável a importancia dos produtos culti
vados. Predominancia da macaxeira sobre a mandioca. Grupos 
pano geralmente agricultores. Aruak, lpurina, pequenos rocadas. 
Paumari vivendo exclusivamente de pesca e coletsi. Ceramica de vá
rios tipos: simples sem decoracao (Y amamadi~ Paumari); formas 
ovaladas com pintura (lpurina); preta com desenhos geométricos 
(Kaxinawa). Trancado twilled. Tecelagem de redes (algodao e 
fibras), ausente entre os Paumari. Uso de veneno (provavelmente 
curare). Distribuicao irregular da sarabatana. Canoas de casca e 
ubás, remo lanceolado. 

Casas de vários tipos, predominando as de forma cónica ou 
'"colméia". Os Paumari dístinguiam-se por suas casas flutuantes, 
construidas sobre jangadas. Grupo local constituido por urna f ami-

urna delimit~cao mais P.~ecisa". Os primeiros dados historicos datam da segunda 
metad~ do s~culo X.IX, epoca em que por forca da ocupacao brasileira, cssas tri
bos ter1am s1~0 obrtgadas a deslocamentos e a restricao de seus territórios. Para 
um fat~>, porcm, queremos chamar a atencao, repete-se af o mesmo observado 
por Fnkel. na .subáre~ da Guiana - tribos de um mesmo stock lingilístico e habi
tando ter~1tórtos ma1s ou menos contiguos, que apresentam níveis diferentes de 
desenvolv1mento cultural. Outro é a pouca cnfase da agricultura entre tribos 
ª.ruak, a par de esp~cializacao a um tipo de vida fluminfcola como a dos Pauma
n. 
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lia extensa. Grupos de famílias reunidos e identificados por um no
me, geralmente de um animal. Crenca .em um deus supremo entre 
os· grupos pano, cujos rituais sao mais simples que os do aruak. U so 
de flautas de tipo semelhante ao da área norte, proibidas as mulhe
res. Flagelacao entre os Canamari e Curina. Xamanismo. Uso de 
tabaco, paricá e chicha. Endocanibalismo entre os grupos pano 
(carne ou ossos cremados), várias formas de enterramento direto e 
secundário. 

ABREU, J. ·capistrano de 
1938 - Os Caxinauas. Estudos e Ensaios. Ser. 3. Río de Janeiro. p. 275-

357 
M~TRAUX, Alfred 

1948 - Tribes of Juruá-Purús basins. In: HANDBOOK of South Ameri
can Indians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (3):657-86 

SCHULTZ, Harald & CHIARA, W. 
·1nformacoes sobre os índios do alto rio Purús. R. Mu$. Paulista, 
Sao Paulo, N. Ser. 9:181-202 

111 - GUAPORÉ 

Área compreendida pelos territórios da margem direita do rio 
Guaporé e da parte meridional da hacia do alto Madeira. Regiao de 
mata .e de cerrado, que marcam a faixa de transicao do chapadao 
para a hiléia. 

Frente pioneira de base extrativista (borracha e caucho) cuja 
penetracao data do principio do século. 70% das tribos foram extin-· 
tas. 

Lévi-Strauss ( 1949:371) distingue duas subáreas, a primeira no· 
baixo Guaporé, entre os rios Branco e Mamaré, ocupada por gru
pos Txapakura; a segunda, incluindo as bacías dos rios Branco 
Mequenes e Corumbiara, dominada por grupos de língua provavel-
mente Tupi. 
A - Grupos Txapakura - Pakaanovas e u ·rupá; os demais, geral-

mente mencionados na literatura como Kotemoka, Rokorona, 
H uanyam, J aru, estao praticamente extintos. 

B - Grupos Tupi - Aruá, Makurap, Waioró, Amniapé, G uarátega
já, Kepkiriwat, Sanamaiká,Huari, Tupari. Sobrevivem apenas 
estes últimos. Culturalmente influenciados pelos Tupi, mas de 
filiacao lingüística incerta, estao os Jaboti e Puruborá. 
Os Nambikuara divididos em vários subgrupos, e constituindo 

urna unidade lingüística ainda nao definida, distinguem-se pela sim
p.licidade de sua cultura, mas Levi-Strauss os considera integrados a 
área do G uaporé. 
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Estimativas de popula~io deficientes, or~ndo o total cm cerca 
de 2.000 indios. A cultura~o em processo, mas as rela~oes intertri
~ais se caracterizam por hostilidades. Os Pareci-Kozarini na perife
ria su~oeste da áre~ parecem ser constituidos por um subgrupo 
Namb1kuara absorv1do pelos Aruak. Contactos externos variando 
de isolados (Pakaanovas) intermitente (Nambikuara) e permanente 
(Tupari). 

. Cultivo de milho e amendoim. Mandioca secundária. Cerimi
ca simples. Ausente entre os Nambikuara orientais. Cestas cilíndri
cas de. talas. Bolsas de malha. Tecelagem de rede, exceto entre os 
Namb1kuara. Uso generalizado de canoas entre as tribos ribeiri
nhas. U so do curare para flexas. O uso da zarabatana mencionado 
ape~~s p~ra um~ tr~bo. Casas do tipo colméia ~ mais comum. Sibs 
p~tnhnea1s exogam1cos. Metades. Bandas nomádicas para os Nam
b1kuara. Cre?Cª em urna for~a so~re.natural que pode ser manipula
da pelo. xama. O uso de rap~ (panca e· tabaco) para fins xamanísti
cos. Ch!c~a. Enterramento direto entre alguns grupos N ambi~uara 
secundario (ossos). 

GASPAR, Franz 
s.d. Tupari. Sao Paulo, Ed .• Melhoramentos 

M f:TRA UX, Alfred 
1948 - The Chapacuran tribes. In: HANDBOOK-of South American 

lndians B. Bur. A.m. Ethn. Washington, 143 (3): 397-406 
L~Vl-STRAUSS, Claude 

1948 - Tribes of the right bank of the Guaporé river. In: HANDBOOK 
of the South American Indians. B. Bur. A.m. Eihn., Washington 
143 (3):371-9 

1948 - The Nambikwara. In: HANDBOOK of South American ln
dians. B. Bur. Am. Ethn. Washington, 143 (3):361·9 

ROQU ETTE-PINTO, E. 
1938 - Rondónia. Sao Paulo, Ed. Nacional. 401· p. (Brasiliana, 39) 

IV - TAPAJÓS-MADEIRA 

Território entre o curso médio superior do Tapajós e o Madei-
ra. 

Zona de mata com ocorrencia de campo. 
Frente pioneira de base extrativista com ampla penetracao em 

ambos os rios. 
Duas subáreas, formadas, urna pelas chamadas tribos Ka

wahyb, outra pelos Munduruku. Os Maué a noroeste da área pare
cem estar ligados mais a es tes últimos. Todos de f ala tupi. 
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A - ~awahyb. Dos antigos gruJ?OS Kawahyb desalojados do Tapa
JÓS pelos Munduruku, hoJe encostados ao Madeira restam 
atualmente os Parintintin e os Tupi-Kawahyb (Paranáwat, 
Boca Negra, Wirafed, Tukumanfed). Incluiríamos, também, 
os Kajabi, localizados no Xingu. 

Populacao estimada em cerca de 500 indios. Contacto ex
terno variando de isolado (Boca Negra) a permanente. 

Cultivo do milho e macaxeira. Farinha de mifho. Cerami
ca ausente entre alguns grupos. Trancado pouco desenvolvido. 
Tecelagem de rede. Arco e flechas . Uso de canoa de casca. Ca--' 
sas abertas dos lados. Metades exogamicas patrilineais. Fami
lias extensas. Alguns motivos da mitología mostram semelhan
cas com os grupos je. Tabaco desconhecido. Uso da chicha de 
milho. Enterramento direto. 

Os Tupi-Kawahyb cultivam ambas as variedades da man
dioca e estao divididos em sib patrilineais localizados. 

8 - Munduruku. Os Munduruku do río Cururu e os chamados 
Campineiros do interior nao se diferenciam culturalmente ex
ceto pelo maior conservadorismo <lestes últimos. Populacao es
timada entre 1.000 e 1.500 indios. Primitivamente concentra
dos no rio das Tropas, comecaram a se expandir em 1750 ex
pulsando o Kawahyb para o Madeira. Incursionaram para o 
sul até território Nambikuára, e para o norte e leste alCanca
ram Santarém, Gurupá e possivelmente as margens do Tocan
tins. 

Atualmente a maior parte da populacao vive integrada aos 
núcleos rurais de exploracao de borracha. 

Cultivo da mandioca. Ceramica de qualidade pobre. Tran
cado. Tecelagem de redes. Casas de plano retangular e duas á
guas, e um outro tipo de teto cónico, hoje substituidos por mo
radas de modelo neo-brasileiro. Arcos, flechas, lancas, bordu
nas. Uso de veneno? Arte plumária extremamente desenvolvida 
no passado. Tatuagem do corpo e face. ·Metades exogamicas. 
Sibs patrilineais. Sociedade de "guerreiros" com sede na casa 
dos homens. Culto dos ancestrais. Xamanismo. Enterramento 
direto e secundário. 

HORTON, Donald 
1948 - The Mundurucu. In: HANDBOOK of South American lndians. 

B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (3): 271-82 
Lf:VI-STRA USS, Claude 

1948 - The Tupi-Cawahib. In: HANDBOOK of South American ln
dians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (2): 299-305 
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MURPHY, Robcrt 
1954 - As condi~ocs atuais dos Mundurucu. Pub/. Inst. Antrop. e Etnol. 

Pará, Bclém, 8, 44 p. 
NIMUENDAJU, Curt 

. 1948 - The Cawahib Parintintin and their neighbors. In: HANDBOOK 
of South American lndians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143 
(3): 283-97 

V - XINGU 

Regiao compreendida entre os rios Suiá-Misu, ao norte; Para
natinga, ao sul, R<lnuro, a oeste; e Culiseu-Culuene, a leste, forma
dores do Xingu. Predominancia de campos e cerrados. Florestas de · 
galeria. Lagoas. 

Território praticamente isolado até 1947 quando aí se estabele
ceram os primeiros acampamentos e bases da Funda~ao Brasil Cen
tral. Contacto intermitente com agentes da FBC, SPl e turmas de 
levantamento topográfico. A via de acesso de elementos culturais 
nao-indígenas se fazia pelo extremo sul da área, através do Bakairi 
'(rio Paranatinga). 

Tribos: Kamaiurá, .Aueti (tupi); Waurá, Mehinako, Iawalapiti 
(aruak); Bakairi, Kuikuro, Kalapalo, Nahukwá (Karib); Suiá (je); 
Trumaí (isolado ). U m grupo Juruna loca:lizou-se recententente pou
co abaixo do Suiá-Misu, mantendo contactos intermitentes. Cultu
ralmente diferem dos xinguanos. A oeste situam-se vários grupos de 
classificacao incerta, denominados genericamente de Kawahyb. Ao 
sul e a leste estao os Xavantes, nao se. registrando, porém, contac
tos. 

Popula~ao de cerca de 800 indios. Ape_sar do isolamento, o 
contágio de doen~as dizimou boa parte da antiga populacao, calcu
lada em cerca de 3.000 por von den Steinen (1870). Algumas tribos 
em processo de extin~ao - ·1awalap1ti, Trumaí e Aueti com menos 
de trinta individuos. As demais nao a'tingem número muito supe
rior a 100 .. Contactos intertribais bastante freqüentes, com realiza
cao de cerimónias e jogos em conjunto. 

O processo aculturativo intertribal fez emergir um padrao cuJ. 
tural uniforme para todas as tribos. 

Cultivo da mandioca; consumo de beiju preferencial ao da fari
nha. Ceramica (especializa~ao Waurá) de forma circular, fundo 
chato, bordas extrovertidas, decorada; pequenos vasos zoomorfos. 
Trancado pouco desenvolvido. Ausencia do tipiti, substituido por 
esteira de compressao manual. Tecelagem de redes (tecido compac
to para os homens, trama especial para mulheres). Arco, flechas, 
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bordunas cilíndricas. Uso cerimonial do propulsor de flechas. Ca
noas de casca. Remos alongados. Casas de projecao ovalada e teto
pare~es em. ogiva; dispostas em círculo. Abrigam 30 a 40 pessoas. 
Alde1as vanando entre 20 a 140 indivíduos. Família extensa bilate
ral M it.ologia a presentando dois gemeos identificados ao s~l e lua . 
Xaman1smo desenvolvido. Festa dos mortos. Uso do tabaco au

·Se~cia de bebidas fermentadas (presente entre OS Juruna). Us'o de 
mascaras de danca. Flautas cerimoniais proibidas as mulheres. En
terramento direto. 

GALV ÁO, Eduardo 
1949 - Apontamentos sobre os indios Kamaiurá. Pub/. A vulsas do Mus. 

Nac. , Rio de Janeiro, 5:31-48 
1952 - Breve notícia sobre os indios Juruna. R . Mus. Paulista, Sao Pau

lo, N. Ser. 6:469-79 
1953 - Cultura e sistema de parentesco das tribos do alto rio Xingu. B. 

Mus. Nac. , Rio de Janeiro, N. Ser. Antrop. 14, 56p. 
LEVI-STRAUSS, Claude 

1948 - Tribes of the upper Xingu river. In: HANDBOOK of South 
American Indiahs. B. Bur. Am. Ethn. Washington, 143 (3):321-48 

LIMA, Pedro E. 
1955 - Distribui~ao dos grupos indígenas do alto Xingu. Anais do 31. 

Congr. Int. Americánistas, Sao Paulo, 1954. p. 159-70 

VI - TOCANTINS-XINGU 

Área limitada ao norte por urna linha que partindo do Mearim 
alcanca o lriri (afluente do Xingu), a oeste pelo divisor de águas Ta
pajós-Xingu, a leste pelo Tocantins, e ao sul pelo chapadao que se 
estende de Mato Grosso a Goiás. Zona predominantemente cam
pestre. 

Frente pioneira, pela banda oriental, de base pastoril, cuja pe
netracao alcancou até campos de Pau d' Arco em fins do século pas
sado. Procedencia nordestina. O avanco foi lento e os contactos 
com. a populacao indígena foram de natureza pacífica. Mais recen
temente, mineracao de ouro, diamante e cristal e exploracao de bor
racha e castanha, com centro de irradiacao partindo do Tocantins. 
Entre os vários centros importantes de populacao rural fixada ao 
longo desse rio destaca-se Marabá com 4.536 habitantes. Significa
tivo da empreitada colonizadora é aí a estrada de ferro Tocantins, 
ligando Tucuruí a Jatobal. A penetracao pelo Xingu, intensificou
se no princípio do século, orientada para a coleta de borracha e 
caucho. A fixacao da populacao é restrita a urts poucos povoados 
sem importancia, porém a _ocupacao caracterizou-se desde o início 
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por contactos hostis com as várias b~nda~ Ka~apó. Esses encontro~ 
armados irradiaram-se até o Tocant1ns, s1tuacao que permanece ate 
o presente. 

Esta área pode ser dividia em, tres núcleos -

A - Oriental: Timbira (Canela e Apinayé) 
B - Central: Akwe (Xerente, Xavante) 
C - Ocidental: Kayapó (Gorotire, Xikrin-Diore, Menkranotire, 

. Kubenkrankegn) 

Além dessas tribos de fala je, sao incluídas na área; Asurini 
Parakana, Tapirapé (tupi),. Karajá (isolado) e ~ororo (Otuke) .. A 
excecao dos dois primeiros grupos, sobre os qua1s se conhe~e mu1to 
pouco para tentar caracterizá-los, os demais, apre~entam d1ferencas 
em aspectos importantes de sua cultura. Os Tapuapé, encrava~os 
na Iinha divisória Xavante-Kayapó, sao, provavelmente, urna tn
trusao recente. Nao obstante, revelam em alguns de seus traeos cul
turais possível influencia dos grupos vizinhos: ~etades, gr~pos de 
praca, graus de idade e vários elementos matena1s. Os KaraJa, cola
dos as margens do Araguaia, representam um tipo de ad~p~acao es
pecial a um estílo de vida com base nos recursos e potenc1ahdade do 
ri~. ·os Bororo, da periferia meridional, foram aqui in.cluídos pr~vi
soriamente na base de semelhancas na estrutura sóc10-econom1ca. 
Possivelmente tériam ligacoes mais definidas coro os Kayapó meri
dionais, hoje extintos. 

Nao obstante essa divisao em tres núcleos, as .u·niformidades 
que apresentam permitem urna descricao esquemática, única para 
toda a área. 

Populacao estimada em 12.000 indios. Contactos externos va
riando desde isolados (grupos Kayapó do Xingu) a permanentes 
(Timbira). Marcada hostilidade intertribal e e~tre aldeias do mes
mo grupo. Resistencia a aculturacao neo-brasileira. Entre as tribos 
je da área nao se observa aculturacao intertribal ou diferencas mar
eantes em nível de desenvolvimento. Nota-se a difusao de um pa
drao básico, comum a todas as tribos. Elementos acessórios identi
ficam e diferenciam os diversos grupos. 

Cultivo de mandioca; maior enf ase no plan ti o de batatas, inha
me (Timbira), milho (X;:tvante). Ceramica; ausente entre os je; sim
ples, Bororo; policromica, Karajá. Tran~ado"twilled" e "coiled". 
Tecelagem apenas de faixas. Redes ausentes, dormida em jiraus, ca
tres ou esteiras. Plumária desenvolvida. Arcos, flechas e bordunas 
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cilíndricas ou lanceoladas. Machados semilunares como arma de 
guerra, hojee~ desuso. Ausencia de navegacao, exceto pelos Api
·nayé em tempos históricos e pelos Karajá. Casas de cobertura de 
duas águas ou do tipo colméia (Xavante). Residencia coletiva (Api
nayé, Canela, Ka.yapó), individual (Xerente). Habitacoes dispostas 
em círculo ou semicírculo, tendo ao centro urna praca central. Casa 
dos homens (Kayapó, Xavante, Bororo, Tapirapé). Aldeias grandes 
- 400 habitantes (Canela, Kubenkrankegn), 600 (Xavante), 700 
(grupo do Iriri). Organizacao dual: matrilineal (Canela, Apinayé, e 
Boro ro). Graus ou classes de idade. Grupos de festa. Sociedades de 
func~o cerimonial. Corridas de toras e competicoes esportivas .. Ce
rimonial bastante rico e complexo, porém de natureza marcada
mente profana. Cn~ncas em divindades de caráter solar e lunar. Xa
manismo pouco desenvolvido entre os Timbira, importante entre os 
Kayapó, Xerente, Bororo e Tapirapé. Uso do fumo, mas ausencia 
de seu cultivo pela maioria das tribos. Desconhecimento de outros 
narcóticos ou estimulantes. Uso de vários tipos de máscara de dan
ca. Enterramento direto e secundário. 

BALDUS, Herbert 
1944-49 - Os Tapirapé, tribo tupi no Brasil Central. R. Arq. Mun., Sao 

Paulo, 96-105, 107-127 
COLBACHINI, Antonio & ALBISETTI, Cesar 

1942 - Os Bororos orientais. Sao Paulo, Ed. Nacional. (Brasi!iana gran
de formato, 4) 

LIPKIND, William 
1948 - The Carajá. In: HANDBOOK of South American Indians, B. 

Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (3): 179-91 
LOWIE, Robert 

1946a - The Bororo. In: HANDBOOK of South American Indians, B. 
Bur. An Ethn. Washi~gton, 1·43 (19): 419-34 

l 946b - The N orthwestern a·nd Central Ge. fn: HANDBOOK of South 
American lndians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (1): 477-
517 

NIMUENDAJU, Curt 
1946 - The Eastern Timbira. Univ. California Publ. in Am. Archaeol. 

and Ethn., 41, 357 p. 
1956 - Os Apinayé. B. Mus. paraen. Emilio Goe/di, Belém, 12, 146 p. 

WAGLEY, Charles 
1955 - The Tapirapé social and culture change. 1940-53. Anais 31. 

Congr. Int. Americanistas, Sao Paulo, 1954. p. 99-106 
WAGLEY, Charles & GALVÁO, Eduardo 

1948 - The Tapirapé. In: HANDBOOK of South American Indians. B. 
Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (3):167-79 
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VII - PINDARE:-GURUPI 

Área limitada pelos rios Pindaré e Gurupi, alcancando a oeste 
os ríos Guamá e Capim, a leste, parte do curso do Grajaú e Mea
rim; confinando ao sul com o território Timbira. Zona de mata. 
Terra firme. 

Populacao cabocla da atividade agrícola e extrativista (baba
cu) cuja fixacao e estabilizacao data da segunda metade do século 
XIX. Mineracao de ouro no Maracassumé e Gurupi . Parte do terri
tório permanece, porém, .inexplorado, sendo de ·registrar que os 
Urubu-Kaapor somente foram pacificados em 1928, e que os Guajá 
ainda permanecem arredios até o presente. 

Tribos: Tenetehara (Guajajara e Tembé), Urubu-Kaapor, 
Guajá, e, possivelmente, remanescentes dos Amanaié e Turiwara. 
Todas de fala tupi, porém apresentando variacoes dialetais. 

Populacao estimada em 2.500 índios. Guajajara e Tembé em 
contacto permanente coma sociedade nacional. Urubu-Kaapor pa
cificados em 1928, ainda um tanto arredios. Guajá, dispersos em 
pequenas bandas, contactos esporádicos nos últimos anos. Rela
coes intertribais entre Tenetehara e Urubu-Kaapor limitadas a en
contros ocasionais nos postos do SPI. Os Guajá, imprensados entre 
esses dois grupos, sao perseguidos e hostilizados por ambos. Os 
dois principais grupos, nao obstante partilharem de elementos bási
cos comuns, apresentam diferencas culturais, provavelmente atri
buíveis a sua origem histórica diversa, e a fatores adaptativos. Os 
Urubu-Kaapor sao índios da mata, enquanto os Tenetehara, prefe
rencialmente ripuários. Os Guajá, distinguem-se já por urna dife
renca de nivel de desenvolvimento: Sao nómades, vivem da caca e 
coleta. Como é praticamente inexistente a documentacao etnográfi
ca sobre eles, nao é possível caracterizá-los. 

Cultivo da mandioca, milho, abóbora, batata-doce; uso do ti
piti e da farinha . Excetuam-se os Guajá, coletores e cacadores. Ce
ramica de t.ipo simples, presente entre os Urubu-Kaapor, abando
nada pelos Tenétehara. Trancado pouco desenvolvido. Tecelagem 
de redes de dormir. Plumária bastante elaborada entre os Urubu
Kaapor, praticamente abandonada pelos Tenetehara. Uso antigo 
de canoas de casca e ubás (Tenetehara). Casas de duas águas; aber
tas nos lados (Urubu), tipo neo-brasileiro (Tenetehara). Aldeias de 
15 a 60 habitantes (Urubu); maiores entre os Tenetehara. Família 
extensa. Matrilocal (Tenetehara). Maíra, principal figura da mito
logía; filhos gemeos de Maíra. Festa do mel e do milho (Teneteha-
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ra). Cauinagens (Urubu). Xamanisn'lo n:iuito desenvolvido entre os 
Tenetehara; pouco importante entre os Urubu-Kaapor. Enterra
mento direto. 

LOPES, Raimundo 
1934 - Os Tupis do Gurupi. Atas del 25. Congr. Int. Americanistas, La 

Plata, 1932. p. 139-71 
NIMUENDAJU, Curt 

1948 - The Turiwara and Arua. In: HANDBOOK of South American 
Indians B. 8ur. Am. · Ethn., Washington, 143 (3):193-8 

NIMUENDAJU, Curt & MÉTRAUX, Alfred 
1948 - The Amanayé. In: HANDBOOK of South American Indians. B. 

Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (3):199-202 
RIBEIRO, Darcy 

1955 - Os índios Urubús. Anais do 31 Congr. lnt. Americanistas, Sao 
Paulo, 1954. p. r27-58 · 

WAGLEY, Charles & GALVÁO, Eduardo 
1949•- The Tenetehara lndians of Brazi/. New York, Columbia Univ. 

200 p. 
1961 - Os índios Tenetehara; uma cultura em transi~do. Trad. Rio de Ja

neiro, M EC. 235 p. 

VIII - PARAGUAI 

Território situado ao sul do Pantanal matogrossense, junto as 
margens do rio Paraguai. Predominancia de f ormacoes campestres. 

Frente pi~neira nacional de base pastoril e agricultora, carac
terizada pelo grande latifúndio. 

Tribo.s: Kadiueo (Mbayá-Guaikuru) e Terena-Guaná (aruak). 
Populacao estimada em 3.700 indios. Os atuais remanescentes 

vivem em re§ervas do SPI, mantendo os Kadiueó contacto perma
nente e os Terena, em sua maioria, integrados na sociedade regio
nal. Historicamente essas duas tribos, culturalmente diferentes, es
tabelec~ram urna relacao simbiótica, prestando os Terena vass~la
gem aos Kadiueo . Hoje esse tipo de relacao foi praticamente oblite
rado pelos efeitos da aculturacao extratribal. . 

Seguindo o padrao chaquenho, os Kadiueo organizados em 
bandas nomádicas dependiam para subsistencia de produto~ da co
leta, car;a e pesca. A introducao do cavalo reforcou esse padrao de 
vida, ao mesmo tempo que facilitou atividades ~uerreiras para de
nominacao e conquista de tribos mais sedentárias. Os Kadiueo que 
dominavam os Terena-Guaná, obtinham de~tes produtos cultiva
dos. J á no século XIX e no atual, f oreados a vida sedentária passa-
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ram a cultivar r~dos de milho, feijao e mandioca. Tran~ado. Tc
celagem de panos e f aixas policromicas. Cera mica de formas sim
ples, m.as de padroes decorativos bastante elaborados. Arcos, fle-
chas, lan~as. Hordas ribeirinhas possuíam canoas. · 

Abrigos simples, feítos de esteiras armadas sobre varas. Anti
gos acampamentos, casas. dispostas em ferradura. Bandas migrató
-rias sob a lideran~ de um chef e de status hereditário. 

Sociedade estratificada cm classes: nobres (de her~n~a ou de 
título concedido), guerreiros, servos (cativos das tribos dC?minadas). 
Os Guaná partilhavam de alguns elementos chaquenhos, mas se 
distinguiam pela vida sedentária com base agrícola. Divisao dual, 
.metades endogamicas. Xamanismo. Uso do fumo e de bebidas fer
mentadas. Enterramento direto. 

O processo aculturativo foi mais acentuado entre os Terena
Guaná, que embora mantendo um nivel demográfico bastante ele
vado, da ordem de 3.000 indios, perderam sua autonomia económi
ca, modificaram o padrao de habita~ao, abandonaram a divisao 
dual -em meta des, e a de classes sociais, e adotaram formas de reli
giao crista. Entre os tra~os que subsistem déstaca-se o xamanismo. 

ALTENFELPER SILVA, Fernando 
1949 - Mudan~a cultural dos Terena. R. Mus. Pau/ista, N. Ser., Sao 

Paulo, 3:271-379 
BELAIEFF, Juan 

1946 - The present-day lndians of the Gran-Chaco. In: HANDBOOK 
of South American lndians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 
143(1):371:9 

MÉTRAUX, Alfred 
1946 - Ethnography of the Chaco. In: HANDBOOK of South Ameri

can lndians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (1):197-370-
0BERG, Kalervo 

1949 - The Terena and Caduveo of Southern Mato Grosso, Brazil. Pub/. 
lnst. Social Anthrop. Smithsonian Inst.; Washington, 9, 72 p. 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso 
1957 - Preliminares de urna pesquisa sob~ assimila~io dos Terena. R. 

Antrop., 5(2): 173-88 
RIBEIRO, Darcy 

1950 .- Religido e mitologia Kadiéu. Rio de Janeiro· Conselho Nac. Prot. 
Indios. 222p. (Publ. 106) 

IX - PARANÁ 

Área encostada as fronteiras com o Paraguai e Argentina es
tendendo-se do sul de Mato Grosso ao Rio Grande do Sul. O rio 
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Paraná e seus afluentes constituem o eixo dessa provincia. Zona de 
"canipanha" e matas esparsas. 

Exceto por alguns trechos a popula~ao nacional já se expandiu 
e se fixou permanentemente na área, sen do numerosos os núcleos 
rurais. Os tres principais tipos de atividade estao aí representados 
p~la indústria extrativa da erva-mate e de corte de madeiras, agri
cultura intensiva e grandes latifúndios para cria~ao de gado. 

Tribos de fala Guai:ani apresentam elementos comuns. Nao 
obstante podem ser divididas em tres grandes grupos - Nandeva: 
margens do alto Paraná e norte do lgua~u; encontram-se ainda gru
pos no litoral paulista (ltariri e Bananal) e interior (Arariba). 
Mbua: serra de Maracaju, aldeias nos Estados de Paraná, Santa Ca
tarina, Rio Grande do Sul e Sao Paulo (próximo de ltariri). Kaiová, 
sul de Mato Grosso. Diferenciados em bases lingüísticas e algumas . 
características culturais, podem entretanto, ser tratados como urna 
unidade. 

Populacao estimada entre 3.000 a 4.000 indios. Migra~oes de 
motivacao messiánica levaram a dispersao em pequenos grupos e a 
diferentes situa~oes de contacto e aculturacao. Contactos perma
nentes ou já integrados. A contigüidade espacial dessé grupo lin
güístico permitiu a forma~ao de um patrimonio cultural comum. 
As diferencas entre os grupos locais f oram acentuadas em tempos 
colo·niais e ampliadas pelos movimentos migratórios (Schaden, 
1954). A maior parte da pópulacao vive boje confinada em reservas 
indígenas. 

O milho é o produto cultivado de maior importancia. Feijoes·e 
batata-·doce. Macaxeira. Mandioca e farinha apenas nas aldeias do 
litoral. Ceramica hoje praticamente abandonada. Tran~ado pobre. 
Tecelagem de redes, xiripás, · faixas e tipóias (algodao e· croatá) 
Ubás, mas de modo geral navegacao pouco desenvolvida ou ausen
te. Arcos, flechas e bodoques. 

Grandes malocas de base ovalada ainda sao encontradas, pre
dominando porém estruturas do tipo sertanejo. Aldeias variando 
entre 40 a 200 individuos. Famílias extensas, descendencia bilateral. 
Chefes-pajés. enrase tradicional num sistema de trabalho coletivo. 
Aculturaca.o religiosa de idéias e práticas cristas. Temas míticos: in
cendio, dilúvio e existencia de urna "terra sem males", cuja busca 
levou a movimentos migratórios e messian.ismo. Uso do tabaco e da 
chicha. Enterramento cm urnas ou dentro das malocas. 

MÉTRAUX, Alfred 
1948 - The Guarani. In: HANDBOOK of South American Indians. B. 

Bur. Am. Ethn .. Washington, 143 (~):69-94 
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SCHADEN, Egon 
1954 - Aspectos fundamentais da cultura Guarani. B. Fac. Fil. Ci. e Le

tras. USP, 188, Antrop, 4, 216 p. 
WATSON, James B. 

1952 Cayuá culture change: a study in acculturation and methodology 
Am. Anthr., 54(2) p.2, Memoir 73, 144 p. 

X - TIEfE-URUGUAI 

Área compreendida entre o rio Tiete (Sao Paulo) e os territó
rios interiores do Paraná, Santa Catarina e a fronteira setentrional 
do Rio Grande do Sul. Matas, predomínancia da arauéária e for
macoes campestres a oeste e ao sul. 

A tegiao é caracterizada por grande desenvolvimento agrícola, 
· com base na monocultura cafeeira e crescente .industrializacao. 

Destaca-se, ainda. do ponto de vista de contactos de correntes po
voadoras, a imigracao e fixacao em farga escala de colonos euro
peus e asiáticos, de extracao recente. 

Kaingang, denominacao genérica que incluía historicamente 
tribos conhecidas e.orno Guayana, Corcado, Bugre, Xokleng, Tupi 
e Botocudo-Aweikoma. Atualmente podem ser divididos em Kain
gang do Estado de Sao Paulo (Penápolis e Tupa), pacificados em 
191 O; Kaingang meridionais (Estados do sul), e Xokleng (Santa Ca
tarina). 

Populacao estimada em 3.000 a 4.000 indios. Os núcleos indí
genas que já haviam sofrido considerável de!>gaste nos primeiros sé
culas de colonizacao, estao atualmente imprensados nao por fren
tes pioneiras ma:s por centros rurais e urbanos da sociedade nacio
nal. A maioria participa ativamente na econorriia· regional e vive em 
postos indígenas sob jurisdicao dir~ta do SPI... O . processo nao 
atuou uniformemente em todos os grupos, observando-se vários 
níveis de acomodacao e integracao. Considerável modificacao e 
perda de elementos tradicionais. 

Cultivo de rocas, tradicionalmente o milho parece ter sido a 
cultura mais importante. Excetuam-se os Aweikoma, coletores e ca
cadores. Coleta de pinhao da araucária. Cestaria de talas de taqua
ra. Ceramica de forma alongada ou cónica, preta, hoje abandona
da. Casas variando desde o simples abrigo de urna água. de duas á
guas sem paredes. ao tipo maloca guaraní; hoje substituidas pelas 
de padrao rural. 

Hordas divididas em metades exogamicas, filiacao patrilinear 
subdivididas em mais dois grupos (Toldo das Lontras - Baldus). 
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~ivisao em "?etades, e estas em tres classes (Tiete, Ijuí - Nimuenda
JU,. 1: 462). Cinco grupos sugestivos de antigos sibs patrilineais (A
we1k.oma, Henry, 1941: 59, 88, 175 ss). Xamanismo pouco desen
volv1do. Uso do tabaco e de bebidas fermentadas. Túmulos eleva
dos, de forma cónica, com camaras para enterramento em posicao 
fet~l. Cremac.ao entre os ~~eikoma. Festa dos mortos, expressao 
ma1s forte da cultura espiritual dos Kaingang (Baldus). 

BALDUS, Herbert 
1937 - O culto dos mortos entre os Kai~gang de Palmas. In: Ensaios de 

Etnología brasi/eira. Sao Paulo. Ed. Nacional. p. 112-30 (Brasilia
na. 101) 

HENRY, Jules 
1941 - J ungle people. A Kaingang tri be of the highlands of Brazit New 

York. 215 p. 
M~TRAUX, Alfred 

1946 - The Caingang. In: HANDBOOK of Soµth American Indians. B. 
Bur. Am. Ethn., Washington, 143 (1):445-75 

XI - NORDESTE 

Grupos disseminados pelos Estados de Paraíba, Pernambuco 
Alagoas, Bahía e Minas Gerais, numa faixa entre o rio Sao Francis
co e o litoral. Agreste e matas. 

Frente agrícola e pastoril estabelecidas de longa data. As diver
sas tribos e seus remanescentes e~tao reunidos em postos do SPI, al
guns .~lcancando considerável populacao como Aguas Belas, indios 
Fuln10, 1.264 pessoas, e Aticum, indios Aticum, 1.026 indios. 

Tribos: Potiguara (tupi), Baia da Traicao, Paraíba· Pancararu 
(pankararu), Petrolandi~, Pernambuco; .Fulnió (KarnÍjo), Aguas 
Belas, Pernambuco; At1kum, Carnaube1ra Pernambuco· Xokó 
Kari~i (Kariri), Porto Re~l . do Colégio, Alagoas; · Pataxó (pataxó ): 
mest1cados, Itabuna, Bah1a; Tuxá (?), Ilha da Viúva Bahia· Maxa
kali (maxakali), Minas Gerais. Kariri , Ribeira do Pombal,' Bahía. 

.Populac~o est~mada em. 5.500 indios. A maior parte vive inte
grada no me10 regional, registrando-se con.siderável mesclagem, e 
perd~,. de~ element?s culturais tradicionais, inclusive a língua. Os 
Fuln10 sao os ma1s conservadores. 

Dados os efeitos de aculturacao a sociedade nacional diversi
dade de línguas e de origens, ternos certa dúvida em incl~ir todos 
esses grupos em urna única área. 

. Tentativament~ tomamos os Fulnió como representativo~, 
apo1ando-nos em Pinto ( 1956: 67), o qual afirma que esses indios 
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.. estao dentro de um círculo de elementos culturais, senao identicos, 
pelo menos aparentados, do qual fazem parte, ·provavelmente, os 
Pancararu Shucuru, Tusha, os Shoco, etc." . "Cultivo do milho, 
fejjao, bat~ta-doce, mandioca. Ceramica, ~specializa~ao d?s indios 
de Colégio Real. Cestos (Palmeira dos Indios). Bolsas, este1ras, cha
péus, sandálias, de palha de ouricuri. Tra!lCª~º em .qu~dro ?.u cru
zado. Catre de varas para dormida. Hab1tacao, do1s tipos: de al
deia" - tijolo e telhas; "de ouricuri" - ranchos de palha, leva~tad_?S 
para a esta~ao cerimonial de setembro a novembro. Organ1.zacao 
dual já nao é efetiva. Sibs. pat~iline~is: Casamento preferencial em 
"classes". Festival do ouncun, pro1b1do a estranhos e a filhos do 
Fulnió com outras "ra~as", aparentemente ligado a culto dos an
cestrais. U ma rancharia é especialmente construida para esse fi°!, 
junto a um jua·zeiro sagrado. ?'~n;ianis~o (defu1!!~~ao e ~~quema
gico). Uso de fumo e de bebida 1ntox1cante, a JUrema Uso de 
máscaras de dan~a. 

LOWlE, Robert .. 
1946 - The Cariri. The Pancararu. The Tara1no. In: HANDB~OK of 

South American Indians. B. Bur. Am. Ethn .. Washmgton, 
143(1):557-66 
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1946 - The Fulnió. In: HANDBOOK of South American Indians. B. 
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1946 - The Mashacali, Patashó and Malati linguistic families. In: 
HANDBOOK of South American Indian.s. B. Bur. Am. Ethn., 
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PINTO, Estevao .. 
1935-8.- Os indígenas do Nordeste. Sao Paulo. 2 v. (Bras1hana, 44 e 112) 
1956 - Einologia· brasileira ( Fi4nio, os últimos Tapuias ). Sao Paulo. 305 

p. (Brasiliana, . 285) 

BIBLIOGRAFIA GERAL 

BENNET, Wenqell C. . 
195'3 - New World culture history. South Amenca. In: ANTHROPO

LOGY Today. Chicago. p.221-25 
BENNET, Wendell C . & BIRD, J. 

1949 - Andean culture history. New Y.ork, American Museum or Natu
ral. History. (Handbook ser., .15) 

COOPER, J. . 
1942 - Areal and temporal aspects or. aborigina_l South American cultu

re. Primitive Man. 15(1-2): 429-62 

226 

FRIKEL, Protásio 
1959- Os Tiryió (Notas preliminares). B. Mus. paraen. Emilio Goeldi, 11 . 

ser. Belém, Antropologia, 9, 19 p. 
GAL V ÁO, Eduardo 

1953 - Cultura e sistema de parentesco das tribos do alto río Xiilgu. B. 
Mus. Nac., Rio de Janeiro, n. ser. Antropología 14. 56 p. 

GREENBERG, J. 
1957 - Essays in Linguistics. New York. p. 66-85' 

KROEBER, 
1923 - Anthropology. New York 
1948' - 2. ed. rev. New York 

MATOSO CAMARA JUNIOR, J. 
1959 - Classifica~ao das línguas indígenas do Brasil. Letra!, Curitiba, 

10:56-66 
MEGGERS, Betty J. & EVANS, Clifford 

1955 - Preliminary results of archaeological investigations in British 
Guiana. Timehri. British Guiana, 34 

MURDOCK, G . P. 
195la - South American culture arcas. Soutltwestern J. of Anthrop. , 7(4) 
195lb - Outline o/ South .American cultures. New Haven. (Behaviour 

Sciencc Outlines, 2) 

NIMUENDAJU, Curt 
1948 - Handbook of South American Indians. B. Bur. Am. Ethn., 

Washington, 143(3) 
RIBEIRO, Darcy 

1957 - Culturas e línguas indígenas do Brasil. Educ. Ci. Soc .• Rio de Ja
neiro. 2(6):1-102 

ROQUETTE PINTO, E. 
1938 - Rondonia. Sao Paulo, Ed. Nacional. 401 p. (Brasiliana, 39) 

ROWE, L. 

1 
1953 - Negative and positive criteria in setting up culture arcas. In: AN 

APPRAISAL of Anthropology Today. Ed. Sol Tax. Chicago 
STEWARD, Julian, ed 

1948 - Handbook of South American Indians. B. Bur. Am. Ethn. , 
Washington, 143(3) 

1949 - B. Bur . .A.m. Ethn., Washington, 143(5) • 
1955 - Theory o/ cultural change. Urbana, Univ. Illinois Press 

STEW ARO, Julian & & F ARON, L.C. 
1959 - Native peoples o/ South .America. New York. 481 n 

STOUT, D. B. 
1938 - Culture types and culture arcas in South America. Papers Michi

gan Acad. Se. Arts and Letters, 23:73-86 
STRONG, W. D. 

1933 - The Plains are~ in the light ot' archaeology . .A.m. Anthr., 3(2) 

227 



WJSSLER, Clark 
1938 - The American lndtan. New York, Am. Mus. of Nat. History 

Publicado anteriormente: 
B. Mus. Paraen. Emilio Goeldi, n.se., Belém, Antrop. 8, 41 p., 1960. 

NOTA - O presente trabalho já se encontrava na imprensa quando o Aútor r~
cebeu o artigo de Betty Meggers e Clifford Evans - "ldentifica~ao das áreas cultu_ra1s 
e dos tipos de cultura na base da ceramica das jazidas arqueológicas". In Arqu1vos 
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ELEMENTOS BÁSICOS DA HORTICULTURA DE 
SUBSISTf:NCIA INDÍGENA 

Nos últimos anos tem sido crescente o interesse pelos proces
sos de horticultura entre povos primitivos e pelas plantas por eles 
cultivadas. Dos trabalhos modernos destacam-se os de Bartlet 
(1956), Conklin (1959, 1961) e Dozier (1958), tanto pela bibíiografia 
como pela orientacao metodológica. Com referencia a grupos bra
sileiros, entretanto, o material ·é bastante escasso. Na maioria das 
monografias e estudos, a descricao de rocas, a identificacao de 
plantas, e dos processos e técnicas é apenas incidental ao texto. Por 
outro lado, o problema pouco tem interessado aos botanicos, de 
onde considerável cohfusao na identificacao das espécies cultivadas 
e centros de prigem e áreas de dispersao. As plantas utilizadas por 
índios brasileiros, exóticas ao europeu, chamaram de in1ediato, a 
aten~ao dos cronistas que as descreveram em grande detaihe. Des
ses primeiros relatos, sem dúv.ida, o mais .completo e o de Gabriel 
Soares de Souza. Também vamos encontrar nesses cronistas, des
cricoes sobre técnicas para o a~ate e cultivo das rocas e do proces
samento do seu produto. Contudo, falta a essas informacoes um 
complemento básico, e quantitativo. Freqüentemente, é usada ex
pressao semelhante ou equivalente a "extensos recados" . Isso se re
pete na crónica moderna. Um dos trabalhos que melhor condensam 
o assunto é o do botanico Hoehne - Plantas cultivadas no Brasil no 
Século XVI (1937). Modernamente, urna das iniciativas pioneiras 
cabe a Carneiro e Dole, que, em vários artigos, tem chamado a 
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atencao tanto para os processos e técnicas usadas em rocas indíge
nas, como para a área de cultivo e mais elementos quantitativos 
(Carneiro, l 956), apoiados em material coletado em tribos xingua
nas, em estado de relativo isolamento. Há ainda a salientar, ostra
balhos de Rogers sobre a mandioca e do Instituto de Genética de 
Campinas sobre variedades de milho. 

Nesta comunicacao, pretendemos apenas apresentar a indica
cao sumária de elementos que nos parecem básicos no estudo da 
horticultura indígena. 

Plantas éUltivadas 

~ oonsiderável o número de plantas cultivadas pelo amerindio, 
alguma's de extensa distribuicao geográfica n·o continente, a exem
plo do milho, outras de difusao mais restrita, como a mandioca. 
Fatores, sobretudo de ordem. ecológica e cultural, foram.os condi
cionantes. Há ainda a considerar aquelas plantas como variedades 
do algodao, feijoes ou favas, abóbora e inhame, que, por apresenta
rem dispersao transcontinental, indicam a possibilidade de emprés
'timos culturais e con tatos históricos entre o Velho e o Novo M un
do, embQra seja ponto pacífico que a época das primeiras migra
coes da Asia para a Améri~a, o indio nao tivesse conhecimento da 
agricultura. Como ponto de referencia, adotamos a lista contida no 
artigo de Sauer ( 1950). Aí se incluem como principais, do ponto de 
vista de subsistencia, o ~ilho (Zea mays), a mandioca ( Manihot sp), 
feijoes (Phaseolus e Canavalia), abóbora (Curcubita), batata-doce 
(lpomea ), cará (Dios corea), amendoim (A rachis ), pi menta ( Capsi
cum) e banana (Musa). 1 

A compilacao de fon tes como Hoehne, Sauer e Lowie ( l 946a, 
l 946b e 1948), indicam tres plantas como básicas na subsistencia de 
grupos· indígenas brasileiros, a mandioca, o milho e a batata-doce. 
Estas duas últimas apa.recem geralmente, associadas a outras, 
sobretudo o amendoim, o cará, o feijao ·e a banana. O mapa 1 indi
ca, tentativamente, a área de predominancia ou de uso preferencial 
de urna dessas plantas. (Fig. 1 - mapa). 

A mandioca, em urna de suas duas variedades principais, ( M a
nihot uti/issima), a "mandioca brava" e a macaxeira, dominam a á
rea amazónica. e, em tempos históricos, praticamente toda a faixa 

l De provável origem extrac!)ntinental e geralmente considerada como emprésti
mo cultural recente. (Sauer, 1950). 
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Fig. 1 - Arcas de cultivo preferencial. 

litoranea. Nao ternos dados que permitam indicar a procedencia de 
urna das duas variedades, o que do ponto de vista histórico seria de 
grande interesse, pois, observa-se que o uso da "mandioca brava", 
tem como área central a regiao entre a margem norte do rio Ama
zonas e o Orenoco, com infiltracao para o sul, ao longo de afluen
tes, a partir do Madeira, para leste, interrompida, porém, na·regiao 
do Brasil Central, com eixo no Tocantins. Nessa área, parecem es
tar reunidos todos os elementos básicos do chamado complexo da 
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mandioca, rala dores, peneiias, tipitis e fornas de barro. Mais a oes
te, sobretudo na regiao do Juruá-Purus, vamos encontrar predomi
nancia da macaxeira, atingindo até o sul a bacia do Paraná
Paraguai, porém, aí já de importancia mais atenuada, pela presenca 
do cultivo mais irttenso de plantas como o milho e a batata-doce 2 

Paralelamente, desapareceram, ou se tornam menos importantes, 
instrumentos como tipiti e. fornas. 

O milho predomina na orla ocidental da fronteira brasileira, a 
partjr do Guaporé para o sul, especialmente na bacia . Paraná
Paraguai. Contudo, sua dispersao se faz, também pára leste, indo 
até a Serrado Mar, e contorna pelo sula regiao do Brasil Central, 
área em que domina a batata-doce. É interessante notar que, sua di
fusao, com centro pro'vável na encosta andina, alcancou grupos de 
nivel tecnológico bastante simples, como os Nambikwara, Kain
gang, Kaiapó meridionais e setentrionais e os Botocudos. O núme
ro de variedades de milho e técnicas de preservacao dessas varieda
des entre os N ambikwara e Kaingang, sao sintomáticas de longa 
habituacao ao cultivo. Por outro lado, a técnica do seu processa
mento para alimento exige um instrumental muito mais simples do 
que para ~ mandioca. 

A batata-doce, embora de difusao praticamente universal entre 
os grupos indígenas brasileiros, tem, ou melhor, teve, sua maior im
portancia, como planta de cultivo, na regiao do Brasil Central, no
tadamente entre os Timbira e Kaiapó setentrionais 3

• Convém no
tar, porém, que resultando de empréstimos historicamente recentes, 
a mandioca e a macaxeira sao boje largamente cultivadas por essas 
tribos. Nao discutimos a fonte de conhecimento ou de empréstimo, 
se de grupos tupi co-vizinhos ou se da frente pioneira nacional, mas 
acreditamos que, a sua importancia entre aqueles grupos, derivou. 
menos de seu valor como alimento do que como elemento de troca 
e comércio com os neo-brasileiros. Ainda, é de se notar o uso de um 
produto da mandioca, a farinha, e ausencia de outro, o beiju, que, 
nas tribos da área norte-amazonia onde o complexo da mandioca 
reúne mais elementos, é o alimento básico. 

2 Na área Norte-Amazónica, sobretudo na .Ouiana brasileira, especialmente entre 
os grupos caribes, a macaxeira é boje desconhecida. Entretanto, aqueles que en
traram em contato com o brasileiro, Apalai, Kachuyana e mais recentemente 
( 1960), também os Tiriyó, adotaram o cultivo e consumo da_ macax~i~a . 

3 N imuendaj u ( 1939, 1946), aponta o kupá como a planta de cultivo trad1c1onal en
tre os Je do Norte, informa~ao corroborada por Arnaud (informa~ao pessoal) 
Ambos, entretanto, reconhecem na batata-doce o alimento básico. 
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Técnicas 

O processo de abertura e cultivo de rocas já tem sido ampla
mente descrit9 4

• Basicamente, se constituí na derrubada de um tre
cho de mata virgem ou de capoeirao, a queimada, a coivara, e o 
plantío nas primefras chuvas do inverno. Nao havendo problemas 
de terras, a roca é usada por dois e até tres anos, sendo a replanta 
quase exclusivamente de mandioca. Após o primeiro ano, abre-se 
nova roca, em outro trecho da mata, e terminados os tres anos, 
abandona-se o terreno. Fogem a essa regra as chamadas manchas 
de "terra preta", encontradicas na Amazonia, excepcionalmente 
férteis, que podem ser usadas por vários anos. Na medida que a 
mata a ser derrubada vai se distanciando na periferia da aldeia, sur
gem os "centros", para onde as familias se transferem e para onde 
transportam o equipamento de trabalho. Trazem para a aldeia o 
produto já processado. Esta passa a constituir mais propriamente 
um centro social em que o grupo local se reúne para festas e oca
sioes cerimoniais. Os "centros", nao raro, se transf ormam em no
vas aldeias, sobretudo entre grupos aculturados que, premidos 
pela necessidade de urna producao para comércio, dispoem coleti
vamente de equipamento mais oneroso e complexo, como as "casas 
de farinha". Alguns autores (Carneiro, 1956), insistem em afirmar 
que esses processos de cultivo permitiriam urna estada indefinida 
no mesmo local, atribuindo a mudanca de aldeia a outros fatores 5

• 

Instrumental 

Do1s implementos foram usados na horticultura indígena: o 
machado de pedra e·o pau de cavar. O primeiro de vários materiais, 
sobretudo o basalto, granito e diabásio. Diferencas no tratamento 
da superficie da pedra, perfil e no ~ncabamento, sao características 
de cada grande provincia cultural. Por servirem como peca de co
mércio, sao de difusa.o geográfica muito extensa. Sobre seu uso, te
rnos poucas informacoes, dado que desapareceram, rapidamente, 
face a introducao de similares em· ferro trazido pelo europeu. Ape-

4 Entre -os últimos trabaJhos, um dos mais detalhados é o de Frikel ( 1959), sobre a 
ro~a Munduruku. 

5 Sem dúvida, fatores ligados a morte e a cren~as no sobrenatural, tem influencia 
decisiva em alguns casos. Mas, é preciso considerar a escassa fertilidade de al
guns terrenos, sobretudo na regiao amazónica, que urna vez despojados da cama
da florística protetora, sofrem um processo de intensa lixivia~ao e conseqilente 
perda de elementos minerais: 
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nas aquelas tribos mais isoladas ainda mantiveram seu uso oeste sé
culo. Assim os Nambikwara, que os utilizaram até 1912, sendo a 
técnica de seu manejo registrada por Roquette Pinto (1938: 247), e 
na área do Alto Xingu, por von den Steinen (1940:249) 6• 

A introdu~ao do machado de ferro, elevou de muito a capaci
dade de derruba, permitindo a amplia~ao das áreas ro~adas . Ao 
mesmo tempo, a individualiza~ao de sua propriedade, foi acentua
da ainda pelo escambo e comércio de produtos agrícolas entre 
indios e colonizadores. Ao machado, juntou-se o facao, a foice e a 
enxada, facilitando sobretudo o trabalho de limpeza e capina do ro
~ado. 

O pau de cavar, geralmente um bastao. de metro e n1eio de 
comprimento, com a ponta em bizel ou afilada, endurecida a fogo, 
ainda boje é de uso entre muitos grupos: como os da área Norte
Amazónica. Também os Kaiuá, do sul de ~ato Grosso, que o utili
zam no plantío do milho e entre os Timbira (Nintuendajú, 1946). 
Modernamente, é substituido por cavadeiras de ferro. Além de seu 
uso na agricultura, servia também para escavar raízes silvestres uti
lizadas na alimenta~ao 1• 

O machado de pedra ou de ferro, é um instrumento de uso dos 
homens, a quemé afeta a derrubada das ro~as. O pau de cavar, ou a 
enxada ou a cavadeira,. das mulheres que se encarregam do plantío 
e amanho das ro~as • 

6 Em 1957, -o autor teve a oportunidade de coletar entre os Kamaiurá, do alto Xin
gu, alguns machados de pedra , já nao mais usados como implementos de ro~a. 
porém, como macetes para bater a entrecasca de urna árvore, utilizada como ma
terial de confe~ao de máscaras de dan~a e d~ bolsas. Um tipo de técnica seme
lhante ao da área norte-amazónica (Koch-Grünberg, 1909-1910). Eram objetos a 
que se atribuía. grande valor, de propriedadc das mulheres, e guardados enterra
dos no chao das casas. 
Alguns vclhos Tenetehara, do r:io Pindaré, airida se lembravam da técnica de seu 
uso. A vegeta~o arbustiva tinha o caulc dobrado sobre a lamina do machado, 
apoiada na tcrra e mantida firme com cabo seguro pelo pé. Com um macetc de 
madcira batía-se sobre o caulc até quebrá-lo de encontro a lamina. Nas árvorcs 
ou arbustos de port~ rnaior, o machado era usado na forma comum, abrindo-se 
uin anel cm torno do tronco. Depois de seco, urna fogucira circular permitía a 
dcrrubada do tronco. As roeas eram pequenas e exigiam colabora~ao de todo um 
grande grupo familiar, sendo sua propricdade coletiva (N.A.). 

7 Um pequeno pau de cavar, esculpido e pintado é ainda boje usado pelas indias 
xinguanas para desenterrar batatas. (Stcincn, 1940:363, reproduz vários desses 
paus considerando-os, porém, como utilizados para desenterrar mandioca). 

8 Nas tribos francamente aculturadas, o homem passou a assumir a tarcfa do plan
tio. Em alguns casos, como os Tenetehara, Kaiuá, por exemplo, reserva-se ainda 
as mulhcres o plantío de algumas espécics, como o milho e o algodio. 
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Os impl~mentos acessórios, e que já dizem respeito ao proces
sámento dos produtos da ro~a, sao de propriedade e manuseio fe
minino, embora algl!ns confeccionados pelos homens: assim, o ra
lador ,que va! desde o fabricado de pedras ásperas (Xikrin e Tiriyó 
do centro} ou, urna simples casca de árvore, ou raiz, a exemplo a de 
paxiúba, ou de tábuas com a superficie in dentada de .fragmentos de 
quartzo ou outro material duro, as peneir~s e prensas (tipiti). As 
mulheres fabricam as chapás de cozimento de beijus ou de torra~ao 
da farinha e panelas de barro para cozimento 9 

Áreas cultivadas 
.· 

Como já foi dito acima, ternos muito poucas indica~oes sobre a 
superficie de arcas cultivadas. ~ esse um detalhe que mesmo em au
tores modernos, geralmente escapa a observa~ao. Nas tribos da á
rea amazónica, menos afetadas pelo contato, abre-se a ro~a ·"ein re
dondo". É característica a forma circular dos ro~ados. A estimativa 
da área a ser derrubada se faz em termos de sua capacidade para 
um número pré-determinado de feixes de maniva, , cuja produ~ao 
atenda as nccessidades de consumo intern·o (número de familiares) 
e de um excesso para venqa no comércio. Na regiao do Rio Negro, 
pu demos estabelecer urna média aproximada de 8 .000 m 2 por f amí
lia de cinco pcssoas 'º. Já entre os. Tenetehara, do Pindaré (Mara
nhao ), a r~a seg.ue o modelo caboclo, geralmente retangular e obe
decendo a urna estimativa em·medida linear., a "tarefa" ou "linha", 
com vistas, também, a prod'u~io por urna dessas unidades. As su
perficies medidas oscilavam entre dúas e dez linhas (5·.000 m 2 a 
25.00CJ m 2

) 
11

• Para os Kaiuá, ternos urna freqüencia aproximada de 
5.000· m 2 a 20.0üq m 2 (Watson, 1942 e Galvao, nota de campo). Es
sas áreas sao calculadas .para sustento de urna f amília, variando de 

9 Mu1tos dcsscs instrumentos sao boje substituidos por outros semelhantes, fcitos 
de metal e adquiridos por trocas, a excmplo dos raladores fcitos de pcda~os de la
ta, furada a prcgo, e os tachos e fornos de cobre ou ferro zincado. 

10 Essa área suportava o plantio de 25 a 30 feixes de maniva, com urna produ~ao es
timada cm 30 panciros (900 quilos). f: de se notar que, em gcral, um individuo 
possui, no mínimo, duas r~as. A "madura", de onde colhe a mandioca, e a "ver· 
de", plantada, porém, ainda nao cm condi~io de colher. Observamos uma média 
de 45 pés de mandioca para cllda 5m 1 (nota de campo). 

11 Uma linha (2.500 m 2 
- linha calculada a base de 2,00m a bra~a. Algumas vczcs a 

bra~a atinge 2,50m) bem plan~ada, estimamos Tenetchara ser capaz de produzir 
cerca de 1.000 quilos de farinha de mandioca (Wagley, e Galvao, 1949:42). 
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3 a 5 membros. As áreas maiores ·sao, em parte, explicáveís pela ne
cessidade de producao para o comércio. Para a regiao andina atri
bui-se meio acre por individuo (Steward, 1949: 665), e para o Méxi
co área superior, um acre, também por individuo (Kroeber, 1939: 
146-163). Para o Xingu, 2.700 m 2 foram calculados como necessá
rios para sustentar urna pessoa (Carneiro, 1956). Para os Xikrin, a 
estimativa total de Frikel, é de 4 hectares para 140 pessoas (infor
macao pessoal). As variacoes sao principalmente f un ca o de situa
cao de contato e pressao económica. É bastante contrastar a regiao 
dorio Negro, de áreas cultivadas, sensivelmente menores, coma do 
Pin daré. Na primeira~ o indio é engajado numa economia predomi
na~temente coletora (borracha, piacaba e balata), afastado ~a al
deta ou dos centr.os por períodos que se prolongam até seis meses, e 
em que é desest1mulado de urna producao agrícola maior, cu jos 
precos no mercado nao podem competir com o crédito e aviamen
tos facilitados pela atividade extrativista. No Pindaré, predomina a 
producao agrícola, embora a coleta de babacu seja subsidiária, po
rém, aí mais como um reforco de renda obtida pela venda de fari
nha, peles e óleos vegetais, e sem obrigar ao deslocamento da aldeia 
para o centro extrativista. 

Esses dados devem ser complementados por outros que-se refe
rem a horas e días de trabalho por ano, empregados na abertura 'e 
cultivo de rocas. As condicoes de ttabalho de campo, entretanto, 
nao nos permitiram até o presente esse controle. Apenas como indi
cacao citamos aqui os dados obtidos em um núcleo rural do Baixo 
Amazonas, cujas condicoes de trabalho, técnicas e produtos culti
vados, se aproximam daquelas de indios já aculturados e em conta
to permanente com.sociedade nacional. 

Um homem só trabalhando urna área de urna tarefa (CA 4.000 
m 2

), levaria cinco dias para rocar o mato, cinco dias para a derru
ba, um dia para a queima, cinco dias para a coivara, e 20 dias para 
o plantio. A isso se acresce mais 16 dias para a capina e limpeza, so
rnando um total superior a 40 dias de trabalho. Esses dados sao 
para capoeiroes, em terreno de mata, o número de dias seria supe
rior. 4.000 m 2 podem produzir cerca de 900 quilos de farinha, esti
mando-se o consumo de urna família (5 pessoas) em 700 quilos por 
ano. Em ltá, um homem roca geralmente 4 taref as, sornando seus 
dias de trabalho a cerca de 170. A midia de rocas de mandioca é de 
2,7 tarefas (10.800 m 2

) - (Wagley, 1957:105 ss). 
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Processamento dos produtos 

MANDIOCA 

O preparo da mandioca, visa, específicamente, a producao de 
um tipo de massa desprovida de fibras lenhosas, e no caso da man
dioca brava, do conteúdo de á~do prússico, massa que serve para o· 
fabrico de beijus e de farinha. Nesse processo, sao obtidos sub
produtos como a tapioca e o tucupi. 

As técnicas de preparo da mandioca obedecem a um mesmo 
sistema, comum a maioria das tribos que a cultivam. Notam-se va
riantes. em relacao ao instrumental. Como tem sido descritas em 
grande detalhe, nos limitaremos a um sumário das fases essenciais, 
utilizando, como base, as que se observam na área norte:. 
amazónica, onde, como já se afirmou, o complexo se realizou de 
forma tecnologicamente mais completa. 

MANDIOCA BRAVA 
' 

Na colheita, dependendo da variedade, as raízes podem ser co• 
lhidas de seis meses, até pouco mais de' um ano, após o plantío. 
Cort~-se o caule e arrancam-se as raízos com as maos, ou afofando 
a terra com a ponta do facao. O caule ou maniva, é despojado dos 
galhos e f olhas, e cortado em pedacos de 20 a 30 cm, aproximada
mente. Quando a roca é nova e se pretende o replantio imediato, 
amontoa-se um pouco de ter~a ou se abre urna pequena cova, e aí 
sao enterrados em angulo de 459, tres ou mais pedacos de maniva. 
Caso contrário, a maniva é reunida em feixes e depositada em local 
P.rotegido da roca, para uso futuro, no replantio. As raízes sao arru
madas em cestos de carregar e transportados da roca para a aldeia 
ou .ao "centro". É essa urna tarefa essencialmente feminina, mas, 
nao raro, o marido pode ajudar a mulher no transporte da carga. 

As raízes sao descascadas a faca. Antigamente, pedacos de 
conchas serviam como instrumento, processo que perdurou no Alto 
Xingu, até 1950 ( observacao do autor). A operacao seguinte é o ra
la mento . Na área norte-amazónica esses raladores sao feitos de tá
buas, de cerca de 0,80 m por 0,35 m, ligeiramente cóncavas, em cuja 
superficie sao fixados fragmentos de quartzo, reforcando-se a in
dentacao com banhos de laiex de sorva (Couma sp) - (Fig. 2a, 2 b). 
A massa obtida pelo ralador é levada com água sobre urna peneira 
de crivo fino, reco.lhendo-se o líquido a urna panela. Usa-se, para is
so, um tripé de suporte de peneira. Enxuta, por pressao manual, a 
massa é levada ao tipiti, tubo trancado e flexivel que funciona como 
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Fig. 2a - Ralador de tábua endentada com fragmentos de quartzo. 

prensa por distencao. Esta é facilitada por um sistema de alavancas 
(Fig. 3). O sumo que escorre da massa o tucupi, é também recolhi
do. A massa, seca é arrumada em paes que sao deixados secar ao 
sol. 

Para o fabrico de beijus, esses paes sao esfarelados e borrifados 
com água, até se obter massa de liga, a c¡ual é espalhada sobre ta
chos rasos, boje de metal, antigamente de barro, sob os quais se 
construiu urna espécie de forno, e aí deixados tostar. Esses beijus 
sao preparados diariamente, e quando nao consumidos sao deixa
dos secar ao sol para melhor preservacao. 

Para a farinha, o processo geral é o mesmo, descascamento, ra
lacao, peneiramento e prensagem. A massa seca esfarela-se e é dei
xada torrar nos tachos. Daí, após resfriar, é armazenada cm panei
ros forrados com folhas, geralmente de sororoca. Há urna variante 
importante, o procosso de pubar a mandioca. As raízes, sem outro 
tratamento, sao depositadas cm água, muitas vezes no fundo de ca· 
noas, e aí deixadas pubar poi' tres ou quatro dias. A casca se des
prende, facilmente, e depois de peneirada para libertá-las das fibras, 
a massa é levada ao tipiti. Este processo é menos trabalhoso, po
rém, serve somente para o fabrico de farinha, pois a massa azeda. É 
comum usar-se dos dois processos, simultaneamente, misturando
se a massa ralada com a puba, e em proporcoes que dependem das 
variedades de mandioca usadas, e que tornarao a farinha mais ou 
menos azeda. 

O polvilho é obtido pela decantacao do sumo de mandioca que 
escorre da peneira. Depois de bem lavado para desimpregná-lo do 
sumo venenoso, é levado aos tachos para torrar, obtendo-se a ta
pioca propriamente dita. O sumo, ou tucupi, colhido pela prensa
gem, é aquecido, ou simplesmente deixado exposto ao sol, para vo-
238 
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Fig. 3 - Tipiti de distensao de 
uso muito generaliza
do nas áreas de culti
vo· da mandii>ca. A 
esquerda, carregado 
de massa molhada; a 
direita, compressio 
por distensao mecA
nica, peso ou alavan
ca. 

Fig. 2b - Ralador de mandioca, do tipo 
mais primitivo, fabricado de 
casca de pau. Protótipos destes 
eram os de pedra. Indios Tim
bira, Maranhao. 

' 
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latizacao do ácido prússico, e utilizado, posteriormente, como veí
culo líquido para condimentos. 

Ainda da massa da mandioca, misturada a bastante água, cozi
nhada e deixada fermentar durante dias; usando-se a mastigacao da 
massa ou pedacos de beiju velho como agentes, é feita a bebida pre
dileta da maioria das tribos amazónicas, o caxiri. Mesmo naquelas 
áreas em que predomina a macaxeira, usa-se a mesma bebida, a 
exemplo a chicha dos grupos ocidentais. • 

Sao comuns também os mingaus, feitos de massa de mandioca, 
e preferencialmente de macaxeira, q uando esta é cult~~ada, por ser 
mais adocicada. 

O maior número de elementos positivos e de tecnologia mais 
avancada sao encontrados na área norte-amazónica e nas tribos 
tupi-guarani históricas da orla litoranea, o que parece indicar aque
la como centro de desenvolvimento e difusao do complexo da man
dioca. As diferencas de nivel tecnológico de parte do equipamento, 
sobretudo o de prensagem, como observadas para grupos de cultu
ra nitidamen.te amazónica, a exemplo os do alto Xingu, e os Tapira
pé do Brasil Central, podem indicar que, tais tribos, desgarraram-se 
do núcleo central em época remota, quando o complexo ainda nao 
ha vi a atingido o seu ponto de elaboracao máxima 12

• 

Os tipitis de torcao (Fig. 4), de menor capacidade e menor efi
ciencia mecanica, usados pelos grupos Je da área Tocantins-Xingu, 
confirmam a sugestao de Nimuendaju ( 1946:58), de que o emprésti
mo da mandioca seria anterior aos primeiros contatos com o po
voador europeu que se utilizou de distensao por influencia tupi
nambá. 

Um outro ponto, a preferencia do beiju ou torta de mandioca 
sobre a farinha na área norte-amazónica, Tapajós, Madeira e Xin
gu, e historicamente para os Tupinambá, parece indicar que a pre
dominancia do uso da farinha, notada para a maioria dos grupos 
em contato permanente a exemplo dos Tenetehara, parece indicar 
efeito de aculturacao. Por ser de fácil armazenamento e boa conser
va~ao por um período longo de tempo, afirmou-se economicamente 
como produto de troca 13 

• 

12 Dole ( 1960) anal isa os diversos mecanismos de prensagem, e os .utíliza como um 
elemento de reconst itui~ao histórica na América Tropical. 

13 Em tempos históricos usavam os Tupinambá de urna chamadafarinha de guerra 
(Vicente Salvador, cap. VIII , citado por Hoehne, 1937:305). "O mais ordinário e 
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A massa da mandioca é arrumada em pies que sao deixados ao sol para secar e ar
mazenar. Alto Xingu. 
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Fig. 4 - Tipitf de tor~ao. Indios Xikrin (Kaiapó), Pará. 

MILHO (Zea Mays) 

O milho, é urna planta cuja área de dispersao na América foi. 
em termos pré-colombianos, muito mais ampla que a da mandioca 
e a da macaxeira. Estendia-se desde o baixo Sao Lourenco e Alto 
Missouri, no hemisfério norte, até a ilha Chiloé, na costa meridio
nal ~hilena, alcancando, assim, os extremos ·da área de prátfoa de 
horticultura no Novo Mundo (Sauer, 1950: 489). No hemisfério 
norte, como na regiao andina, foi sobr~tudo um cereal, enquanto 
nas terras baixas e úmidas da floresta tropical era utilizado mas 
como produto de consumo imediato, quando a inda "verde". Sua 

principal alimento do Brasil é o que se faz da mandioca que sao urnas raízes 
maiores que nabos e de admirável propriedase, porque se as comem cruas ou as
sadas sao mortífera ~onha, mas raladas, exprernidas e desfeitas em farinha, fa
zem delas uns bolos delgados que cozem em urna bacia ou alguidar e se charnam 
beijus, que é muito bom mantimento, e de fácil digestao, ou cozem a mesma fari
nha, mechendo-a na bacia como confeitos a esta se a torram bem, dura mais que 
os. beijus, e por isso é chamada farinha de guerra, porque os indios a levam, 
quando vao a guerra longe de suas casas, e os marinheiros fazem delas sua inata
lotagem daqui para o Reyno". Hoehne acrescenta a essa cita~ao, o fato· de haver 
~uas qualidades de farinha, a ·ralada de mandioca, que seria de .. guerra" e a pu
ba, de consumo domf.stico. f: nossa observa~ao que geralmente, as duas varieda
des, puba e ralada, sao misturadas. 
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importancia na alimentacao decresce de Honduras para o Sul. Seu 
consumo, nas Antilhas, e em grande parte da América do Sul, se fa
zia melhor como elemento básico da bebida fermentada comumen
te conhecida como chicha (Sauer, 1950: 494). 

No Brasil, sua difusao alcanca desde a área amazónica até o 
sul de Mato Grosso (Caiuá-Guarani), Sul (Kaingang), Centro Sul 
(Kaiapó Meridionais), infletindo para o Norte e L~ste, acompa
nhando a faixa entre Sao Francisco e a Serra do Mar (Botocudos e 
Tapuias). Entre estes últimos grupos, como também entre os Kaia
pó Meridionais e os modernos Akwen-Xavante, as rocas de milho 
eram abertas e plantadas, dispersando-se o grupo cm pequenas 
bandas para a atividade de coleta, caca e pesca, as quais, voltava'm-
se a se concentrar, pela época da colheita. · 

Exceto por aquelas tribos do Oeste, como os Pareci-Guarani, 
receptivos culturalmente a influencia subandina, sua área de pene· 
tracao acompanha praticamente a da ocupacao pelas tribos campi
neiras ou marginais, cm, que é um componente importante na ali
mentacao. A evidencia disso se encontra tanto nos relatos de ero· 
nistas e viajantes (Kaiapó Meridionais e Botocudos), como infor
ma~oes mais recentes focaJizando grupos relativamente isolados do 
planalto central, assim os Nambikwara (Lévi-Strauss, 1948: ~63) e 
os Xavante. Estes, durante a época da safra, utilizam diariamente, 
cozido, assado, ou como bolo feito de farinha de milho socado no 
pilao e misturado com água (Sadock de Sá, 1954: 161 ss ). 

Planta de crescimento rápido, relativamente rústica, e com ma
turacao de cerca de quatro meses oferece maiores facilidades que a 
mandioca, tanto no cultivo como no processamento. Sua utilizacao 
como planta de sustento foi limitada, acreditamos, menos por fato
res ecológicos do que culturais. 

Para o seu cultivo e processamento, tomamos por base as téc
nicas utilizadas pelos Kaiuá, onde pudemos observar mais demora
damente o fato (cf. também Watson, 1952: 68 ss e Schaden, 1945: 53 
ss). 

Preparada a roca, com pouca antecedencia ou já nas primeiras 
chuvas, as espigas reservadas para sementes, guardadas do ano an
terior, sao desgranadas, e os graos levados para a roca em sacos ou 
cuias •• 

14 Enquanto o milho de consumo é guardado em paióis, o de semente que é selecio
nado segundo a variedade e textura da espiga, é guardado amarrado em molhos e 
pendurados nos esteios das habita~oes (N.A.). 
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· Como pau de cavar, abre-se urna pequena cova onde se dei
Kam cair tres ou quatro graos, recobrindo-os com terra que se em
purra e calca :;om os pés. Duas mulheres se ocupam do trabalho; a 
primeira, a frente, abrindo a cova, e a segunda lancando os graos e 
calcando a terra. É um trabalho, na maioria das vezes, realizado 
sob forma coletiva o mutirao, de que participam, praticamente, to
das as mulheres e jovens da aldeia. Nao raro, cancoes acompanham 
o trabalho e lhe dio um ritmo de andamentQ. Quando já maduro, 
parte do milho é colhido para consumo imediato, e o restante, é 
ºquebrado", isto é, as espigas sao dobradas sobre o caule de modo 
a proteger o grao da chuva. A colheita se faz, individualmente, e a 
espacos irregulares, recolhendo-se as espigas a paióis, pequenas 
construcoes de duas águas, cobertas de sapé e bastante elevadas do 
chao, fazendo-se o acesso por urna escadinha. 

O milho verde pode ser consumido, simplesmente ass~do na 
brasa ou cozido, o que é mais raro. O seco é pilado e a farinba resul
tante utilizada para fazer vários tipos de mingaus. Os Kaiuá f azem 
largo uso da farinha de milho, para misturá-la com água, cozinhar 
a mistura e deixá-la fermentar em grande cochos. A fermenta~ao é 
iniciada pelo processo clássico, também usado no caxiri amazónico, 
que é o das mulheres bochecharem e mastiga-rem a massa devolven
do-a ao cocho. A mistura pode sofrer adicoes de batata-doce ou de 
macaxeira, cozinhadas, e também fermentadas pelo mesmo proces
so. É entao peneirada, coada e guardada cm grandes cabacas. o 
consumo da chicha é de uso pratic~mente diário. Para as ocasioes 
festivas a chjcha é servida diretamente dos cochos. 

Entre os grupos campineiros, o milho é geralmente consumidc;> 
ou quando verde ou como farinha depois de pUado. Entre os Tapi
rapé, grupo da floresta do Brasil Central, a farinha de milho pilada 
e após torrada em panelas, é de relativa importancia e o seu consu
mo praticamente diário. 

Ao milho, naquelas áreas em que nao predomina a mandioca, 
geralmente está associado o cultivo de feijoes, e utilizando-se a bas
te, já depois de desenvolvida, como protecao e sombras aos reben
tos e para fixacao das ramas. Também ao do amendoim, cultivado 
a parte, se torna complemento indispensável na dieta de alguns gru
pos, com os Nambikwara e os Tapirapé. 

Entre os Je da área Tocantins-Xingu, embora a batata-doce 
seja de cultivo mais intenso, o milho é a única planta cuja origem é 
explicada na mitología (Nimuendaju 1946: 62). Observamos, entre 
os Tenetehara, urna cerimonia, "a festa do milho", das mais impor-
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tantes no ciclo religioso, destinada a acompanhar o crescimento de 
planta (Wagley e Galvao, 1949: 84 ss). Entre as tribos da área norte
amazónica, o milho, quando plantado, tem muito pouca importan
cia, mesmo entre grupos aruak, a exemplo dos Baniwa entre os 
quais seu cultivo foi praticamenté abandonado. Entre os Kubeo, o 
seu consumo é negligível (Goldman, 1961: 64). Becher (1960: 79 e 
81 ), anota a falta de milho entre os Xiriana-Waiká, da regiao do 
Demeni, afluente norte do Rio Negro • ~. 

BATATA ( lpomea batatas) 

É esta urna planta de cultivo, cuja distribuicao na América é 
bem mais ampla que ~ da mandioca, alcancando desde o México 
até as regioes meridionais da América do Sul (Sauer, 1950: 509). 
Sua cultura é praticamente difundida por todos os grunos tribais 
brasileiros; entretanto, assume maior importancia como planta de 
sustento entre os Timbira e Kaiapó. Nimuendaju (1946: 58), com 
respeito a esses grupos c~ntraria a opiniao de Nordenskiold, de que 
também essa planta seria um empréstimo Tupi, para a agricultura 
Je. Salienta que, enquanto para os Tupi, a mandioca e o milho, te
riarn mais importancia, os Je do Centro e do Noroeste dependiam 
para alimentacao da batata-doce e do inhame (ibidem) - "Tupi 
agriculture: stress maize and manioc, the Northwestern and Central 
Ge _emphasize sweet potatoes and yams, which virtually furnish 
their daily bre~d but play a more modest role among the Tupi". O 
mesmo autor atribuí como planta de cultivo original dos J~, o cupá 
( Cissus sp ), urna trepadeira de forte conteúdo amiláceo, inf orma~ao, 
essa que é confirmada por Arnaud (informa~ao pessoal), para os 
Gavioes e _por Frikel para os Xikrin-Djore (informa~ao pessoal), os 
quais, também, salientam a importancia da batata-doce para essas 
tribos. 

A téenica tradicional do plantío da ba~ata-doce,_ é a mesma re
gistrada, pelos cronistas, a exemplo de <Jabriel Soares de Soui.a 
(1879, cap. 44: 150), "de maneira que onde se plantam urna vez, 
nunca mais se desincam, as quais tornam a nascer das pontas das 

15 Zerries ( 1956, et. Becher,. 1960:81 ), afirma a presen~a do milho entre esses grupos 
habitantes mais ao norte, na Venezuela, salientando entretanto, que seu cultivo 
se fat ia em escala muito reduzida e o consumo como urna .. delikatesse". Como 
afirmamos, no inicio, sua área de maior incidencia é entre' grupos da faixa fron
teirica do oeste. 
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raízes, que ficam na tetra quando se colhem a novidade delas". Nao 
sao plantadas em ramas "mas detalhadas das mesmas raízes" 16

. 

No seu processamento, como alimento a batata oferece menos 
dificuldade que o milho e a mandioca. Colhidas as raí_zes, sao sim
plesmente assadas na brasa, ou nos fornos de terra, características 
da cozinha Je. 

Pela simplicidade do plantio e processamento, a batata-doce 
pouco tem chamado a atencao dos etnológos; entretanto, apresen
ta, para a maioria dos grupos indígenas campineiros au da floresta 
amazónica, um dos componentes básicos na alimentacao. 

Sobre sua origem e difusao, permanecem algumas dú.vidas. 
Sauer (1950: 509), apoiado nos estudos genéticos de Tiontine, con
sidera mais provável a sua domesticacao no Novo Mundo, embora 
as formas e variedades encontradas em o u tras áreas. 

Em resumo, um levantamento dos elementos básicos da hórti
cultura de subsistencia de grupos indígenas brasileiros, leva as se
guintes nipóteses. 

O complexo da mandioca, cuja origem e desenvolvimento má
ximo parece ter ocorrido na regiao entre o Orenoco e a margem 
norte do Amazonas, é o elemento de subsistencia básica das tribos 
do tipo de culturas Floresta Tropical. A macaxeira, ou mandioca 
mansa, ou ainda o aipim, como afirma Sauer ( 1950: 508), de distri
buicao mais ampla que a mandioca, estendendo-se do nordeste ar-· 
gentino até o México, nao se firmou como planta e alimento de sus
tento. A julgar pelos, componentes do chamado complexo da man
dioca, esta teria tido precedencia sobre a domesticacao e cultivo da 
macaxeira, cuja difusao se pode explicar melhor em termos de re
ceptividade cultural, dadó nao' exigir um equipamento mais com
plexo como para a mandioca. Como afirma Steward, um "deter
rent", a expansao e difusao da mandioca teria sido o seu conteúdo 
de ácido prússico que exige um tratamento especial, prensagem e 
volatizacao, para consumo como· alimento (Steward, 1959: 294) 11 

16 Cf. também Peckolt, 1871 citado por Hoehne (1937), como dos melhores estudos 
sobre lpomea. 

17 Esse mesmo autor, considera, entretanto, que o proccsso de prensagem pelo tipi
ti, ou Olitro aparelho, seria dispensável pela facilídade de volatizar o conteúdo
ácido por cozimento, o que consideramos urna contradiciio, visto que a mandio
ca jamais é consumida cozida. Sua massa, depois de ralada t prensada; serve so
mente para o fabrico de farinha ou de beijus. Dessa mesma opiniao participa 
Dole (1960:241), que considera o tipiti como um instrumento de desidratacao e 
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A transf ormacao de urna planta de conteúdo venenoso, e a sua 
dominancia como elemento básico de sustento, representa, mai"s 
que a dom·esticacao, urna invencao das mais originais. O instrumen
to básico é a prensa, que serve tanto a desidratacao da massa ralada 
ou puba, como, e principalmente, para libertá-la do ácido prússico. 
A evolucao tecnológica da prensa, oferece, como já apontou Dole 
( 1960), um elemento subsidiário importante para a história cultural 
da América Tropical. A prensagem varia desde a sitnples compres
sao manual (Karajá, Lipkind, 1948: 182), Tapirapé, Wagley e Gal
vao, 1948: 69), Kajabi (1956, field notes) 18

, ao uso de tiras deentre
casca de árvores, ou de trancado (Métra.ux, 1948: 666, Lowie, 1946: 
481, Lévi-Strauss, l 948c: 363, Steward, 1948: 741 ), comum no ex
tremo noroeste da Amazonia, área Juruá-Purus, e na área ·Tocan
tins-Xingu, ao que chamamos de tipiti de torcao (um tubo tranca
do, com abertura longitudinal, nao distendível, com que se espreme 
a massa por um movimento de torcao), a esteira do tipo xinguano 
"tuavi" (Galvao, 1953: 13), na qual a massa é enrolada e espremida 
por pressao manual, ao tipiti clássico, um tubo de trancado flexível 
que se distende por tensao (peso ou alavanca),. 

Este último, tecnologicamente mais avancado, encontra-se en
tre: os cari'bes e aruaques, da área norte-amazónica, e em tempos 
históricos entre os Tupi do litoral, e seu uso difundiu-se pela popu
lacao neo-brasileira. Do que se pode supor que tribos de cultura ni
tidamente do tipo floresta tropical, como parte das que habitam a 
área do Juruá-Purus, Madeira-Tapajós~ Alto Xingu, tenham se des
garrado do núcleo norte-amazónico em época anterior ao desenvol
vimento final do complexo da mandioca 19

• 

Dos produtos da mandioca, para alimentacao costumeira. foi 
essencial o beiju, torta feita da massa de mandioca. A farinha. seja a 

nao um mecanismo para eliminar o conteúdo ácido, afirmando que o ácido é vo
látil e pode ser removido por.meios Ínais simples como o calor, exposicao ao sol 
ou fermentacao. Evidente confusao com um subproduto da mandioca, obtido 
exatamente pela prensagem, o tucupi. 

18 Para o preparo de pequenas quantidades de massa de r:nandioca, especialmente 
quando usada para alimentacao de criancas, dispensa-se o uso do tipiti ou qual
quer outra prensa, substituida pela pressao manual. f: urna prática de uso corren
te, tanto entre indios como caboclos. 

19 A utilizacao de apenas um elemento do complexo como o tipiti, a exemplo do 
que faz Dole (1960), nos parece prccária para reconstituicao ou entendimento do 
proccsso histórico ~ultural. Os demais, raladores, peneiras, forno etc. tomados 
cm seu conjunto, servem tipologicamente, como unidades de melhor valor diag
nóstico. 
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seca (ralada). ou d'água (puba}, era, e ainda é utilizada na alimenta
cao diária, misturada·com água, sob a forma comumente conhecida 
por chibé, que se bebe em cuias como complemento a refeicao, tal 
como ocorre entre a maioria das tribos amazónicas e cujo uso di
fundiu-se para a populacao cabocla. O uso da farinha misturada ao 
alimento, como já foi ressaltado, é porterior. 

A difusao e uso do milho, entre grupos indígenas brasileiros, 
oferece problemas tao complexos como os da mandioca. Sua distri
buicao geográfica, muito mais a:mpla, o contraste entre o uso como 
cereal nas áreas nucleares (especialmente Meso-América), e como 
um "legume" ou "verdura" na floresta tropical, a sua penetracao e 
importancia maior entre grupos tecnologicanente menos desenvol
·vidos e habitantes da periferia da área amazónica, o seu papel se
cundário na alimentacao dos grupos amazónicos, ao mesmo tempo 
que a presenca de um cerimonial mais complexo para o milho entre 
esses mesmos grupos: o número de variedades e a preserva~ao des
sas variedades até a época atual, embora a facilidade de hibridiza
cao, sao alguns desses problemas. Etnograficamente, como o da ba
tata-doce, o cultivo e o uso do milho, entre tribos brasileiras, prati
camente, nao tem sido estudado. 

No contraste.do uso preferencial da mandioca, de um lado, e 
do milho e batata-doce de outro, há que ressaltar o da capacidade 
ou potencialidade de sustento de concentracao demográfica. Na á
rea da mandioca, exceto por aquetas tribos que ocupavam a mar
gem da grande calha amazónica e seus principais tributários, ou da 
orla costeira (Tupinambá), que tinham maior acesso a pesca mais 
abundante, a base de mandioca foi incapaz _de sustentar aldeias de 
maior concentracao de que 200 individuos 20

, em média. Ao mesmo 
tempo os grupos da periferia amazónica, geralmente classificados 
como campineiros ou marginais, sobretudo os Timbira e Kaiapó, 
dependentes do complexo milho-batata-doce, mantem ainda nos 
dias de boje, médias de concentracao demográfica superiores, a 
exemplo dos Xavante (aldeia do Apu~na, cerca de 600 individuos}, 
Kaiapó (Kubenkrankegn, 400; grupo do Iriri, 700; Canelas, 400) 21 

20 Na costa atlantica, os Tupinambá alcancaram concentracoes entre 2.000 a 8.000 
indios (cf. Fernandes, 1948: 37). Além do potencial alimentar maior, condicoes 
outras compcliram a maior aglutinacao dcmográfiéa: guerras vicinais, e, poste
riormente, a acao conjugada de missionários e colonos. 

21 Poderá se argumentar que esscs grupos fragmentam-se cm pequenas bandas du
rante boa parte do ano, quando saem para ca~a e coleta, mas o fato·é que durante 
quatro a seis meses permaneccm reunidos na mesma aldcia. 

250 

BIBLIOG RAFIA 

ARMILLAS, Pedro 
1957 - Programa de história de la América Indígena. I• parte: América 

pré-~o/ombiana. Washington, U nion Panamericana. (Estudios 
monograficos, 2) 

AZEVEDO, Thales 
1940 - Um esquema de pesquisas etnográficas sobre alimentacao. R. 

Arq. Mun., Sio Paulo, 72:233-48 . 
1941 - O vegetal como alimento e medicina do fndio. R. Arq. Mun., Sao 

Paulo, 76:263-70 
BALDUS, Herbert 

1947 - Alimentacio. In: - Os tapirapé, tribo tupi no Brasil Central. 
Cap.9. R. Árq. Mun., Sao Paulo, 114:185-99; 115:255-60; 116-65-
61 

1948 - Aquisicao do sustento entre os fndios do Brasil. Socio/ogia, Sao 
Paulo, 10(4):283-302 

1950 - Alimentacio dos índios do Brasil. Socio logia, Sao Paulo, 12( J ): 
44-58. 

1954 - Bib/iografla critica da etnología brasileira. Sao Paulo, Comissao 
IV Centenário da cidade de Sao Paulo. 857 p. 

BARTLETT, Harley Harris 
1956- Fire primitive agriculture, and'grazing in the tropics. In: MAN'S 

role in change the face of the earth. Ed. W .L. Thomas Chicago, 
U~iv. Chic!lgo Press. p.692-720 

BECHER, Hans · 
1960 - Die Surára und Pakidai, zwei Yanonami-SUlmme in ·Nord

westbrasilien. Mittei/. Mus. jür Vo/kerk. Hamburf(, 26, 138 p. 
BELAIEFF, Juan 

1946 - The present-day Indians of the Gran Chaco. In: HANDBOOK 
of South American Indiails.B. Bur. A m. Ethn., Washington, 
143(1):371-9 

CARNEIRO, Robcrt 
1960 - Slash-and-bum agriculture: a closer look at the implication f or 

settlement pattern. Selected papers o/ the 5. lnt. Congr. Anthr. and 
Ethn. Sci., Philadelphia, 1956. p. 229-34 

CONKLIN, Harold C. 
1959 - Ecofogical interpretations and ·plant domestication. Am. Antiq .• 

25(2):260-2 
1961 ._ The study of shifting cultivation. Current Anthrop .• 2(1):27-61 

DOLE, Gertrude E. 
1960 - Techniqucs of prcparing manioc flour as a key to culture history 

in tropical America. Se/ected Papers o/ the 5. Int. Congr. Anthr. 
and Ethn. Sci.. Philadelphia, 1956. p.241-8 

DOZIER, Ch. 

251 



r 

l . 

• 

11 ' 

I• l 
11 ' 

~ 

• 

1958 - lndigenous tropical agricu/ture in Central America: land use sys
tems and prob/ems. Washington, N~t. Acad. Scienccs, Nat. Res. 
Council. (Foreign Field Research Program Report, 3) 

EV ANS, Clifford & MEGG·ERS, Betty J. 
1955 - Life among the Wai-Wai Indians. Nat. Geogr. Mag., 107(3):328-

46 
FARABEE, W. C. 

1918 - The Central Arawaks. Mus. Anthr. Pub/. Univ. Pennsylvania, 9, 
228 p. 

FAUTEREAU, Eric de 
1918 - Etudes d'écologie humaine dans l'aire amazonienn. J. Soc. Amer. 

París, n.ser. 44:99-130 
FIREY, Walter 

1960 - Man, mind and /and: a theory of resource. Glencoe. 
FRAKE, Charles O. 

1962 - Cultural ecology and ethnography. Am. Anthr., 64(1 ¡jt. 1):53-9 
FRIKEL, Protasio 

1959 - Agricultura dos indios Munduruku. B. Mus. paraen. Emilio Goe/
di, n.ser ., Belém. Antrop. 4, 35 p. 

GALVÁO, Eduardo 
1949 - Apontamentos sobre os indios Kamaiurá. Pub/. A vulsas Mrp. 

Nac., Rio de Janeiro, 5:31-48 
1953 - Cultura e sistema de parentesco das tribos do Alto rio Xingu. B. 

Mus. Nac., n. ser., Río de Janeiro, Antrop. 14, 56 p. 
1959 - Acultura~o indígena no Rio Negro. B. Mus. paraen. Emilio 

Goe/di, n. ser., Belém, Antrop. 7, 60 p. 
1960 - Áreas culturais indígenas no Br~sil: 1900-1959. B. Mus. paraen. 

Emilio Goeldi, n.ser ., Belém, Antrop. 8. 41 p. 
GIACONE, Antonio S. 

1949 - Os Tucanos e outras tribos dorio Uaupés, afluente do Negro, Ama
zonas. Notas etnográficas e folclóricas de um missiontúio salesia
no. Silo Paulo. 190 p. 

GILLIN, Jon 
1948 - Tribcs of the Guianas and the left Amazon tributaries. In: 

HANDBOOK of South American Indians. B. Bur. Am. Ethn., 
Washington, 143( 1 ):799-860 

GOLDMAN, lrving 
1948 - Tribcs of the Uaupés-Caquetá region. In: HANDBOOK of 

South American lndians. /J. Bur. Am. Ethn. , Washington, 
143(3):763-98 

1963- The Cubeo; indians of the Northwest Amazon. Urbana. 305 p. (llli
nois Studies in Anthropology, 2) 

GOUROU, Pierre 
1949 - Observacoes geográficas na Amazonia. R. bras. Ge.ng .• Rio de Ja

neiro, 11(3):355-408 
HARRIS, Marvin 

1959 - The economy has no surplus? Am. Anthr .. 61:185-98 

252 

'¡ 

' ' 

1 

1 

1 

j 

! 

1 t 

) ' 
,, ' 

HOEHNE, Frederico Carlos 
1937 - Botanica e agricultura no Brasil no século XVI (pesquisas e contri

bui~oes ). Sao Paulo, Ed. Nacional. 410 p. (Brasiliana, 71) 
JAMES, Preston E. 

1953 - Trend in Brazil agricultural devtlopment. Geog. J. , 43(3):301-28 
KIRCHHOFF, Paul 

1948 - The Tribcs north of the Orinoco river. In: HANDBOOK of 
South American lndians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 
143(4):481-96 

KOCH-GRÜNBERG, Theodor 
1909-1 O - Zwei Jahre unter den lndianern. Reisen in Nordwest Brasilien. 

1903-5. Berlin. 2 v. 
KROEBER, A. L. 

1947 - Cultural and natural arcas of native North America. Univ. Cali
f ornia Pub/. in. Am. Archaeol. and Ethn .. 38 

LÉVl-STRAUSS, Claude 
1948a - Tribes ot the upper Xingu river. In: HANDBOOK of South 

American Indians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143(3):321-
48 

1948b - Tribes of the right bank of the Guapore ríver. In: HAND
BOOK of South American Indians. B. Bur. Am. Ethn., 
Washington, 143(3):371-9 

1948c - The Nambicuara. In: HANDBOOK .of South American ln
dians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143(3):361-9 

1955 - Tristes tropiques. Paris. 
LIPKIND, William 

1948 - The Carajá. In: HANDBOOK of South American Indians. B. 
Bur. ·~A m. Ethn., Washington, 143(1):179-91. 

LOWIE, Robert H. 
1946a - The Northwestern and Central Ge. ln: HANDBOOK of South 

American lndians. B. Bur. Am. Ethn.', Washington, 143(1): e 
477-517 

l 946b - The lndians of Eastern Brazil: an introduction. In: HAND
BOOK of South American Indians. B. Bur. Am. Ethn., 
Washington, 143( 1):381-407 

1948 - The tropical forests: an introduction. In: HANDBOOK of South 
American lndiais. B. 'Bur. Am. Ethn:, Washington, 143(3):1-56 

MÉTRAUX, Alfred 
l 948a - The Caingang. In: HANDBOOK of South American Indians. 

B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143(1):445-75. 
l 948b - . The Guaraní. In: HANDBOOK of South American Indians. B. 

Bur. Am. Ethn., Washington, 143(3):68-94 
l 948c - The Parcssi. In: HANDBOOK of South American lndians. B. 

Bur. Am. Ethn. , Washington, 143(3):349-60 
1948d- The Tupinamba. In: HANDBOOK ofSouth American lndians. 

B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143(3):95-133 
1948e - Tribes of the Western Amazon Basin. In: HANDBOOK of 

253 



South American Indians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 
143(3):657-86 

MURPHY, Robert F. 
1960 - Headhunter's heritage: social and economic change among the 

Mundurucu Indians. Berkeley, Univ. California Press. 202 p. 
NIMUENDAJU, Curt 

1939 - Thc Apinayé. Transl. Robert H . Lowie. The Catho/ic Univ. of 
America. Anthr. Ser .. Washington, 8, 189 p . 

1946 - The Eastern Timbira. Transl. and ed. by Robert H. Lowie. Univ. 
California Pub/. in· A m. A rhaeo/. and Ethn., 41 , 357p. 

1948a - The Cayabi, Tapunyuna and Apiaca. In: HANDBOOK of 
South American lndians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 
143(3): 317-20 

1948b - The Maué and Arapium. In: HANDBOOK of South American 
Indians. B. Bur. Am. Ethn .• Washington, 143(3):245-54 

1~48c- The Mura and Pirahá. In: HANDBOOK ofSouth American In
dians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143(3)255-69 

l 948d - Tribes of the lower and middle Xingu river. In: HANDBOOK 
of South American lndians. B. Bur. A m. Ethn., Washington, 
143(3):213-43 

1948e - The Cawahib, Parintintin and their neighbours. In: HAND
BOOK of South American Indians. B. Bur. Am. ~thn. , 
Washington, 143(3):283-97 

OBERG, Kalervo 
1949 - The Terena and the Caduveo of Southern Mato Grosso, Brazil. 

Pub/. lnst. of Social Antropofogy. Smithsonian lnst., 9, 72 p. 
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de 

1960 - O processo de assimilarao dos Terena. Rio de Janeiro, Mus. Na
cional. 166 p. 

PARK, Willard Z. 
1946 - Tribes of Serra Nevada de Santa Marta, Colombia. In: HAND

BOOK of South American Indians. B. Bur. Am. Am. Ethn., 
Washington, 143(2):865-5 

PATINO, Víctor Manuel 
1956 - El maíz chococito. Noticia sobre su cultivo en América Equato

ríal. Am. Jndíg .• 16(4):309-46 
PECKOL T , Theodoro 

1871 - História das plantas úteis e de gozo do Brasil. v. 3 p.67-76 
PINTO, Estevao 

1935-8 - Os indígenas do nordeste. Sao Pa~lo, Editora Nacional, 2v. 
(Brasiliana 44 e 112) 

RIBEIRO, Darcy 
1950 - Religiao e mitología Kadiuéu. Rio de Janeiro, Cons. Nac. Prot. 

Indios. 222 p. (Publ. 106) 
1955 - Os Indios Urubus. Anais do 31. Congr. Int. Americanistas, Sao 

Paulo, 1954. p. 127-57 
ROQUETTE-PINTO, E. 

254 

1938 - Rondonia. 4. ed. Sao Paulo, Ed. Nacional. 40lp. (Brasiliana, 39) 
ROTSTEIN, Abraham 

1961 - A note on the surplus discussion. Am. Anthr., 63(3):561-3 
RUBIN, Vera 

1959 - Plantation. systems of the New World. Papers and discussion sum
maries ofthe Seminar, San Juan, PR. Washington, Pan American 
Union. (Social Sciences Monographs,7) 

SAAKE, Guilherme 
1953 - A aculturacao dos Bororo do ri6 Sao Lourenco. R. Antrop. 

1(1):43-52 
SA UER, Carl O. 

1950 - CultivateC:t plants of South and Central America. In: HAND-
800 K of South American lndians. B. Bur. Am. Ethn .• Washing
ton, 143(6):487-545 

SC HADEN, Egon 
1954 - Aspectos fundamentais da cultura Guaraní. B. Fac. Fil. Ci. e Le

tras, Sao Paulo, 188, Antrop. 4, 216p. 
SC HMIDT, Max 

1951 - Anotaciones sobre las plantas de cultivo y los métodos de la agri
cultura de los indígenas sudamericanos. R. Mus. Paulista, o.ser., 
5:239-52 

SCHUL TZ, Harald & CHIARA, Vilma 
1955 - Informac0es sobre os indios do alto tio Purus. R. Mus. Pau/ista. 

o.ser., Sao Paulo, 9:181-201 
SIL V A, Fernando Altenfelder 

1949 - Mudanca cultural dos Terena. R. Mus. Pau/ista, n.ser., Sao Pau
lo,. 3:271-380 

SOARES DE SOUZA, Gabriel . 
1879 - Tratado descriptivo do Brazil em l 587. 2. ed. Rio de Janeiro. 

SPJX, Johann Baptist & .MARTIUS, Karl F . Philipp 
1824 - Travels in Brazil. 1817-20. Transl. London. 2v. 

SPRUCE, Richard 
1908 - Notes of a botanist on the Amazon and Andes. London. 2v. 

STEINEN, Karl von den 
1940 - Entre os aborígenes do Brasil .Central. Trad. Sao Paulo, Dep. Cul

tura. 714 p. 
1942 - O Brasil Central. Trad. Sao Paulo, Ed. Nacional. 420 p. (Brasilia

ºª grande formato, 3) 
RYDtN, Stig 

1937 r- Brazilian anchor axes. Etno/ogiska Sudier, Goteborg, 4:50-83 
ST EWARD, Julian H. 

1949 - South American cultures: an interpretative summary. In: 
HANDBOOK of South American lndians. B. Bur. Am. Ethn., 
Washington, 143(5):669-772 

THOMPSON, E. 
1957 - Bibliografia de las plantaciones. Washington, U niao ParuJmerica

na. (Estudios monográficos, 4) 

255 



w AGLEY' Charles 1 • 

1957 - Uma comunidade amazonica; estudo do homem nos trop1cos. Sao 
Paulo. Ed. Nacional. (Brasiliana, 290) 

WAGLEY, Charles & GALVÁO, Eduardo . . 
1948 _ The Tenetehara. In: HANDBOOK of South American Ind1ans. 

B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143(3):137-48 .. 
t 949 - The Tenetehara Indians of Brazil. A culture in trans1twn. New 

York Columbia Univ. Press. 200 p. . 
1961 - Os índios Tenetehara, uma cultura em transi~do. Rio de Janeiro, 

MEC, 235 p. 
WATSON, James B. 

1952 - Cayuá culture change: a study in acculturation and methodology. 
Am. Anthr. , 54(2 pt. 2) Men. 73, 144 p. 

ZERRIES. Otto . . 
1956 _ Zur Frade der ursprünglichen W 1rtschaftsform .. der \Va1.ka-

I ndianer des overen Orinoco (Venezuela). Wiener Volkerkunltche 
Mitteil. 4(2): 148-56 

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

256 

t 

ENCONTRO DE SOCIEDADES 
TRIBAL E NACIONAL 

NO RIO NEGRO, AMAZONAS 

Ao tempo da ocupacao portuguesa, que se inicia em princípios 
do século· XVII, a Amazonia era habitada por .um grande número 
de tribos indígenas, cuja cultura era geralmente do tipo boje defini
do como "Floresta Tropical", (Steward, 1949) 1 de subsistencia 
combase no cultivo de rocas de mandioca, e de vida mais ou menos 
sedentária em aldeias. A mobilidade era funcao de condicoes ecoló
gicas e das técnicas adaptativas. A tribo como entidade política era 
pouco definida, nao obstante constituir urna unidade social, resul
tante de língua, padroes culturais, e território comuns. As aldeias, 
reunindo no mais das vezes urna única linhagem, sao as unidades 
estruturadas atuantes. Fugiam a essa definicao grupos do interior, 
ocupando as bordas de s_avanas, ou que repontavam cm alguns rios, 
de vida seminoinádica e dependente sobretudo da pesca, nao obs
tante a prática, algumas vezes, de urna agricultura incipiente. 

• 
Entretanto, grupos de cultura mais complexa também ocupa-

ram a Amazonia em tempos pré-colombianos, provenientes das en
costas orientais subandinas ou da zona circum-caribe. Um número 
de jazimentos de ceramica, definidores de fases ou tradicoes ar-

~mbora acei tando a classificacao tipológica de Steward, o autor propos urna clas
sifica?ªº em á reas culturais, enquadrando as tribos remanescentes em 11 ·áreas. 
Domina em extensao geográfica a área Norte-Amazónica (Galvao, 1960). 
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queológicas, como as de Marajó, Santarém, Maracá, Itacoatiar~, 
M iracanquera, Manaus e outros, indicam pela elaboracao de técni
ca ceramista, densidade e extensao de depósitos e outros indícios, a 
existencia de cacica tos 2• Essas tradicoes ceramistas nao apresentam 
um quadro de evolucao local. Surgem já plenamente desenvolvidos 
e a evidencia arqueológica indica a sua origem a oeste e noroeste da 
área amazónica (cf. Meggers and Evans, 1958). As datas dessa ocu
pacao sao pouco precisas. Dados apoiados em cronología mais 
apurada como a obtida pelo Cl4 sao ausentes. A inferencia sobre 
datas obtidas para culturas ceramistas da periferia do vale amazó
nico alcanca entre 950 e 600 a. C. Cult.ura de Soladero., Baixo Ore
noco (cf. Armillas, 1957: 15). Meggers e Evans situam em 700 d. C. 
o aparecimento das primeiras fases ceramistas na ilha de Marajó, 
na foz do Amazonas. Entre 1200 e 1450, ocorre a Fase Marajoara, 
cujo provável centro de difusao e dispersao se localiza na regiao do 
rio Napo. A evidencia arqueológica e a informacao histórica, coin
cidem em indicar que esses focos de. maior desenvolvimento cultu
ral ao longo do Amazonas, extinguiram-se antes da chegada do eu
ropeu . Entre outras causas, atribui-se o fato a inadequacad de téc
nicas de subsistencia, capazes de manter um nivel demográfico ele
vado, e conseqüente perdá ou atenuacao dos padroes circ~m
caribeanos. Urna das exc~oes é a cultura tapajónica, que sobrevive 
até o primeiro século de colonizacao (Barata, 1_952). 

A conquista portuguesa se inicia em 1616 com a f un daca o do 
forte do Presépio de Santa Maria de Belém, no braco sul da foz do 
Amazonas. Antecedendo aos portugueses, ingleses, holandeses e 
uns poucos franceses haviam estabelecido feitorias para o escambo 
com índios, que atingiam até a foz do Xingu. Pedro Teixeira, em 
1637, deixa Belém com "70 soldados portugueses, 1.200 indios de 
voga e guerra, que junto as mulheres e mocas do servico passariam 
de 2.000 pessoas ... " (Acuña, 1941: 151 ), alcancando Quito, no 
Equador, um ano mais tarde. Em 1669 Pedro da Costa Favela e 
Freí Teodoro reuniam em aldeamento na boca do Río Negro, os 
indios Tarumas. Pouco mais tardeé levantada a fortaleza da Barra 
de Sao José, atual Manaus. Tropas portuguesas alcancam Marabi
tanas, no alto rio Negro, em 1725. O canal Cassiquiari, ligando o 
Negro ao Orenoco, é descoberto. Entre 1752 e 1763, sao construi
das fortalezas no alto Rio Branco e Rio Negro. Abre-se um novo 
caminho para o sul através do rio Madeira. 

2 Cacicatos, definidos aqui na acepcao de ··chiefdoms" de Steward (1959). 
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Ao lado de aldeamentos indígenas surgem as vilas coloniais, 
que deram origem aos atuais centros urbanos da Amazonia .. Deno
minacoes portuguesas como Santarém, Ega, Barcelos. S. Gabriel, 
substituem a toponimia indígena. Desenvolve-se urna política de 
miscigenacao com premios em terras, armas e dinheiro, ao soldado 
ou colono portugues, casado com mulher indígena (Reis, 1940). Ao 
mesmo tempo se confere "status" político e sócial ao indio "domes
ticado" . facultando-lhe, inclusive, acesso a regencia dos negócios 
dos povoados e vilas, com a criacao das edilidades (Reis, 1940 e 
1944). 

O processo nao f oi, entretanto, de absorcao pacífica da massa 
indígena. Embora as "Ordenacoes" protecionistas, havía a· obriga
cao do trabalho compulsório nas equipagens de embarcacoes, nas 
chamadas "fabricas", e nos servicos públicos dos centros urbanos 
que entao surgiam. 

Grandes contingentes de índios foram "descidos" dos altos 
rios, para os trabalhos públicos cm cidades como Manaus e Belém, 
e para• a construcao de fortaleza como a de Macapá (Reis, 1944: 
12). A dominacao do indio assumiu formas violentas a través dos 
"resgates" de prisioneiros e das "guerras justas" 3

• Nas missoes, o 
regime era igualmente severo, preferindo-se o "pau que a retórica" 
( cf. Daniel, Betendort). Instala va-se ao mesmo tempo a dizimacao 
pelo contágio de doencas co_mo varíola • 

A rea ca o do indio nao f oi pacífica. Rebelioes repontaram nas 
várias áreas da Amazonia, sendo sufocadas pela forca das armas 
das expedicoes punitivas, cu jo principal contingente era formado 
por indios de outras nacoes. Os· M undurucus, por exemplo, notabi
lizaram-se-como aliados dos portugueses na dominacao do territó
rio entre o Madeira e o Tocantins. No Rio Negro as rebelioes assu
miram, além do caráter de revide, o de movimentos messianicos 
(Tenreiro Aranha, 1907, 11, 5:86). 

A resultante do contacto foi a destribalizacao dos grupos mais 
expostos, que habitavam as margens do Amazonas e o baixo curso 
de seus-afluentes. Individuos de diferentes tribos foram reunidos 

3 .. ... o cabo lusitano Belchior Mcndes de Morais, ano de 1729, passou pelas armas 
20.800 indios, segundo ele mesmo comunicou ao Capitio-Gcncral e Govcmador 
do Pará" (Rcis, 1944: 12). 

4 .. As epidemias de varíola, assaltando a rcgiio de quando cm vez, só entre 1743 e 
1749 lcvaram 40.000 indfgcnas, cm todo o vale". (Rcis, 1944:12). Veja-se também 
Ribciro ( 1956). 
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nas vilas, aldeias missionárias ou simplesmente transferidos para os 
esparsos centros coloniais. Na vila, na aldeia, como na sede da capi
tania ou província impunha-se a cultura ibérica. As diversas línguas 
foram substituídas por um dialeto comum, com base no tupi
guaran~, falado pelas tribos costeiras, porém codificado e gramati
zado pelo missionário e colono. A persistencia desse veículo de co
municacao, encontra-se no testemunho de viajantes e naturalistas 
da segunda metade do século XIX, como Bates e Wallace. 

A economía indígena passou de atender a necessidade de sub
sistencia interna, para suprir as exigencias de um mercado externo. 
Ao mesmo tempo o braco indígena f oi largamente ·utilizado na ex
ploracao de drogas e produtos naturais com prejuízo das atividades 
agrícolas tradicionais. Processo que persiste até o presente, e que 
veio a encontrar seu ponto alto na explorac;ao da borracha e outras 
variedades de goma. 

Para a maioria dos grupos indígenas amazónicos, o processo 
de assimilacao forcada, que teve inicio no século XVII, ainda está 
por se completar. Dada a relativa densidade de populacao e a con
dic;oes de iso]amento, remanescentes tribais ainda se afirmam como 
entidades autónomas, pela etnia, linguagem e tradicao. Contudo, 
nao considerando aqueles grupos mais isolados, parte ponderável 
dessas populacoes tribais, constituem mais propriamente extensoes 
da frente p.ioneira nacional do que unidades distintas (Galvao, 
1959: 55). Engajadas na producao regional, perderam a auto
suficiencia e dependem do comércio ou aliciamento de seus 
membros na indústria extrativa. Predomina a acomodacao asocie
dade dominante. 

A história do contacto entre a sociedade luso-brasileira e a 
indígena pode assim ser esquematizada (Galvao, 1955 : 179 ss). O 
primeiro período, de expansao portuguesa, situado entre 1600 e 
1759, marcado pelo estabelecimento de feitorias e missoes, expedi
coes de reconhecimento e ocupacoes, os resgates, as guerras justas, 
os descimentos de índios para os centros coloniais. Em outros ter
mos, a fixacao de urna sociedade ibérica com experiencia coloniza
dora já firmada, que passa a dominar a massa indígena frouxamen
te organizada em termos de economía e unidade política. Instala-se 
o processo de aculturacao do indio, ao mesmo tempo que do colo
no europeu, este porém já trazendo urna experiencia de outras áreas 
que o torna receptível apenas a urna parte limitada da cultura indí.
g~na, como técnicas de subsistencia. A economü1 e a estrutura só
cio-cultural dos grupos nativos sao reajustadas ao padrao de explo· 
racao mercantil dos portugueses. 
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.º P,eríodo seguinte, de 1759 a 1840, inicia-se com a expulsao 
dos Jesuitas, e conseqilente afirmacao do poder secular mercantil. 
Emerge um movimento revolucionário nativista a Cabanada em 
que participam grupos ind(genas ao lado de urna populacao m~me
luca. Marca a integracao dessa regiao ao quadro nacional que se es
boc;ava com sucesso da autonomía política da nova nacionalidade 
sobre a metrópole portuguesa. Os meios de produc;ao permanecem 
os mesmos d? período anterior, ainda com enfase na coleta de pro
dutos natura1s, a par de urna agricultura incipiente. 

Entre 1840 e 1920 fixam-se os rumos da economía regional 
para indústria extrativista, com base na borracha. 

É o período. de.influxo n? Amazó~ia, de outrás correntes que a 
portuguesa e a 1nd1gena. A area atra1 sobretudo nordestinos eles 
pr~p~ios m~sticos de .u~a cultura luso-indígena, porém de c~rac
tenshcas diversas, CUJO impacto, entretanto, nao se faz sentir de 
modo muito marcado, pela diluicao de seus elementos em urna ex
t~~sa área geográfic~ e a sua dispersao imposta pelas técnicas extra
t1v1sta~ . ~ n:sse penod~,,~ntretanto, que se atinge ao ponto crítico 
de ass1milacao compulsoria ou nao de elemento indígena. Deixa ele 
de ser a mao-de-obra essencial. Nao assi milado ou acomodado re
trai-se para as aldeias e território isolados, diminuiqdo sensivel
mente a sua obsorcao pela sociedade regional. Firmam-se tao defi-. . ' 
n1hvamente como o permite a .economía local, as freguesias, povoa-
dos e centros urbanos. O indio tribal nao participante dos mecanis
mos sócio-económicos locais, passa a condicao de protegido do es
tado, e c?mo tal, nao o~stante as pressoes aculturativas, persiste 
co~o entidade aparte, CUJO processo de desintegrac;ao tribal ou in
tegracao na sociedad e nacional passa a depender de f atores mais 
complexos e variáveis. 

Torna-se evidente que os processos de aculturacao e mudanca 
cultural, sofridos por ambas a sociedade nacional e a tribal, visto 
neste ~uadro demasiado amplo e esquemático, somente podem ser 
perceb~dos e entendidos nas suas linhas mais gerais. A especificac;ao 
do fenomeno requer o estudo detaJhado de períodos históricos ou 
de áreas geográficas e culturais em que os fatores mais induzentes 
da mudanca de urna ou outra socied(¡lde possam ser melhor analisa
dos. 

Optamos a.qui. pelo estudo de urna área amazónica em que al
guns processos indicados no continuum histórico-cultural comum a 
Amazonia ainda afloram no presente. 

Trata-se da regrao do Rio Negro, urna fronteira como as mui
tas da Amazonia, já dev~ssadas em meados do século XVII, coma 
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fundacao da Vila da Barra, boje Manaus. A exploracao de seu alto 
curso em 1725 até Marabftanas, e a fundacao de fortalezas em Uau
pés (hoje S. Gabriel), e no Río Branco, na foz do Tacutu, datando 
de 1752 e 1763, asseguraram aos portugueses as linhas definitivas 
da fronteira política e posse territorial. 

Era o Rio Negro habitado por um largo número de tribos 
como os Tarumas, Passés, Barés e Manaos, de fala aruaque, cuja 
resistencia ao invasor luso foi esmagada por expedicoes punitivas 
como as de Belchior Mendes de Moraes, de quem se afirma ter 
morto e preado cerca de 20.000 índios Manaos em 1729, a de Pe.dro 
Costa Favela arrasando 300 malocas no rio Urubu, e a de Miguel 
Siqueira, que revidando um ataque dos Manaos a Mariuá (atual 
Barcelos) faz de seu "maior número pasto das espingardas" (Bacna, 
1838 : 250). 

Durante o primeiro século de colonizacao f oi a popula~ao 
indígena dessa área urna das maiores fontes de mao obreira nos po
voados e vilas que entao se fundaram, participando também nas ex
pedicoes de coleta de drogas do sertao, como chamavam aos produ
tos naturais, e na experiencia agrícola que aí se instalou em princi
pios do século XVIII. 

O movimento revolucionário dos Cabanos, que se inicia em 
1834, lavrou em todo o Rio Negro, alcancando até o lcana. Levan
tes messianicos que proclamavam o surgimento de um Cristo indí
gena, se sucederam (Tenreiro Aranha, 1907, 11, 5:86; Koch Grün
berg, J 909), sobretudo dos princípios do século XIX a época pre
sente (Galvao, 1959 : 54). 

Dizimada ou assimilada a populacao indígena do curso princi
pal, restaram no presente grupamentos tribais que se concentram 
nos afluentes Icana e Uaupés, além de grupos isolados como os 
Waiká entre o Demeni e Cauaboris, ou aqueles de· Uraricoera das 
encostas do Parima, que somente nos últimos dez anos vieram a ter 
contacto efetivo com os brancos. 

o processo de aculturacao intertribal, anterior a chegada dos 
portugueses, f oi acelerado com a res tri ca o de territórios e imposicao 
de cessa~ao de hostilidades vicinais pelos missionários e coloniza
dores. Tribos de várias extradicoes como os Baniwa, Tukano e Ma
ku, alcan~aram através de trocas culturais urna homogeneidade de 
padroes que os identifica numa mesma subárea cultural. 

A populacao indígena, mesmo das aldeias mais recuadas, man
tém contactos periódicos e permanentes, desde os tempos coloniais 
até o presente, participando ainda hoje ativamente na economía lo-
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cal, seja no comércio do produto agrícola, a farinha de mandioca, 
seja no trabalho de coleta da borracha, castanha e piacaba. 

Os dialetos dominantes, sobretudo o aruaque, f oram no século 
XVIII como ainda o sao hoje, substituidos pela língua geral, urna 
forma adaptada do tupi-guaraní utilizada pelos colonos, e que tem 
predominancia sobre o portugues, e como este inteiramente estra
riha aos habitantes originais da área. 

Embora no Rio Negro, como nas demais áreas da Amazonia 
luso-brasileira, o ciclo da coleta da droga do sertao tenha domina
do durante o período· colonial e sob o u tras formas se prolongado 
até o presente, realizou-se no Rio Neg.ro urna experiencia ag~ícola 
de certo vulto. Nao por iniciativa privada do colono, n1as por 1nter
vencao estatal. "Os diretores dos povoados e as camaras municipais 
que fuocionassem nas vilas, deviam ocupar-se intensamente da la
voura" (Reis, 1944 : 27). "Cada vita recebia, por isso, exemplares de 
vacuns, que se obrigava a zelar e fazer aumentar ... " (Reis, 1944 ·: 
28). Entretanto, como aponta Reis, o plano encontrara dificulda
des, no fato de serem essas edilidades, Barcelos, Tomar, Moura, no 
Rio Negro "integradas em sua quase totalidade pelo gentío elevado 
a condicao de membro conspicuo da sociedade em formacao" 
(Reís, 1944: 29). Urna Intendencia de Comércio, Agricultura e Ma
nufaturas, foi- criad_a para ,atender a esses problema.s. 

Aos procutos ja cultivados pelo indio como a mandioca, de 
que se derivava a farinha, básica para alimentacao· do nativo e do 
colono portugues, o milho, as favas, introduziu-se e difundiu .. se o 
plantío do café, cacau, cana-de-acúcar, anil, algodao. Salientando a 
importancia dessas ·lavouras iñtroduzidas (Reis, 1944: 33) anota o 
número de pés de café, que em toda a Capitanía, atinge em 1785, a 
cerca de 220.000. Cacaueiros éultivados somente no Rio Negro so
mavam 200.000 

Essa expenencia alcancou seu ponto alto durante a administra
cao de Lobo D'Almada, que assumiu o governo da Capitanía em 
1779. Além de reforcar e estimular o programa agrícola, atacou o 
da mao-de-obra, recrutando a for~a d'armas o. indio mais arredio 
ao trabalho para o colono, intensificando de muito os udescimen
tos", embora com isso contrariasse os regimentos protecionistas 
baixados pela Coroa em favor dos indios. 

O escoamento da produ~ao se fazia para Belém e para a Me
trópole. Mas era também utilizada para atender ao largo movimen-· 
to de expedicoes portuguesas e espanholas que na época estavam 
empenhadas nas lides de demarcacao dos dominios com vizinhos. 
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Barcelos, a antiga aldeia de Mai;iuá, dominio dos indios Ma
naos e centro de correrías e lutas entre tropas e indios, tornou-se 
sede da Capitanía e núcleó de mapufaturas e do beneficiamento dos 
produtos cultivados. Sua populacao em 1800 é estimada em 3 ~000 
pessoas s 

Entretantó, instala-se urna crise administrativa que os sucesso
res de Lobo D'Almada nao sao capazes d.e solucionar. O centro 
económico desloca-se temporariamente do Rio Negro p~ra o Soli
moes, e as lavouras e manufaturas entram em declínio. Os natura
listas Spix e Martius dao excelente inf ormacao e análise desse perío
do de declínio, A Capitanía perde sua autonomía administrativa e 
passa a condicao subalterna de Comarca da Provincia do Par.á. O 
·recurso a taxacao excessiva sobre os produtos naturais e cultivados 
para sustentar a estrutura colonial em falecimento, desencoraja a 
produtividade, ao mesmo tempo que fomenta inquietacoes entre a 
massa campesina de mamelucos e indios, que finalmente eclode no 
movimento nativista da Cabanada. · 

A volta ao ciclo de coleta impunha-se com o fracasso da expe
riencia agrícola e se ref orca com a evaporacao de um novo produto, 
. a borracha, originalmente usada pelos indios do Solimoes, os Cam
bevas. Utilizada a principio como impermeabilizante, a goma·elás
tica passou a ter larga aplicacao· industrial. Entre 1870 e 1910 se 
afirma como produto exclusivo, absorvendo toda a atividade eco
nómica do vale. Mesmo após a queda de precos, face a concorren
cia das pl~ntacoes no Oriente, persistiu como dos poucos produtos 
garantidores de crédito. 

A borracha atraiu para a Amazonia largos contingentes de 
imigrantes nacionais· e estrangeiros que vietam a quebr~r o relativo 
isolamento da populacao e economía regionais. No Rio Negro, o 
elemento forasteiro de maior relevancia, provinha do Maranhao. 
Ai instalou-se, menos como mao-de~obra primária (como os nor
destinos que ocuparam o Madeira e os "altos rios"), e mais como 
classe gerenciadora distribuida entre os yários servi~os de capata
zia, faturam.ento e direcao dos seringais. Nessa área, o coletor de 
produto continuou como no passado (nas explicacoes de busca de 
drogas ou no servico das lavouras e manufaturas), a ser o indio. O 
processo de seu recrutamento acompanha em linhas gerais, o .dos 

5 Populacao atual: sede do Municipio 970 habitantes; total para o municipio: 4.911 
habitantes (Enciclopédia municipios, 1957:113). 

264 

tempos da colonia, o "descimento'' e a compulsao ao trabalho por 
pressoes de várias ordens. A insuficiencia demográfica do baixo e 
médio curso do rio, levou a intensificacao de aliciamento de indios 
tribais refugiados em afluentes como o lean a e o U aupés, aos quais, 
entretanto, nao era novidade as relacoes e a denominacao do "civi
lizado", instaladas desde o século XVIII, quando floresciam as Di
retorias de Indios e Missoes, ambas empreiteiras de trabalho. O ele
mento de comunicacao, a "língua geral" que persistiu entre a popu
lacao mestica, f oi absorvida pelo maranhense ou pelo "novo" por
tugues. 

A falta de mulheres entre os imigrantes fez persistir o antigo I} 
padrao de unioes com mulheres indígenas ou de descendencia indí- I f 
gena, criando urna trama de parentescos que mais facilitaram as re
lacoes paternalistas da classe dominante. 

A fragilidade e inconsistencia do sistema de crédito e aviamen
to, dominante no seringa(, como em outras empreitadas extrativis
tas, ou na incipiente atividade agrícola, impediu a concentracao de 
capitais e a sua potencialidade como elemento criador de novas ati
vidades. Os esparsos centros urbanos, residuos das antigas edilida
des, subsistem tao somente como abrigo da burocracia administra
tiva e postos fiscais. Toda a producao é cambiada pelos artigos de 
importacao. Nao existem especialistas ou indústrias locais, e afora 
o pequeno grupo fixado pela atividade comercial ou pelo mecanis
mo estatal, a populacao é flutuante, adensando-se ou rarefazendo
se segundo a estacao da coleta. 

Esse quadro persiste até o presente em sua delineacao básica. 
~celeraram-se entretanto os mecanismos de mudanca. A perda de 
1solamento é crescente com a ampliacao de meios de comunicacao, 
motor, aviao, rádio, literatura, etc. Reforcaram-se as formas de in
tervencao estatal com instituicoes como o Banco de Crédito da 
Amazonia, financiador e controlador das operacoes com base na 
borracha, e a atuacao embora atenuada de servicos de saúde e pro
gramas de educacao. As missoes religiosas, nao obstante a agencia 
local do Servico de Protecao aos Indios, mantero controle sobre a 
maior parte da populacao indígena tribal. Dessa populacao, os al
deamentos mais próximos das rotas de exploracao comercial trans
f ormaram-se em pontos de apoio e extensoes da frente pioneira, e 
na~ rar~ o núcleo tribal tendo a fragmentar-se em centros de popu
lacao mista, ou a rarefazer-se nos chamados .. sitios", man ti dos e 
ocupados por um grupo doméstico. 

<?s principais nucleamentos tribais encontram-se hoje situados 
nos nos Icana e U aupés, constituidos pelos Baniwa e Tu kan o. Os 
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primeios, divididos em dois grupos dialetais, e um número de sibs 
patri/ineais, como os Siuci, lpeca, Katapolitani, Marakayá e outros 
que na literatura assumem papel de tribos (Koch Grünberg, 1909-
10; Goldman, 1948; Nimuendaju, 1950; Galvao, 1959). Os Tukano 
distribuidos ao longo do U aupés e afluentes, também subdivididos 
em vários grupos como os Kobewa, os Uanana, os Decana. Um nú
mero de grupos sob a denominacao genérica de Makus, que se es
tendem do Inuixi, afluente do Negro pela margem sul, até o U au
pés, sofrem influencia Tukana, e sao geralmente arredios ao contac
to. Na margem norte, entre o Demeni e o Cauaboris, encontram-se 
os Waiká-Xirianá, que a julgar pela informacao local sao de atra
cao recente, provavelmente vindos do norte, ainda permanecem 
isolados, mantendo contactos esporádicos apenas com missionários 
e agentes do Servico de Protecao aos Indios. 

O que há a anotaré que esses grupos por sua proximidade geo
gráfica, e possivelmente estimulados pela restricao de seus territó
rios, resultado da expansao colonial, sofreram um intenso processo 
de aculturacao intertribal, a ponto de constituir urna área cultural, 
das mais nítidas de delimitacao e caracterizacao. Os traeos que a 
definem sao aqueles já descritos para a área cultural norte
amazonica (Galvao, 1960). 

Exceto pelos· Makus, Baniwa e Tukano tinham como base de 
sua estrutura social, a divisao em sibs localizados. As relacoes entre 
esses dois principais grupos e os próprios Makus, levou a criacao de 
novos sibs de origem mista. Assim os Wira-miri, descendentes mes
clados dos Warikena, que se integraram aos Baniwa como um sib, 
os Kadaupuritana e Hohodene, que Nimuendaju (1950: 164-165) 
considera descendentes das primeiras hordas Makus. Da mesma 
forma, grupús Baniwa como os sibs do Querari, f oram "tucaniza
dos", e boje falam o Kobewa (Nimuendaju, 1950 : 165). Ocorre, in
clusive, o processo de reversao tribal, como aconteceu ao sib Dji
beia, que, primitivamente instalado no rio Querari, assimilou a 
língua Kobewa, para após imigrar para o rio Aiari, reintegrar-se so
cial e lingüísticamente aos Baniwa Karu, dessa regiao. Urna tribo 
aruaque, a Tariana, que emigro u para o U aupés, "está se tucani
zando cada vez mais, já tendo abandonado por completo o uso de 
sua língua antiga, trocando-a pela Tucana". (Nimuendaju, 1950 : 
165). 

Embora habitando territórios relativamente protegidos pelo 
isolamento, um dos efeitos cumulativos da pressao aculturativa das 
frentes pioneiras, foi mudar o q uadro tradicional da localizacao dos 
sibs. Alguns como os Siuci, Sukuriu. Koati e lpeca que a tradic~o 
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tribal e a informacao histórica situam no alto Aiari, estao boje loca
lizados no baixo Icana. 

A habitua~o a troca de traeos culturais entre as várias tribos, 
acreditamos, facilitou o processo de aculturacao com fonte na so
ciedade luso-brasileira. Um dos fatores que mais contribuíram ao 
processo, foi a difusao de urna língua comum, o "Geral", quepas
sou a funcionar, e mesmo dominar como dialeto intertribal e entre 
indios e luso-brasileiros. 

A populacao indígena, mao-de-obra primária, teve que aproxi
mar-se dos campos de producao. Os sibs f oram f orcados e abando
nar sua localizacao tradicional, e em alguns casos romper com re
gras tradicionais como a de nao coabitar a mesma aldeia. É o caso 
de Sant' Ana, antiga aldeia dos Marakayá, que hoje também abriga 
individuos do sib Jurapari. 

Um passo adiante nesse processo é o de reunir nao.apenas in
dividuos de sibs vários, mas grupos locais de tribos diferentes. Na 
localidade de Campinas, próximo a Tapuruquara, convivem repre
sentantes esparsos de vários sibs Baniwa, Tariana e Tukano (Gal
vao, 1955 : 313 ss). A língua comum é o "Geral" e o processo de 
acomodacao transferiu a regra de exogomia dos sibs para a unidade 
tribal. Mesmo consciente de sua denominacao e filiacao de sib, os 
individuos somente se casam com outros de tribo diferente. Proces
so que nao é inovacao, pois Wallace ( 1939 : 636) já o relata em mea
dos do século XIX, mas que tende a acentuar-se face ao desloca
mento progressivo de grupos locais e sua convizinhanca f oreada pe
los novos mercados de trabalho 6 • 

Essas mudancas que ocorrem na sociedade tribal nao decor
rem de um processo gradual. O ritmo ou a penetracao da mudanca 
sao resultados de transformacoes que operam na sociedade nacio
nal. O processo de aculturacao intertribal, iniciado antes da con
quista portuguesa, sofreu um aceleramento progressivo, porém ir
regular na medida em que se desenvolveu o dispositivo de ocupacao 
e fixacao da frente pioneira nacional em território indígena. F oi 
concorrente nessa estimula~Ao de tracas, o policiamento das rela-

6 Nao obstante a habitua~o e compulsao ao trabalho nos seringais e outros cam
pos de indústria extrativa, o indio do Rio Negro tem como forma de ocupa~ao 
preferencial a lavoura. Entretanto esta nao lhe dá crédito e aviamentos que satis
fa~am as necessidades adquiridas, que vio desde o sal de cozinha a ferramentas, 
indumentária, armas de fago, etc. 
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coes intertribais, imposto pelas antigas Diretorias de Indios, Mis
soes religiosas, e mais modernamente pelo Servico de Protecao aos 
Indios que impediram guerras ou hostilidades entre grupos vicinais. 

O processo de aculturacao entre as sociedades - a tribal e a na
cional - f oi facilitado por fato res como a simplicidade cultural do 
colono setecentista, e a sua dependencia do indio, nao apenas como 
mao-de-obra mas como possuidor de um complexo sistema de adap
tacao as novas condicoes ecológicas que defrontava. No índio 
atraía sobretudo a introducao de ferramentas mais eficientes que 
facilitavam essa adaptacao. A dominacao secular e religiosa, apoia
da em fo rea de armas, f oi, nessa regia o, orientada para a integracao 
do índio na sociedade colonial. 

Entretanto o processo aculturativo cedo deixou de ser bilate
ral, para um outro, impositivo do luso-brasileiro para o indio, acen
tuando-se mais e mais a clivagem social e a superacao dos mecanis
mos de autodeterminacao tribal, por outros que evidenciam franca 
dominancia do colono. 

• A sociedade nacional, no seu processo de transformacao, nao 
a tu o u uniformemente sobre a cultura indígena. A períodos como 
aqueles já mencionados, como a do ciclo da "droga do sertao" ou o 
da experiencia agrícola, de intenso recrutamento do braco indígena, 
e conseqüente rápida destribalizacao, sucederam-se outros de 
maior ou menor duracao, de retracao da frente pioneira, como no 
caso do desmoronamento da experiencia agrícola, ou mais recente
mente, da queda da borracha. Isso permitiu a conservacao de um 
residuo, ou mesmo recomposicao da sociedade tribal, entre aqueles 
gr.upos mais recuados ao contacto. 

No residuo como na recomposicao tribal, o processo orientou
se pela acomodacao de padroes tribais a linhas e valores da socieda
de dominante. A instituicao base, por exemplo, da chefia do grupo 
local passou a depender menos da linhagem e hierarquía pessoal, 
do que da imposicao ou reconhecimento desses "status" pelo "civi
lizado". A "carta patente" de ca pitao ou tuxaua, documento escri
to por urna autoridade ou comerciante~ é mesmo entre individuos 
do mesmo sib, condicao de reconhecimento da autoridade de seu 
chefe. As funcoes <lestes foram consideravelmente reduzidas face a 
independencia e importancia crescente dos grupos domésticos, que 
se engajam individualmente nas várias empreitadas económicas. O 
chefe passou a ser um simples intermediário nas relacoes do grupo 
local com individuos de f ora. 

O encontro das duas sociedades, a tribal e a nacional, no rio 
Negro, nao resulta simplesmente num continuum folk-urbano entre 
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duas situacoes polares, a cidade de Manaus e as malocas do Icana e 
do Uaupés, em que se observam um "gradient" que reflete maior 
ou menor proximidade e influencia de urna delas, o centro urbano e 
a aldeia. Nao obstante, em última análise os elementos culturais 
que definem a área possam ser retracados a sua fonte original, a tri
bo ou a cidade, a situacao se define melhor pelo conjunto de fatores 
históricos, culturais e ecológicos que resultaram em constelacoes 
sociais de caráter diferenciado. Em Barcelos, no baixo rio Negro e 
próximo a Manaus, embora subjacentes na cultura do caboclo um 
número de elementos indígenas, adquiridos no passado, defronta-se 
com urna popu~acao nacional que comeca a ter agora contactos 
com grupos indígenas até pouco tempo isolados e hostis. As possi
bilidades de assimilacao, ou de seu processo inicial, aculturacao sao 
mínimas, face aoque se poderia chamar de '·'distancia cultural" en
tre as duas sociedades. Os processos que operaram no passado nao 
se encontram atuando no presente, dadas as novas condicoes. 

Em Tapuruquara (antiga Sta. Isabel). no médio Rio Negro, en
contra-se urna situacao1diferente. Urna populacao brasileira mesti
ca de indios e brancos convizinha com "sítios" habitados por índios 
"descidos" e aí sediados já de urna ou duas geracoes, com um po
voado da populacao mista de várias tribos (Campinas) e com indios 
"bravo~" que somente nos últimos anos tem se aproximado, generi
camente designados por Makus. Como em Barcelos, estes últimos 
tenderao 1l se enquistar, e o processo será menos de aculturacao do 
que o da difusao entre eles de elementos materiais como ferramen
tas, sem que entretanto sua estrutura social seja profund~mente afe
tada. Os indios dos sitios ou. do povoado de Campinas, nao obstan
te a discriminacao social que os categoriza em situacao inferior, 
constituem urna reserva assimilável e onde o processo aculturativo 
atinge sua fase final. 

U aupés, originária da fortaleza de Sao Gabriel da Cachoeira, 
das mais antigas vilas do Rio Negro, é quase exclusivamente um 
centro comercial e administrativo. É a sede da maioria dos patroes 
que contratam ou fazem descer índios dos rios Icana e Uaupés para 
servicos temporários nos seringais do médio rio Negro. O indio nao 
se integra a vida urbana por ser um elemento de passagem. Obran
co praticamente nao se estende além dos limites da cidade. Como 
nas proximidades de Tapuruquara existe um número considerável 
de sitios ocupados por familias indígenas. 

Nao obstante a aparente semelhanca dessa situacao com ou
tras, a exemplo da descrita por Redfield. ( 194~) para Yuca tan - a de 
um pólo urbano e outro indígena ligados por urna única via de co-
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munica~ao, neste caso o rio - fatores históricos e culturais intervie
ram no processo aculturativo, emprestando-lhe urna característica 
diversa. 
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INDIOS E BRANCOS NA AMAZÓNIA 
BRASILEIRA 

A regiao amazónica apresentava no passado e ainda apresenta 
hoje urna grande diversidade de sociedades e culturas indígenas. No 
presente, a diferenca reside na acentuada reduciio dos territórios 
antes ocupados pelos indígenas, bem como numa sensível diminui
~ao de seu número. De certa forma, as margens do Amazonas e de 
seus principais afluentes, até seu curso médio, foram, por assim di
zer, esvaziados de indios. Isto nao sjgnifica, entretanto, que o vazio 
houvesse sido preenchido, primeiro pelos colonizadores europeus e, 
mais tarde, pelos brasileiros. A conquista da regiao amazónica pe
los portugueses teve inicio em 1615, como propósito de desalojar as 
f eitorias britanicas e holandesas já en tao estabelecidas no baixo 
Amazonas. Em 1637, Pedro da Costa Teixeira, a frente de urna ex
pedü;ao de dois mil homens, composta principahnente por indios 
domesticados, parte de Belém, sobe o Amazonas, chegando um ano 
mais tarde a Quito, no Equador. 

A cidade de Manaus, que se origina de urna fortaleza construi
da sobre urna aldeia indígena, data de 1669. Por volta de 1725, o rio 
Negro foi explorado até Marabitanas e, alguns anos·mais tarde, fo
rarrí constituidas fortificac0es no alto rio Negro e no Branca. Urna 
rota comercial para o sul foi aberta através do rio Madeira. A po
pula~ao indígena, quando oferecia resistencia, era varrida pelas ~x
pedicües militares ou transferida para as missoes, ou ainda, escravi
zada nos raros entrepostos coloniais entiio existentes. Os principais 
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recursos económicos da regiao eram os produtos florestais. Sua ex
ploracao deu origem a um processo de larga duracao, que é ainda 
dominante nos dias atuais. Este proces.so é dirigido a partir de feíto· 
rias comerciais e administrativas muito distantes urnas das outras, 
através de meras penetracoes nas estacoes propicias na floresta,
para coleta de matérias-primas. Assim, nem os europeus de outrora 
nem os brasileiros rJe boje constituíram urna frente macica e com· 
pacta, e desse modo, diluiu-se e foj. enfraquecido seu poder de in
fluenciar culturalmente as sociedades indígenas. Por outro lado, a 
guerra e a captura macica de cativos determinaram a desorganiza
cao da maioria dos grupos ·indígenas e a assimilacao forcada dos 
individuos no contexto urbano. O que restou da populacao indíge- 1 

na, refugiou-se tlas cabeceiras dos ríos, ou em áreas ainda inexplo-
radas, onde remanescentes sao encontrados ainda hoj~. . 

As ttibos indígenas foram classificadas segundo sua filiacio : 
lingüística, em Tupi, Karib, Aruak, Je e urna série de familias isola
das. 

Tais classificacoes, contudo, pouco oferecem ao etnólogo cm . 
ernios de definicao cultural, a menos que se aceite o conceito supe

rado de urna estr~ita afinidade entre língua e cultura. 1 

Corri o. propósito de urna melhor compreensao das configura
coes culturais da área, Steward definiu para a regiio amazónica 
do is tipos culturais: o tipo floresta tropical e o tipo marginal, basca- · 
dos na ocorrencia, distribuicio e integracio d(\ padr0es sócio
económicos e religiosos. (Steward 1949: 672 e ·ss.). O primeiro tipo 
define-se por aldeias semtpermanentes, horticultura, uso de cerlñii
ca, tecelagem em tear, cestaria marchetada, casas com armacao de 
madeira e cobertura de palha e unidades sociais maiores. O segun
do tipo, marginal, caracteriza-se principalmente pela ausencia des
ses traeos. Eles seriam o residuo de um horizonte cultural mais ar
caico e localizado na periferia da hacia amazonica, exceto, por al
gumas inti:usoes. 2 A dicotomia tipológica - tropical/ marginal -
embora operan~~ em termos de comparatividade ·•cross cultural" é 
enti:etanto, demasiado generalizadora para urna perspectiva em de
talhe da variedade de culturas indígenas. O conceito de áreas cultu
rais oferece urna classificacao mais pragmática. Em tennos de suas 
fronteiras geográficas pelo menos sete áreas culturais principais po-

1 Para urna classifica~ao lingilistica sumária, ver Mason 1950. 
2 Para urna discussao mais dctalhada dos tipos culturais ver Steward 1949; Stc

ward e Faron 1959. 
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dem ser definidas na Amazonia: área norte-amazónica, J uruá
Purus, Guaporé, Tapajós-Madeira, alto Xingu, Tocantins-Xingu e 
Pindaré-Gurupi (Galvao, 1960). Existem grandes contrastes em pa
droes de povoamento e aldeia, de organizacao familial que se esten
de desde a familia extensa, a linhagens ou a sibs, metades ou outras 
formas mais complexas de padroes e práticas religiosas. 

Essas dif e rencas entre conteúdo e organizacio f ormam no 
substrato cultural um fator relevante no condicionamento da rea
cio indígena a influencia dos brancos. 3 Existem acentuadas dife
rencas nas relacé>es concretas entre indios e brancos. Grupos indíge
nas como os Tenetehara da Amazonia oriental, os Baníwa, os Tu
kano e Tukuna, da Amazonia ocidental, os Mawé e M unduruku do 
Madeira-Tapajós, tiveram urna longa história de contatos comos 
brancos nos séculos XVII e XVIII, enquanto outros como os Tiriyó 
da serra de Tumucumaque, ou os Kayapó dos rios Tapajós-Xingu, 
ou ainda as tribos do alto Xingu (Kamaiurá, Waurá, Kuikúro, 
etc.) somente há cerca de vinte anos, entraram em contato efetivo e 
permanente com as frentes de expansao da sociedade brasileira. 
Cabe ressaltar que um grupo como os Txikao do alto Xingu teve 
seu primeiro contato pacífico em 1964 (Galvao e Simoes 1965) e 
que dois outros grupos até agora ainda nao identificados (um dos 
arredores da Base Aérea de Cachimbo no Brasil Central, outro pró
ximo a Altamira, no baixo Xingu) foram objeto de tentativas mal 
sucedidas de estabelecer contatos pacíficos, urna vez que se mostra
ram hostis cm encontros eventuais. A natureza desses contatos é di
versa da ocorrida nos tempos históricos. O objetivo nao. é a con
quista, domina~ao ou escravid~o, mas a preservacao -e prot~o da 
tribo por um órgao federal, o Servi~o de Protecao aos Indios. 

O crescente envofvimento dos grupos tribais pela expansao das 
frentes pioneiras, ou o seu cerco pela populacao rural, aumentou e 
acelerou o ~itmo das modificacé>es da cultura dos grupos indígenas. 
Nao se trata mais de um processo rápido de destribalizacio dos 
indios, ou um recíproco dar e receber entre indios e brancos. D~ 
frontando-se com um novo meio, os colonizadores do século XVII, 
portadores de urna cultura rurai curopéia relativamente simples, 
adotaram muitos dos costumes e conhecimentos indígenas, princi-

3 O termo branco é utilÍzado ao longo do texto como _designa~ao geral de euro
peus, luso-brasileiros e ~us descendentes mesth;os. As vezcs o termo caboclo é 
também empregado no sentido de brasileiro rural em estreito contato com o 
indio. Indio referc-se especificamente aos indios tribais. 
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palmente os que tinham relacao direta com o uso do ambiente fisi
co, como as técnicas de horticultura, as plantas cultivadas, os méto
dos de caca e pesca, as técnicas de construcao de casas, as artes, a 
f armacopéia, a cura pela pajelanca e a ad oca o de idéias religiosas 
(Wagley 1953). Os indios, por sua vez, passaram a utilizar·armas de 
f ogo, utensílios de ferro e ro upas, adotaram valores sociais e con
ceitos religiosos, e adaptaram suas econornias fechadas e auto-sufi
cientes a sistemas de intercambio e de comércio, o que resultou em 
mudancas na sua organizacao social. Hoje em dia suas mudancas 
sao unilaterais, no sentido de que a cultura mestica do brasileiro 
contemporaneo teve saturada, por assim dizer, a sua capacidade de 
receber influeAcia indígena. A distancia· cultural aumentou, entao, 
com um considerável decréscimo na comunicacao e na troca. Este é 
o caso, por exemplo, dos índios do alto Xingu, que permaneceram 
isolados até cerca de 20 anos passados, e que se deparam agora com 
urna organizacao, como a administracao do Parque Nacional do 
Xingu, com equipa.nentos mecanicos, rádio-transmissao, avioes e 
que estao rodeados por projetos agrícolas modernos, que requerem 
mao-de-obra qualificada. Urna situacao bem diversa daquela dos 
tempos coloniais, em que a aldeia indígena coexistía com a cidade 
branca de um modo quase simbiótico, como foi o ~aso de Santa
rém. A transformacao da cultura indígena, usualmente descrita na 
bibliografia etnológica sob o rótulo de aculturacao, difere de urna 
sociedade a outra em termos das variáveis do processo. O tempo 
histórico e a natureza do contato, a estrutura interna dos grupos 
indígenas, o substrato cultural dos primeiros colonizadores e dos 
caboclos de hoje, as intervencoes das missoes religiosas ou das 
agencias governamentais, a introducao de doencas epidernicas 
como a varíola, o sarampo, a gripe, a tuberculose, com efeitos de
sastrosos na já frágil demografia indígena (Ribeiro 1956), sao algu
mas das variáveis. 

Tres tipos principais de atividades caracterizam a expansao na
cional moderna: a pecuária, a agricultura e a exploracao de recur
sos naturais. Cada urna delas· implica em exigencias diversas sobre o 
meio e sobre ·a organizacao e a natureza da frente pioneira. Quando 
mais permanentes podem até mesmo ser consideradas subculturas 
da sociedade nacional (W agley e Harris 1958). Na regiao amazóni
ca, a pecuária, como ocupacao plena ou empresa, está restrita a al
gumas áreas isoladas, principalmente em campos da periferia su- '· 
<leste da regiao e nas savanas do norte do território de Roraima. No 
limite leste, compreendendo o sul do Maranhao, o norte de Goiás, 
o sudeste do Pará e o noroeste de Mato Grosso, a pecuária deman-
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dando o uso extensivo da terra e a marginalizacao do índio - por
que culturalmente estranho a criacao de gado - levou a eliminacao 
da popula~ao nativa, ou a sua expulsa(\ da área, exceto nos grupos 
residuais conquistados, tais como os Canelas, Krahó e Apinayé. 4 O 
empreendimento agrícola de maior escala foi confinado ao baixo 
Amazonas ou as proximidades de poucos centros urbanos como 
Belém, Manaus, Santarém e alguns outros. Os cultivos basearam-se 
em plantas domesticadas-pelos índios, como a mandioca, o milho, o 
feijao, o tabaco e outras, ao lado de plantas introduzidas pelo colo
nizador, como o café, a cana-de-acúcar e o arroz. O índio estava 
preparado para essa atividade, tanto por sua tradicao hortícultora, 
con10 por possuir o conhecimento das técnicas de cultivo das prin
cipais plantas. Seja como escravo ou como trabalhador compulsó
rio durante parte do ano, por forca de decretos reais (Reis 1944), o 
índio pode sobreviver e, em muitas instancias conservar um símile 
da vida tradicional de aldeia, para onde po~ia retornar a fim de cui
dar de suas próprias rocas. Contudo, o tributo era demasiado pesa• 
do, devido aos descimentos ( deslocamento de grandes grupos de 
índios aos centros coloniais ou as missoes), levando-os, em inúme
ros casos, a destribalizacao e a absor~ao do indio ao proletariado 
rural e urbano. Apesar dos esfor~os dos primeiros colonizadores, o 
empreendimento agrícola fracassou como um todo ou permaneceu 
confinado ao ambito dos centros urbanos, onde o trabalho indíge
na foi logo ·substituído pelo de escravos africanos. Foi também urna 
empresa qu~ nao se estendeu muito para o interior, permitindo ·a 
mu itas tribos permanecer relativamente in tocadas. 

A coleta de produtos nat.urais da "floresta, entao chamados 
''drogas de sertao", tais como os condimentos, madeiras raras, ó
leos,' peles e, mais tarde, borracha, foi e continua sendo a principal 
meta económica da frente pioneira nacional na Amazonia. Difere 
da pecuária e da agricultura por nao exigir grandes extensoes de ter
ra ou seu uso permanente. Expande-se e penetra fundo no interior, 
ao longo das rotas fluviais, mas sem criar núcleos estáveis. f: urna 
explora~ao nómad~ e sazonal. Em muitas áreas, a participa~ao do 
índio é requerida por seu conhecimento da floresta e do processa-

4 ''A frente pastoril, que parte de Pastos Bons eatravessa agora o Tocantins. é ma
ranhense pelos elementos que a conipoem, como há um século atrás foi baia
na. O chapada.o que se estende peto pomat tonnaao pela convergencia do Tocan
tins e o Araguaia é rapidamente ocupado e, nos últimos anos do século XIX, a 
frente pastoril atingiu a própria margem csquerda dessc último rio" . (Morcira 
Neto 1960: 10). 
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mento primário de seus produtos. Noutras, especialmente nas de 
exploracao recente, o indio acabou sendo substituido por urna mi
gracao macica. de caboclos do nordeste do Brasil ou repelido para o 
interior. ~ nessas áreas, que ainda ocorrem conflitos, como nos rios 
Tapajós e Xingu. 5 O branco é, na maioria das vezes, um· organiza
dor de expedic0es periódicas ou o administrador dos entrepostos 
comerciais de escambo urna vez que a producao é trocada por mer
cadorias. O seringueiro caboclo e o indio se situam mais ou menos 
no mesmo nivel social e económico. A capacidade aculturativa do 
branco é diluida por seu número escasso e disperso por vastas á
reas. O posto de trocas é o único centro social onde as pessoas, 
indios e caboclos, se reúnem ca~a quinze ou vinte dias para entre
gar os prQdutos e receber suprimentos (Reis 1953). Mesmo se vin
culado economicamente, mantido por débito permanente ao posto 
de troca, o indio é capaz de viver sua vida e permanecer parte do 
ano em sua aldeia. Nas áreas onde a integracao ou absorcao do 
indio pela sociedade nacional se processa a longo prazo, como a 
descrita para o rio Negro (Galvao 1959) e para os Munduruku 
(M urphy 1960), familias indígenas desvinculam-se da aldeia e pas
sam a viver próximas aos postos de troca, onde seu modo de vida 
isolado torna-se muito semelhante ao do fregues, caboclo. 

Ao lado destas consideradas variáveis no condicionamento da 
reacao das tribos indígenas a sociedade nacional, duas ordens de fa
tores podem ser tidas como constantes no processo: urna é que a so
ciedade regional, seja ela de vaqueiros, agricultores ou coletores de 
produtos naturais, é sempre urna sociedade de classe, quer seja re
presentada por pecuaristas, fazendeiros ou empresários extrativis
tas. A isencao do indio nessa sociedade se dá ao nivel de seu estrato 
mais baixo, como trabalhador nao qualificado. A outra é a discri
minacao estereotipada do indio como ser inferior, dotado de ra- ' 
ciocínio próximo ao de urna crianca, economicamente improduti
vo, gera1mente agressivo ou retraído. ºCivilizá-lo" ou "domesticá
lo" é colocá-lo a servico de qualquer das citadas formas de explora-

5 No rio Teles Pires, afluente do Tapajós, muitos conflitos derivam do rapto ou es
tupro de mulheres indígenas pelos caboclos. Um bom número de indios Kayabf 
trabal ha nos seringais, o conflito nao pode ser generalizado cm ténnos de í ndios 
contra brancos, mas limitado a individuos. Situa~o diversa é observada no caso 
de indios Kayapó do Rio Xingu, qu~ se ressentem da invasio de suas tcrras e rca
gem como grupo, em sua hostilidade aos brancos (Banner 1961). 
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cao do homem br~nco. Nesses termos quálquer tipo de compulsao 
é consi.d~rada moralmente justificável. 6 

A reacao por parte do indio é mais dificil de generalizar. Exce
to nos casos cm que o processo de aculturacao e integracao na so
ciedade nacional está q uase consumado, sua reacao é aferrar-se ao 
etnocentrismo e a formacao de minorias étnicas, como enclaves na 
S<?Ciedade nacional. Diferencas de língua, de tradicoes e valores so
ciais, bem como a atitude discriminatória manifestada pelos brasi
leiros, reforcam o sentimento tribal de isolamento. 1 Outro fator 
que contribui para o ideal de manter-se isolado é a consciencia dos 
indios aculturados d~ seu status como indios (menores sob a tutela 
do Estado), que lhes confere, ao menos teoricamente, assistencia. 
social, económica e educacional, bem como a garantia de posse da 
terra', habitualmente_ negadas.ªº trabalhador rural. 1 

Contudo, a presefva~ao de urna "nacionalidade" indígena está 
se tornando mais urna ficcao do que propriamente urna realidade 
social, exceto par~ os grupos mais isolados das ~reas de contato. Á 
maioria dos rerr.anescentes tribais· perdeu sua auto-suficiencia eco
nómica. As aldeias tiveram de adaptar suas economias de subsisten
cia a producao para o mercado externo em que, freqílentcmente, a 
cotacao dos produtos é fixada, menos pelo mercado regional ou lo
cal do que pelas agencias internacionais de comércio, como no caso 
da borrach~ e da castanha. Essa mudanca na economía é o único 
meio de conseguir crédito ou dinheiro para satisfazer necessidades 
básicas adquiridas, tais como, ferramentas, ro upas, armas de f ogo, 
sal, derivados de petróleo, etc... Em muitos casos a produ~ao de 
suas ro~as nao é suficiente para abastecer a aldeia, for~ando o enga
jamento do índfo na forca de trabalho regional como ~eeiro óü"":se
ringueiro, atividades que o afastam da aldeia e o lancam no mundo 
dos brancos, e minam sua filiacao ao grupo tribal, como ocorre en-

6 Com rcla~o aos indios Tukuna do rio Solimócs, Olivcira ( 1964: 114) assinala que 
ser admitido a vida "civilizada" constituí um premio pelo qual o Tukuna tcm de· 
trabalhar duro. Isto é "pondo-se em seu devido lugar", mantendo-se servil e con-: 
formado com os pre~os estipulados: para seus artigos. 

7 Nessas situa~oes, fatorcs psicológicos sao também relevantes assim C<?mo os ob
servados por Redfield ( 1953, p . 51 ): "peoples transplanted by their captors to new 
lands ... in discovery of thc preciousncss of the ancicnt tradition which they were 
losing, creating out of thc verv anguish of th~i.r loss. a new cult, a new sense of se
paratncss and 1mponancc of their style and life" 

8 O Serv1~0 de Prot~ao aos Indios mantcm cerca· de ccm postos que excrccm vigi-' 
lancia sobre as terras e re$Crvas indígenas. Muitos deles possuem cscolas de pri
meiro grau, e provem implementos agrícolas. O cncarrcgado do Posto Indígena 
devc atuar como intermcdiário e controlador das transac~s comcrciais. · 
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treos Baniwa dorio Negro, os Munduruku do Tapajós e os Tuku
na do Solimoes (Galvao 1959; Murphy 1960; Oliveira 1964). 

Entre os M unduruku, esst. estado de coisas produziu cisao cla
ra vendo-se, de um lado, famílias indíge11as vivendo dispersas ao 
longo dos seringais, com ausencia quase de vida social tribal e, do 
outro, o grupo ainda unido, em urna única aldeia. Frikel (1963) 
também menciona para os Xikrín urna situacao de conflito crescen
te entre a velha e a nova geracao no sentido de que os mais idosos 
tentam mudar <. aldeia para mais longe das rotas dos coletores de 
castanha, enquanto os jovens st. mostram ávidos por man ter conta
to com os brancos e, de (i.lgum modo tirar proveito dos magros ga
nhos que poderao obter como mao-de-obra. No rio Negro, entre os 
Baniwa, os "descimentos" (levar os indios para trabalhar rio abai
xo) tao freqüente111ente mencionados nos tempos históricos, conti
nuam sendo urri procedimento corrente).9 Contingentes considerá
veis de Baniwa adultos afastam-se cada vez mais de suas. alde1as e se 
estabelecem em pequenos sitios próximos aos seringais ou aos cen
tros urbanos, onde se entregam a urna espécie de vida rural, e s6 
muito raramente voltam as aldeias para participar de festas ou ceri
mónias tribais. Algumas v~zes tendem a reagrupar-se em aldeias 
muJtitribais (junto com os Tukano, Tariaoa e Desana). onde per
manecem como reserva ue torca ae traoa1no e substttuem sua pró
pria língua por um idioma comum de uso corrente na regiao, a 
língua geral (basicamente de origem tupi), alterada, porém, pelos 
missionários e colonizadores. Mas é ainda prematuro e erróneo fa
lar desses indios como assimilaqos pela sociedade n~cional, dado 
que eles ainda se identificam como indios e conservam um mínimo 

--de ·tradicoes e tra~os culturais que os dístinguem ao caboclo rural. 
Cohtudo, nao só se encontram fortemente aculturados aos modos 
de vida do homem branco, como dependem, para sua sobreviven
cia, dessas relacoes assimétticas. Em relacao ao rio Negro, conside
ramos que as aldeias indígenas devem ser antes entendidas como 
exten~es da frente de expansao nacional do que entidades distin
tas·. 1º Isto pode parecer contraditório com ·a afirmacao da preserva-

9 Criancas e jovens sao levados as sedes das mlssoes onde perrnanecem durante 
cinco ou seis anos aprendendo a ler, a escrever, matemática, conhecirnentos ge
rais e técnicas agrícolas e de comércio (Galvao 1959: 7-9). 

10 "Essas sociedades tendem, no rio Negro. a se constituir nao como unidades a par-. 
te, porém como extensoes da comumaade rural. Como minonas, sao compeudas 
sob várias formas a modificar suas regras e valores, adaptando-os aos da socieda-
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cao-de sua identidade tribal e a consciencia de sua identificacao 
indígena. Mas essa identificacao pode ser explicada, entre outros 
f atores, pela inércia da cultura indígena residual, bem como pela 
discriminacao social que distingue indios de caboclos. Localizado 
no estrato mais baixo da estrutura social e aproximadamente no 
mesmo nivel económico do indio, o caboclo, nao obstante o discri
mina por preconceito "racial". Neste contexto "racial" é destituido 
de significado biotógico, urna vez que o caboclo, em sua maioria 
descendente de indios, apresenta muitos de seus traeos físicos. Tra
ta-se antes de um conceito social baseado em um estereótipo cultu
ral. i1 

Além do seu interesse pelo estudo das culturas. indígenas, os et
nológos se preocupam com o destino dos grupos tribais: se perma
necerao isolados ou serao paulatinamente integrados e a~similados · 
a sociedade nacional. 

Certo número de hipóteses foi levantado no último encontro 
da Associacao Brasileira de Antropología (VII Reuniao da ABA, 
1966). Dentre outros, Diniz ( 1966:25), relatando a situacao dos 
indios Makuxí e Wapitxana do Território Federal da Roraima con
cluí que, como resultado da interacao de índios e brancos, os aspec
tos políticos e económicos Ja vida tribal foram os mais afetados e 
que os indígenas vivem urna situacao ambivalente mais próxima da 
alienacao do que da integracao a sociedade regional. 

Arnaud (1966:33), estudando os indios Parakana e Asurini do 
Río Tocantins, observa que eles tiveram o seu primeiro contato 
pacífico com os agentes do Servico de Protecao aos 1ndios em 1953. 
Enquánto os Parakana ainda se mantem isolados e temidos pelos 
brancos. por suas incursoes de pilhagem, e aparecem em número 
~l!P.~rior _a __ urna centena, os Asurini que ·haviam sido levaaos a um 
Posto Indígena, tiveram seu número reduzido a cerca de quarenta 
indivíduos, apresentando visíveis alteracoes em seu contexto sócio
cultural. 

Crocker (1966:33) descreve a eclosao de um movimento mes
sianico entre os indios Canelas do Ma.ranhao: "cm fevereiro de 

d~ dominante. Esse processo de destribalizacao e assimilacao funciona no nivel 
individual, porém para o grupo indígena visto como um todo, dificilrnente se 
completará. Restará sempre um núcleo tradicionalista constituido por individuos 
emocionalmente inadaptáveis as novas condic0es e que tentarlo manter vivas a 
língua, as tradicües e o sentido de comunidade". (Galvio 1959: 11 ). 

11 Para a discussao do termo "racial" ver Oliveira ( 1964: 115). 

281 



1963, surgiu urna profetisa chamada Maria que predisse a queda 
dos civilizados, que eles seriam banie1os para as florestas para cacar 
com arco e flecha, enquanto os indios ocupariam as cidades, dirigin
do os o ni bus e pilotando avi0es". o inovimento foi dominado me
ses depois pelos brasileiros que mataram alguns Canelas. Os indios 
logo consideraram o movimento urna fraude e !daria ~ma me~tiro
sa. A despeito e10 fracasso e do fato de os própnos indios considera
rem-no urna falácia, o movimento cristalizou por um momento as 
atitudes antagónicas dos indios face aos brancos, mas também o 
movimento representou urna inversio de urna situacao em termos 
da cultura e valores do branco, e nao um retorno a tradicao . . Eles 
pretendiam tomar as cidades e nao retornar a flot:esta. 
· Examinando a questao da assimilacao do indio a cultura e so
ciedade nacional, Schaden (1967:11) sustenta que é bastante duvi
dosa a possibilidade de assimilacao realmente efetiva. Pensamos 
·que esta é urna exigencia demasiado ortodoxa urna vez que o pro
cesso de assimilacao é um processo a longo termo, podendo ser ace
lerado ou retardado segundo ~rande e variável número de fatores. 
O fato de os etnólogos trabalharem ainda com grande número 
de indios tribais significa que sua assimilacao nao foi alcancada; 
por outro lado, quando consideramos a sociedadc brasileira recente 
composta de brancos, indios e negros, estamos diante de urna assi
milacao af etiva. 

Outro conjunto de evidencias que demonstra m·ais drastica
mente os resultados da interacao de indios e brancos do inicio do 
séculp XVII ao presente, é oferecido pela compara~io das estimati
vas da populacao indígena do pas_sado e o seu brusco declínio no 
presente. Isso é relevante no sentido de que as sociedades, ao perde
rem seu equilibrio demograttco, s9frem efeitos dissociativos em sua 
vida económica e social. A acao da aculturacao deixa de ser seleti
va. Em outras circunstancias, urna das sociedades envolvidas, mes
·mo .quando dominada, como geralmente ocorre no encontro entre 
"primitivos" e ocidentais, é capaz, ainda, de adaptacoes funcionais. 
Quando perde sua potencialidade de sobrevivencia fisica, o proces
so é de deculturacao e desorganizacio. ~- a morte ou a ausencia de 
um desejo de viver, de que nos fala Rivers ao referir-se aos melané
sios. O grupo residual de individuos pode representar urna ficcao de 
indios tribais, mas nao é mais um organismo ativo, pela falta de in
dividuos necessários para desempenhar as funcoes tradicionais. Tal 

·é o caso dos indios Trumaí, do-alto Xingu (Murphy e Quain 1955; 
Galvao e Simé>es 1964). Foram mencionados pela primeira vez por 
Von den Steinen em 1884 e eram aparentemente recém-chegados a 
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regiao, urna vez que careciam de algumas das características gerais 
comuns a populacao do alto Xingu. Tinham entao duas aldeias. 
Anos mais tarde seu número decresceu para menos de vinte indivi
duos (Galvao e Simoes 1964). O núcleo residual era constituido de 
dois homens, suas mulheres e filhos. Os restantes, ou estavam agre
gados aos J uruna, aos Suyá, ou viviam em postos indígenas. Devi
do as suas rivalidades com os Kamaiurá e outras tríbos vizinnas, e 
temen do represálias porque eram acusados de f eiticaria, os Trumaí 
desceram o rio (Xingu) das proximidades do Posto Leonardo ao 
Posto Diauarum no ano de 1965. Lá ficaram algum tempo depen
dendo principalmente do posto para a sua sobrevivencia. No come
co de 1966, mudaram-se para urna aldeia de urna só maloca e plan
taram suas próprias rocas na embocadura do rio Suyá, a mais ou 
menos urna milha do Posto. Dois jovens casaram-se com mocas 
Suyá desligando-se da aldeia. Dois outros permaneceram no Posto 
como trabalhadores. A despeito de existirem diversas mocas Tru
maí casadoiras, as relacoes de parentesco muito próximas impe
diam unié>es internas. Alguns meses mais tarde, retornaram ao Pos-· 
to e lá ficaram até agosto de 1967, quando, superando seu temor, 
subiram novamente o rio para localizar-se próximo dos Kamaiurá 
Urna das razé>es foi que dois jovens haviam sido mortos petos 
Kayabí e Juruna. E a outra foi o sentimento de vazio, desde que, do
minados pelos Kayabi e pelos Juruna sentiam-se estranhos cm um 
meio cultural pouco familiar. O chefe Trumaí gozava de alto presti
gio como xamá e como líder de canto nas aldeias do sul, cultural
mente afins, sentindo-se deslocado no Diauarum. A morte dos dois 
membros mais velhos do grupo significará o fim dos Trumaí como 
tribo. 

·Por outro lado, um grupo ·como os Juruna, também vivendo 
próximo do Diauarum, que con ta pouco mais de 50 individuos (A
délia de Oliveira, 1968) e que em 1950 (Galvao, 1952) parecia con
denado a extin~ao, demonstra nos últimos anos, urna espécie de re
nascimento. Hostilizados inicialmente pelos· colonizadores portu
gueses no século XVIII, abandonaram a foz dorio Xingu sobre o 
Amazonas e refugiaram-se no alto· Xingu no comeco deste século, 
onde, novamente tiveram que fazer frente a hostilidade de outros 
indios como os Kayapó e os Suyá. A política desenvolvida pelos ir
maos Vilas Boas, administradores do Parque Nacional do Xingu, 
resultou na coexistencia pacífica e na contencao das hostilidades in
te~tribais, o que permitiu a sobrevivencia dos Juruna como grupo 
tnbal. Entretanto a sobrevivencia tribal enfrenta o problema causa
do pela impossibilidade de casamentos internos, cm vista de estrei
tos lacos de parentesco entre seus membros. Por serem um grupo 
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auto-sustentado, com urna estrutura social simples e nao muito exi
gente, os J urona estarao aptos a sobreviver na medida de sua capa
cidade e habilidade em absorver no grupo novos membros casadoi
ros. Cumpre ressaltar que a vigilancia do posto indígena, no tocan
te a política de nao-intervencao e nao-compulsao a mudanca é, 
i.gualmente, um fator que opera contra a dissolucao dos Juruna. 

Mas deve-se notar que estamos tratando aqui com dois grupos 
tribais, cujos remanescentes vivem em áreas isoladas onde nao so
frem experiencia traumática de contatos diretos t:om brancos, que 
nao sejam os agentes do Parque Nacional do Xingu. 

Outros grupos, nao tao protegidos pela expansao da sociedade 
n·acional; passaram por experiencias bem diversas. De urna popula
cao indígena -brasileira, originalmente estimada em . cerca de dois 
milhoes no século XVI (Steward 1959), restam hoje apenas, segun
do as melhores estimativas, cerca de cem mil indios (Ribeiro 1957). 
A maioria <lestes dispersa-se pela vasta regiao amazónica. Das 105 
tribos .. isoladas" em 1900, apenas 33 foram registradas em 1957. O 
número de grupos em contato pt}rmanente aumentou de 39 (1900) 
para 45 ( 1957); o de integrados, passou de 29 ( 1900) para 45 ( 1957); 
o de integrados, passou de 29 (1900) a 38 (1957). Do total de 230 tri
bos levantadas em 1900, 87 estavam extintas por volta de 1957 (Ri
beiro 1957 e 1962). A sobrevivencia dos grupos restantes dependerá 
da reacao diferencial das sociedades indígenas, derivada tanto de 
sua própria estrutura cultural, quanto das características da frontei
ra nacional em expansao. 

Urna alternativa foi escapar ao contato e refugiar-se em terri
tório ainda inexplorado, como no caso dos Juruna, já mencionado. 
Outra, uina reacao múltipla, oscilando da acomodacao a integra
cao, através de diferentes processos de aculturacao. Tomem-se, 
como exemplo, duas tribos situadas em pontos extremos da área 
amazónica brasileira: os Tenetehara, no estado do Maranhao, a les
te, e os Baniwa do alto rio Negro, a noroeste. 

Os Tenetehara (Wagley e Galvao 1949) sao um grµpo de língua 
tupi, que se localiza .entre os ríos Mearim, no Estado do Maranhao, e 
o G uamá no Estado do Pará. Nos dois extremos da área sao chama
dos respectivamente Guajajara e Tembé e as vezes, refendos na 
bibliografia como duas tribos diferentes. Seu primeiro contato com 
os europeus data de 1615 com exploradores franceses. Várias tenta
tivas foram feítas pelos missionários jesuitas no intento de atraí-los 
a sede das missoes situadas no baixo Pindaré próximo a c.osta. Sua 
rea ca o f oi a fuga. Por vol ta de meados do século XIX eles sao men
cionados nos ríos Mearim e Grajaú, a oeste, e no Gurupi a leste do 

284 

río Pin daré. M ais tarde foram reunidos em "colonias" o que tam
bém malogro u. A tualmente quase todas suas aldeias est~o rodeadas 
de povoacoes brasileiras. Seu contato coma sociedade nacional tem 
sido pacífico e eles participam do mercado local como produtores 
de farinha de mandioca, de castanha, de babacu e também como 
extratores de produtos naturais. Ferro, utensilios, roupas, artigas 
manufaturados, mitos de origem ibérica ou africana, bem como 
conduta religiosa e social semelhante a de seus vizinhos caboclos fa
zem parte da vida dos Tenetehara contemporaneos. 

A língua tribal continua viva, porém muitos ·Tenetehara sao 
bilíngües, falando o portugues na presenca dos caboclos. A organi
zacao da vida nas aldeias acompanha de perto os padroes tradicio
nais, mas há urna enfase no papel económico e social desempenha
do pela família nuclear. Os longos ceremoniais comunitários foram, 
em sua maior parte, abandonados, e o centro da vida religiosa se si
tua nas atividades xamanísticas individuais de cura e feiticaria. A 
despeito da invasao dos civilizados, os Tenetehara foram capazes 
de manter consideráveis extensoes de terras. Nao há, por enquanto, 
grande demanda de terras por parte dos brancos, de modo que ató
nica das relacoes étnicas continua sendo de convívio pacífico; como 
produtores, os Tenetehara nao precisam élbandonar, mesmo tem
porariamente, suas aldeias, e sua consciencia de serem Tenetehara, 
distintos dos brancos e de outras tribos indígenas como os Canelas 
e os Urubus-Kaapor, é ainda muito forte. Nao se registram confli
tos ou tensoes importantes entre índios e brancas; a maioria dos 
líderes de aldeia atua como intermediários nos negócios, mais que 
como chefes sociais ou políticos. Estimulados pelo Servico de Pro
tecao aos fndios a permanecerem indios, assumem esse papel, ain
da vantajoso, ao menos com respeito as garantias de acesso a terra. 
A cultura cabocla, ela própria produto da aculturacao indígena
européia, nao conflita com o modo de vida dos Tenetehara e nao é 
suficientemente forte ou exigente para transformá-lo. A inércia cul
tural favorece os Tenetehara. 

Seus vizinhos Canelas, mais conservadores em relacao aos cos
tumes tribais, sofrem pressoes e antagonismos mais coercitivos. A 
criacao de gado preside a disputa de terras indígenas pelos brancas. 
Recentemente, urna aldeia Canela foi totalmente queimada e mor
tos vários de seus moradores. Até o momento a única acao oficial 
foi levar os remanescentes para a reserva Tenetehara, como refugia
dos. A sociedade Canela, com seu grande número de subdivisoes 
em metades, grupos da praca e grupos de classe de idade, nao en
contra paralelo na organizacao social do caboclo, o que determina 

285 



urna clara distincao entre índios e brancos. Nao obstante o fato dos 
Canelas trabalharem urna boa parte do ano como assalariados, as 
tensoes sao grandes e a discriminacao contra o indio, acentuada. A 
permanecerem as condicües atuais, os Tenetehara nao sofrerao 
pressao considerável para manter-se como índios, ou para integrar 
a sociedade branca - e como indivíduos sao bastante próximos dos 
brancos. Os Canelas, ao contrário, tem apenas um caminho para a 
sobrevivencia, qual seja, o permanecerem eles próprios. 12 

A regiao do alto río Negro já era conhecida dos portugueses 
antes de 1752, quando o forte de Sao Gabriel, boje Uaupés, foi fun
dado. O rio era habitado por grande número de tribos, como os Ta
ruma, Pasé, Baré, Manao. As relacoes foram de hostilidade. Diz-se 
que Belchior Mendes de Moraes matou e aprisionou cerca de 
20.800 Manao (Baena 1838: 250; Reis 1944: 12). A maioria dos cati
vos foi conduzida rio abaixo para trabalho compulsório em povoa
coes e nos centros administrativos coloniais. Hoje, exceto nas cabe
ceiras do rio Negro e seus afluentes superiores lcana e Uaupés, a 
antiga populacao indígena desapareceu. O caboclo contemporaneo, 
f orte.mente indígena em traeos físicos, pertence a cultura regional 
brasileira. Entretanto um núcleo de tribos indígenas é encontrado 
nas nascentes desses rios. 

Algumas dessas tribos como os Baniwa e os Tukano mantem 
contato permanente com os colonos brasileiros e participam ativa
mente da economía local. Ao contrário dos Tenetehara, sao obriga
dos a abandonar suas aldeias pelo menos metade do ano para tra
balhar como seringueiros ou como coletores de castanha ou outros 
produtos florestais. A horticultura foi limitada a um nível mínimo 
da subsistencia individual. Outras tribos, designadas genericamente 
pelo termo Maku, refugiaram-se nas áreas menos acessíveis e algu
mas ainda sao temidas pelo caboclo. Alguns desses grupos, como os 
Waiká, iniciain agora seus primeiros cqntatos com os brancos atra
vés dos missionários salesianos. 

Nos últimos cinqüenta anos, os Baniwa, mais_expostos ao con
tato, sofreram um processo acelerado de mudanca. As aldeias mais 
próximas aos entrepostos comerciais transformaram-se elas pró· 
prias em centros de coleta de borracha e de outros produtos flores
tais. Sua populacao masculina desloca-se durante o ano e somente 

12 A aparencia física é também fator de segrega~ao. Enquanto um Tenetehara é 
quase indistinguível do caboclo. nas fei~3es e na vestimenta. o Canela usa cabelos 
longos e grandes ha.toques nas orelhas. 
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as mulheres e os mais jovens permanc(.;em para a colheita da man
dioca. Os locais dessas aldeias, no passado sede dos sibs localizados 
·apresentam boje urna populacao inulti-sib. Muitos individuos e 
famílias desceram o rio para as proximidades de centros urbanos, 
onde se estabeleceram em sitios perdendo o contato com a vida da 
aldeia. Outros reuniram-se em urna espécie de aldeias multitribais 
(Baniwa, Tukano, Desana, etc ... ). Nestes lugares, o aruak ou ou
tros dialetos tribais f oram substituidos por urna linguagem co
mum, a /fngua geral, de origem tupi, usada pelos missionários eco
lonizadores. A inda boje é mais f alada que o portugues-brasileiro. 
As cerimonias tradicionais foram em grande parte abandonadas ou 
substituidas por festejos brasileiros, religiosos ou profanos. Preva
lece ainda certo vínculo as linhagens ou sibs, em virtude das regras 
de casamentos exogamicos. O sen timen to de ser índio é de certa for
ma mantido pelo dominio comum da tradicao tribal, bem como 
pela discriminacao do índio pelo branco. A situacao assemelha-se a 
dos Tukuna, descrita por Oliveira (1964), porém com muito menos 
"friccao" entre indios e brancos, porque o indígena é o elemento 
dominante e a imigracaó e fixacao do branco limita-se a urna mino
ría de agentes empresariais. Seu potern:;ial de pressao cultural dilui
se pela dispersao imposta pelo próprio caráter do seu empreendi
mento económico. A estratificacao social é perceptível somente nos 
escassos e limitados centros urbanos, qúe abrigam urna elite de co
merciantes e burocratas estaduais e municipais, que se considera a 
classe dominante e situa, tanto indios como caboclos, no mesmo 
nivel sócio-económico. Nas aldeias multitribais, o preceito exoga
mico sib é transferido a exogamia tribal. 

Nas diversas situacoes descritas predomina a tendencia para a 
mudanca cultural das sociedades indígenas face aos brancas. Algu
mas foram eliminadas social e físicamente ou tiveram seus 
membros individuais destribalizados e incorporados a forca, a so
ciedade nacional emergénte, ela mesma um produto cultural misto, 
no qual o componente indígena aparece mais claramente em áreas 
rurais, como na Amazonia. Outras sociedades tribais se encontram 
em variados graus de aculturacao e acomodacao, em relacao a so
ciedade dominante, dependendo da situacao diferencial de contato 
e do maior ou men.ór grau de aproximacao a um processo de assi
milacao oü retracao como tribos isoladas. O objetivo nao é o de 
chegar a generalizacoes conclusivas, mas o de apresentar a dinami
ca do processo e a variedade de f atores envolvidos num ou noutro 
sentido 

287 



BIBLIOG RAFIA 

ARNAUD, Expedito . 
1961 - Breve informa~ao sobre os indios Asurini e Parakanan; R10 To

cantins, Pará. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, 
n, ser. Antrop. 11, 22p. 

BAEN A, Antonio L. Montejro 
1838 - Campéndio das Eras da Província do Pará, Belém, Santos e Santos 

Menor. 665p. 
BANNER, Horace 

1961 - O índio Kayapó em seu acampamento. Boletim do Museu Pa
raense Emilio Goeldi, Belém, n. ser. Antrop. 13, 5lp. 

CROCKER, William H 
1966 - "The Canela messianic movement". In: 7. REUNIÁO BRASI

LEIRA DE ANTROPOLOGIA, Belém, 6 - 11jun;1966. Sumá
rio das comunica~oes. apresentacias. Belém, Imp. Universitária~ 
1966. p, 41-2. 

1967 - The Canela messianic movement: an introduction In: Atas do 
Simpósio sobre a Biota Amazonica, Belém, 1966. Río de Janeiro, 
CNPq. v. 2 Antrop., p. 69-83. 

DINIZ, Edson Soares 
1966 - "Makuxí e Wapitxana: indios, integrados ou alienados?" In: 7. 

REUNIÁO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, Belém, 6-
11 jun. 1966. S~mário das comunica~oes apresentadas, Belém, 
Imp. Universitária, 1966, p. 41-2. 

1967 - Os Makuxi e os Wapitxana: indios integrado$ ou alienados? In: 
Atas do Simpósio sobre a Biota Amazonica, Belém, 1966. Rio de 
Janeiro, CNPq. v. 2 Antrop., p. 93-100. 

FRIKEL, Protasio 
1963 - Notas sobre a situa<;ao atual dos índios Xikrin do rio Caeteté 

Revista do Museu Paulista, S. Paulo, n. ser., ·14: 145-58. 
GALVÁO, Eduarao 

1952 - Breve notícia sobre os indios Juruna. Revista do Museu Paulista, 
S. Paulo, n. ser. 6: 469-77. 

1959 - AcuJtura~ao indígena no Rio Negro. Boletim do Museu Paraens.e 
Emílio Goeldi, Belém, n. ser. Antrop. 7, 60p. 

1960 - Áreas Culturais Indígenas do Brasil: 1900-1959. Boletim do Mu
seu Paraense Emilio Goeldi, Antropologia n9 8, Janeiro de 1960. 

1967 - 1 ndigenous culture areas of Brazil, 1900-1959 in H opper, J anice 
H. (Ed). Indians of Brazi/ in the twentieth century. Washington, 
Institute for Cross_-Cultural Research, p: 167 / 205. 

1964 - Encontro de sociedades tribal e nacional no Rio Negro. A etas y 
Memorias do 35P Congresso Internacional de Americanistas . Mé
xico 1962. México, 1964. P. 329-40. 

GALV AO, Eduardo & Simoes, Mário F. 
1964 - Kulturwandel und Stammesüberleben am oberen Xingu,Zentral-

288 

Brasilien. Sonderdruck aus Volkerkundliche Abhandlungen B. 1. 
Niedersachsisches Landes-Museum Hannover, Abt. für Volker
kunde, p. 131-51 / Hannover, 1964. 

1965 - Noticias sobre os indios Txikao, Alto Xingu. Boletim do Museu 
Paraense Emilio Goeldi, Belém, n. ser. Antrop. 24, 23p. 

MASON, J. Alden 
1950 - "The Languages of South American Indians". In Handbook of 

South American Indians, v. 6 p. 157-317. Bulletin ofthe Bureau of · 
American Ethnology, Washington, 143. 

MOREIRA Neto, C. A. 
1960 - A cultura pastoril do Pau d' Arco. Boletim do Museu Paraense 

Emilio Goeldi, Belém, n. ser. Antrop. 10, l 13p. 
MURPHY, Robert F. 

1960 - Headhunters heritage. Berkeley, Los Angeles, Univ. California 
Pr.~ss. 201 p. 

MURPHY, Robert F. & Quain, Buell 
1955 - The Trumai lndians of Central Brazil. Locust Valley, New York, 

Augustin Pub. 108p. (Monogr. American Ethnological Society, 
24) 

OLIVEIRA, Adelia Engracia 1de 
1968 - Os Indios Juruna e sua cultura, nos dias atuais / Boletim do Mu

seu . Paraense Emilio Goeldi, Belé'm, n. ser. Antrop. 35, 25p. 
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de 

1964 - O índio e o murrdo dos broncos. Sao Paulo, Dif usio Européia do 
Livro. 143p. _ 

REDFIELD, Robert 
1953 - 1ñe primitive world and its transformation. lthaca, N. Y., Comell 

Univ. Press. 185p. 
REIS, Arthur Cezar Ferreira . 

1944 ..:. O 'processo histórico da economia amazonense. Rio de Janeiro, 
Iinp. Nacional. 105p. 

1953 - O Seringa/ e o Seringueiro. Rio de Janeiro, Serv. Infonnacio 
Agrícola. 149p. (Documentário da vida rural, 5) 

REUNIÁO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA. 7, Belém, 6-11 jun. 
1966. 

1966 - Sumário das comunica~0es apresentadas. Belém, Imp. Universi
tária. 55p. 

RIBEIRO, Darcy 
1956 - Convívio e contamina~ao. Socio/ogia, S. Paulo, 18 (1): 3-50. 
1957 - Culturas e línguas indígenas do Brasil, Educacao e Ciencias So

ciais, Rio de J aneiro, 2 ( 6): 5-102. 
1962 - Política Indigenista brasi/eira, Rio de Janeiro, Serv. Informacio 

Agrícola l 78p. 
SCHADEN, Egon 

1967 - Acultura~ao e assimila~ao dos indios do Brasil. Revista do Insti
tuto de Estudos Brasileiros, Sao Paulo, 2: 7-14. 

289 



1967 - Simpósio sobre a Biota Amazónica, Belé!11, 1966. Atas ~d. Her
man Lent. Río de Janeiro, Conselho Nacional de Pesquisas. 224 
p., v. 2 Antropología. 

STEW ARO, Julian H. 
1949 - "South American cultures: an interpretative summary." In: 

Handbook of South American Indians v. 5 p. 669-772. Bulletin of 
the Bureau of American Ethnology, Washington 143. 

STEWARD, Julian H. & Faron, Louis C. 
1959- Native peoples of South America. New York, McGraw-Hill, 48lp. 

W AG LEY, Charles 
1953 - Amazon town. New York, MacMillan. 305p. 
1957 - Uma comunidade amazónica; um estudo do homem nos trópicos. 

Sao Paulo, Ed. Nacional. 401 p. (Brasiliana, 290). 
W AG LEY, Charles & Galvao, Eduardo 

1949 - The Tenetehara Indians of Brazil, a culture in transition. New 
York, Columbia U niv. Press. 200p. . 

1961 - Os índios Tenetehara, uma cultura em transi~do. Trad. Rio de Ja
neiro, MEC Serv. Documenta~ao. 235 p. 

WAGLEY, Charles & Harris, Marvin 
1958 - Minorities in the New World. New York, Columbia Univ. Press. 

320p. 

Este artigo foi publicado originariamente em ingles em: Zeitschrift fOr Ethnologie, 
Band 95, Heft 2, Braunshweig, 1970: 220-230. Traducao de lnácio Nigri. 

~·· . _.., ..• 
' 

., 

\ .. ' .. 
' J" - - .. ,, 

290 

O .AR TESANATO INDÍGENA NA 
AMAZONIA BRASILEIRA 

Encontramos na Amazonia, desde tempos pré-colombianos, 
produtos de artesanato indígena. o testemunho é dado pelos cera
mios do Médio e Baixo Amazonas, que tem seus pontos altos em 
Santarém, na boca do rio Tapajós, na ilha de Marajó, na foz do 
Amazonas, e em alguns sitios como Miracanguera e ltacotiara, no 
curso médio, o Cunani e Maracá, no Território Federal do Amapá. 
Nesses depósitos sao encontrados machados e outros instrumentos 
de pedra, figuras esculpidas como os muiraquitas de Santarém e os 
ídolos do rio Trombetas, vasós e figuras de ceramica. E certo que 
outros materiais foram usados; madeiras, fibras, palha e plumária, 
que por serem perecíveis nao chegaram até nós. Resistiram as difi
ceis condi~oes de clima e deposi~ao em terreno úmido apenas o 
barro cozido e a pedra. Urna ausencia é flagrante, a de objetos de 
metal (prata, ouro ou ligas como o bronze) comuns na área sub
andina, sobretudo na Venezuela e Colombia. 

Na Amaionia brasileira, as tradi~oes ceramistas mais antigas 
datam de cerca de 1000 a.c., numa cronología ainda tentativa, pois 
somente nos últimos anos a pesquisa arque~lógica vem obtendo re
sultados mais definidos no tempo, através de data~ao pelo Carbono 
14, e maior cobertura espacial 1

• 

Para urna apreciacao do artesanato indígena pré-colombiano e recente, veja-se: 
Barata 1952; Cruls 1952; Galvio 1967; Hilbert 1968; Meggers & Evans 1957: 
Nordenskiold 1930; Palmatary 1960. 
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Os vários ceramios estudados estratigraficamente nao apresen
tam um continuum em que se evidenciasse a evolucao de técnicas e 
estilos mais simples para produtos de elaboracao artística ao nível 
da fase Marajoara ou·de Santarém. Nesses sítios há urna superposi
cao de fases de ocupacao, cada urna com urna tradicao técnica e es
tilística própria. Os arqueólogos concordam que essas tradicoes 
tem sua origem em áreas ma'is a oeste, como o demonstraram Meg
gers e Evans para a fase Marajoara, que teve suas raízes na regiao 
do rio Napo, no Equador (Evans 1967). Da encosta andina ou da 
orla circum-caribe, povos se deslocaram e convergiram para a es
trada natural oferecida pelo rio Amazonas, alguns atingindo o seu 
extremo oriental, o Delta. Nesse processo dominaram e. expulsaram 
outros grupos mais antigos e já radicados, de padrao cultural mais 
simples. Contudo, nao foram capazes de subsistir por muito tempo. 
A fase Marajoara extingue-se ou se decompoe ·em época anterior a 
conquista portuguesa. Os Tapajocos e mais grupos santareno
tapajónicos nao resistiram ao impacto da dominacao lusitana e de
saparecem como povo no século XVIII. 

A influencia dessas tradicoes estilísticas sobre a moderna cera
~ica indígena é pouco ou nada aparente, exceto pelo conservantis
mo de algumas formas de larga difusao nos primeiros horizontes. A 
decoracao, modelada-aplicada · ou pintada, é apenas vestigial. 2 

As tribos que no passado recente e nos dias atuais ocupam a 
Amazonia brasileira, podem ser grupadas segundo critérios a prefe
rencia dos estudiosos em dois tipos de cultura, ou em áreas cultu
rais. ·o primeiro, distingue os grupos da Floresta Tropical, daqueles 
das savanas, campos ou cerrados - os Marginais ou Campineiros, si
tuados perifericamente na área da mata ou em enclaves na zona flo
restada. É o contraste entre tribos de tradicao cultural .historica
mente diversa e de especializacao a situacoes ecológicas diferentes, 
·como os Baniwa e Tukano, das matas do rio Negro e os Waiká-

. Xirianá (Y ano mano) das savanas do Rio Branco. Ou o dos M un
duruku, dorio Tapajós comos Kayapó do Xingu-Tocantins. (Gal
vao 1960, Steward 1959). 

A divisao em áreas· culturais tem como ponto de referencia a 
distribuicao uniforme sobre determinada área geográfica de um 

2 A moderna ccramica nao representa urna linha de descendéncia de tradic~ pré
colombianas como a fase Marajoara ou a dos povos tapajónicos. ~o produto de 
outras tradi~oes também arcaicas, porém histórica . e culturamente diversas, 
embora pudessem ter recebido alguma influéncia daqueles centros de irradiacao 
cultural. 
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conju!lto de traeos culturais dominantes. E um critério mais adap
tável a descricao etnográfica nos museus. No mapeamento dessas á
reas, o pressupósto de filiacao lingüística e cultural, tao a gosto de 
classificacoes antigas, que atribuíam, por exemplo, urna vocacao 
ceramica aos de língua Aruaque, nao é operativo. 

Essa digressao· .sobre diferencas culturais, vistas sobre um ou 
outro critério, ou por ambos, porque nao se excluem; é oportuna 
porque aí reside a explicacao da diversidade de manifestacoes artís
ticas e a preferencia por determinados veículos para a expressao es• 
tética. Ao mesmo tempo, concorre para a compreensao das mudan
cas de estilo e de formas decorrentes da história desses grupos tri
oais. Pode-se contrastar, por exemplo, a maior variedade de meios 
de expressao artística entre os grupos· da floresta, afeitos a navega
cao', agricultores sedentários, com enf ase na ceramü;a, fiaca o e tece
lagem, no uso de "'panos" de entrecasca vegetal, nos ornatos plu
mários sobre base flexível, tecida em algodao ou fibras, com a do
minancia da cestaria e trancados de palha, a plumária em bases rígi
das, de talas, e a ausencia de ceramica e tecidos entre os Campinei
ros - coletores e cacadores apoiados em urna precária agricultura, 
obrigados a moviinento e dispersao de grupos locais o que reclama 
simplificacao e portabilidade de equipamento. Nao se quer implicar 
que a essa simplicidade no equipamento.corresponda a urna expres
sao estética inferior, apenas urna amplitude bem mais limitada nos 
veículos dessa expressao. 

O meio ambiente oferece urna variedade de materiais para o 
artesanato - as diversas madeiras, o barro, fibras cultivadas ou nao, 
palhas, cipós, plumagem das aves, sementes, conchas, dentes, resi-
nas e tintas. · 

A manipulacao e trato desses materiais depende essencialmen
te de fins utilitários condicionados pela tradicao cultural, como da 
sua ocorrencia segundo a área ecológica. No Alto Rio Negro e no 
Alto Xingu, bastante conhecidos na literatura etnográfica, a tradi
cao tribal e as fontes de matérias primas conduziram a um proces
so de especializacao local e ao escambo de manufaturas entre as tri
bos. No Xingu, por exemplo, a ceramica é u1na especialidade dos 
Waurá, que a trocam por colares de J\ácar dos Kuikuru, por arcos 
de madeira upreta" dos Kamaiurá e artigos vários de outras tribos, 
num complexo formalizado de comércio vicinal, o moitará. No 
Alto Rio Negro, da mesma forma, surgiram focos de especializa~ao 
em cestaria, ceramica e trabalho em madeira. Essas trocas condu
zem a difusao de um estilo composto de tradicoes historicamente 
diversas e dao urna característica peculiar ao artesa11ató qessas á.; 
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reas. Onde nao se desenvolveram relacoes de troca, tribos como a 
dos Urubu-Kaapor, do Maranhao, se singularizam em urna moda
lidad.e de artesanato, no caso, a plumária, a par de relativ·a pobreza 
nos demais aspectos de sua ergologia. (Ribeiro, Berta 1957) 

O instrumental para o trabalhamento da matéria-prima~ se 
constituía, no passado, sobretudo de machados r~spa.dores ~ ahsa
dores de pedra formoes e biseis de dentes de an1ma1s, pla1nas de 
conchas agulh~s e perf uradores de osso, tea res de madeira e resinas 
para col~gem ou verniz. O encontro com os "brancos" ac~escentou 
ferramentas de metal. Entretanto, comparando-se colecoes etno
gráficas antigas, com as modernas, observa-s.e ~estas urna i~feriori
dade de acabamento embora a maior potenciahdade of crecida pelo 
novo instrumental. O fator responsável por essa queda em qualida
de nao deriva da introducao da nova ferramenta, mas de um con
junto de fatores paralelos a essa in.ovac~o. A. maioria dos grupos 
indígenas; após o contato com a socie~ade nacional, passou de u~a 
economia de subsistencia, auto-suficiente, a outra de producao 
para um mercado externo que exigiu um encurtam~n.to no tempo de 
lazer ou a migracao da mao-de-obra. O valor estet1c? d~ produto 
indígena, o prestigio do artesao em alca11cá-lo, ou do individuo em 
possuí-lo, foi em parte abafado pela introducao de novas .manu.fa~u
ras de caráter mais utilitário, a producao para o comérc10 m~1s in
tenso e a desvalorizacao do estilo indígena, tido como exótico ou 
incompreendido pela sociedade nacional ~ominant~. A ceramica é 
substituída pelo vasilhame de met~l. O tecido, .esp~c.1almente _das re
des de dormir, encontra um substituto de mais fac1l obtencao e .de 
maior prestigio, por serem ipiportadas, nas redes cear~nsc:,s. A ~1n
tura corporal e o adorno caíram em desuso com a aceitacao ou 1m
posicao de roupas ºcivilizadas" e um novo sentido de pudor ou ver
gonha em mostrar o corpo n~. T~~bém_ porq~e constituíam mar 
cas tribais é induziam a urna d1scnminacao ma1s acentuada entre o 
í11dio e o civilizado. com desvantagem para aquele. 

Dos materiais mencionados, as madeiras se prestavam sobre
tudo ªº fabrico de bancos, armacoes, máscaras de danca e figuras 
esculpidas. Os bancos sao geralmente lavrados numa só peca de 
cerne, variando o modelo de assentos retangulares ou ovalados, le
vemente cóncavos, com pernas em aleta compacta ou ~asada, ~a 
própria peca, aos zoomorfos, representan<;lo figuras de passaros, Ja
butis, oncas e jacarés, também talhados em urna só peca. E c.omum 
a representacao de pássaros com duas cabecas. O uso da pintura, 
desenhos geométricos, retilíneos ou curvilíneos, em preto, branco 
ou vermelho, é freqüente. O vermelho é obtido das sementes de 
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urucu, piladas em veículo de óleo vegetal. Descora rapidamente. O 
preto da fuligem ou do carvao, com óleo, mais permanente. O bran
co de massa de tabatinga pouco resiste ao desgaste. A decoracao 
com pintura desse· tipo se es ten de a outros artef a tos de madeira 
como os paus de cavar raízes, pás de virar beiju, zunidores e másca
ras, ou a figuras de simples ornamento, zoomorfas, penduradas a 
cumeeira ou aos caibros da maloca. 

O barro para a ceramica, escolhido por sua textura em locais 
próprios, é temperado coma cinza da casca de caraipe (Licania) ou 
da esponja de água doce, cauixi, ambos silicosos, que atuam com 
aplásticos durante a queima. Outras temperas sao obtidas da mist~
ra de areia, cacos velhos moídos, ou conchas. Sendo a roda de ole1-
ro desconhecida na América indígena, a modelagem dos vasos se 
faz pela técnica de superposicao de rolos de barro, alisando-se a su
perficie com seixo e raspadores. Os vasos pequenos sao moldados 
de um só bloco de barro. Após a modelagem, o vaso é deixado secar 
e enrijecer para ser levapo a queima. O forno é urna armacao im
provisada de paus e palha, de fácil combustao e temperatura eleva
da. O controle da queima com maior ou menor exposicao ao ar 
produz dois tipos, ceramica avermelhada ou preta. A decoracao 
dos vasos, por pintura, se obtém com desenhos ou banhos de tinta 
de argilas ferrosas antes da queima, ou aplicacao de tinturas vege
tais após o cozimento, protegidas por um "vidrado" (glazing) de re
sina de jutaícica. 

A preferencia por padr0es de desenho, na pintura da ceram!ca, 
é bastante variável de tribo a tribo, porém constantes como esttlos 
locais e os motivos identificáveis como representativos de coisas. A 
repre;entacao figurativa é rara, predominando o simbólico abstra
to. Sobre a permanencia desses estilos e representacoes a informa
cao é precária. Mas a julgar pela comparacao de ~olecoe~ co~o as 
de Steinen e de Koch-Grünberg que datam de ma1s de me10 seculo, 
nao se observam inova~oes ou mudan~as sensíveis (Koch-Grilnberg 
1910; Martius 1817; Steinen 1940 e 1942). Na observacao cotidiana 
o individuo pode se destacar pela habilidade de repetir melhor de
senhos ou motivos tradicionais, mas em que é muito limitado o fa
tor criacao ou inovacao. 

A tecelagem. é, de modo geral, pobre, usando-se como material 
o algodao cultivado, fibras de palmáceas como o buriti e o tucum, 
ou de bromeliáceas sob o nome genérico de caragoatá. O uso de co
rantes é limitado ao branco, amarelado ou avermelhado. Ultima
mente com a introducao de anilinas comerciais, a gama é mais va-
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riada. A fabricacao de panos para indumentária, redes de dormtr, 
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tipóias para carregar criancas, faixas ou tiras é bastante dissemina
da entre grupos da floresta, porém mais características da Amazo
nia ocidental. Utiliza-se dois tipos de tear, o horizontal e o vertical, 
sendo mais generalizado o primeiro. E limitado o segundo para a 
man uf atura de pecas menores. As maqueiras, apreciadas pelo tecido 
de tucum e ornamentacao das varandas com apliques de plumas, 
sao, no Rio Negro, fabricadas em tear vertical, e hoje menos um 
produto indígena que o monopólio de familias caboclas. As redes 
de dormir, simples, tecidas em algodao ou fibras, ou mistas, sao fei
tas por urna técnica de amarracao ou fiacao frouxa. Os punhos e 
varandas sao ausentes. 

Técnica, a mais generalizada, é a da cestaria, Q\le utiliza fibras, 
cipós e talas, geralmente de gramíneás e marantáceas. A grosso mo
do, os artigos de cestaria podem ser distinguidos em dois tipos, o 
amarrado-espiralado e o sobreposto plano. O primeiro, usando 
fibras ou macos de fibras, justapostos em espiral e presos por amar
rilhos, comum aos Campineiros. Há urna certa variacao, usando-se 
a trama fechada ou aberta e o uso de talas rijas. Sao geralmente de 
bójo arredondado ou elíptico que resulta da espiral ascendente, e de 
boca constrita. A técnica limita muito os padroes ornamentais. O 
tipo sobreposto-plano deriva do trancado de talas flexíveis numa 
grande variedade de solucoes, eixo reto ou em diagonal, urna tala 
sobre outra, duas sobre urna, tres sobre urna, tres sobre duas, etc. 
Da manipulacao dessas possibilidades resulta urna infinidade de 
padr5es de desenhos, gregas, quadrados, triangulos, cruzes, ponti
lhados, etc. Para melhor efeito decorativo usa-se trancar talas de 
duas cores, o amarelo natural da tala, e outra pintada em preto ou 
vermelho. Essa técnica permite também grande variedade na f or
ma, quadrangular, circular, fundo quadrado com bojo arredonda
do, e outras. O trancado sobreposto-plano aplica-se também como 
elemento decorativo nas empunhaduras de armas e tacapes e arcos, 
e de outros utensilios. Na cestaria evidencia-se mais que em outras 
formas ou produtos do artesanato, a preocupacao pelo efeito deco
rativo. Afirmam, no presuposto que a cestaria seja urna técnica 
mais arcaica que a ceramica e a tecelagem, seja eta a matriz para os 
padroes de desenho aplicado a outras artes. 

Um outro material de largo e variado uso pelos índios da 
Amazonia sao as plumas e penas de pássaros. Ocasionalmente usa
das como apliques em artefatos diversos, como armas, redes, teci
dos e na cestaria, a decoracao plumária é caracteristicamente utili
zada no adorno pes so al. As formas mais vistosas sao as de capace
tes, coifas, aros, grinaldas, diademas, Jeques e pingentes para a ca-
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beca. Em tempos passados, os Tupinambá foram mestres na arte, 
em que também se distinguiram os Munduruku do rio Tapajós. 
Atualmente a arte plumária mais preciosa se encontra entre os Uru
bu-Kaapor. (Ribeiro & Ribeiro 1957). 

A variedade de tipos é facilmente identificável a estilos tribais. 
Coroas radia is dominam entre os Boro ro, coif as e leques, entre os 
Carajá, diademas nos Urubu-Kaapor e Alto-Xinguanos, placas oci
pitais de aigrettes, no Rio Negro. Nessas preferencias estao implíci
tas variedades de técnicas na armacao e fixacao das penas ou plumas 
e na escolha de combinacoes de cor e de tipos de penas. Base flexí
vel ou rija, amarrilho ou colagem. Papagaios. araras e tucanos sao 
criados para uso futuro de suas penas. Flechas de ponta embotada, 
usadas para a caca de aves evitando que as penas se manchem de 
sangue. Brincos, bracadeiras, cintas, pulseiras sao complementos 
aos adornos de cabeca. A criacao individual também aí é limitada 
pelo conservantismo e subordinacao aos modelos tradicionais. 

U m complemento ao adorno plumário é a pintura corporal. 
Tres cores sao usadas, o branco de tabatinga, o preto de fuligem ou 
do sumo de genipapo, e o vermelho ou amarelado do urucu. O ne
gro do genipapo é mais duradouro, levando até duas semanas para 
evanescer. O branco e o vermelho funcionam apenas para o mo
mento. A pintura é aplicada comos dedos, varetas e carimbos. Os 
motivos dos desenhos obedecem a modelos tradicionais e a situacao 
de apresentacao, simples embelezamento cotidiano ou para festivi
dades e cerimónias. 

U m capítulo menor do_ adorno corporal é o da tatuagem por 
escarificacao ou punctura. Funciona mais como marca tribal, a 
exemplo dos Kayabi do Tapajós-Xingu em que linhas pretas des
cero dos lobos das orelhas e circundam a boca, ou dos Karajá, do 
rio Araguaia, dois círculos pretos sobre os zigomas. 

U m material introduzido desde os primeiros tempos da coloni
zacao foi a conta de vidro ou de louca. Substituiu com vantagem o 
uso de sementes ou das contas primitivas de pedra ou osso, de con
feccao trabalhosa e sem maior colorido, e transformou-se em artigo 
de alto valor no escambo entre indios e brancos. Usadas para cin
tos, pulseiras, colares ou aplicadas a vários tipos de adorno, é nas 
tangas femininas da área norte-amazónica que alcancam maior ex
pressao estética. Essas tangas, de forma retangular, .e variando em 
tamanho de um pequeno cobre-sexo a um quase avental, sao "teci
das" em teares em forma de U, invertido. Os desenhos a duas e tres 
cores sao semelhantes aos desenvolvidos na cestaria, com marcada 
predominancia de gregas. 
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O líber de algumas árvores, genericamente identificado pelo 
nome de tururi, fornece o pano para bolsas, tangas masculinas, pai
néis decorativos e principalmente para as máscaras cerimoniais. Es
sas vestimentas marcam urna partida da simples decoracao aplica
da a um artef ato utilitário, como na cestaria ou na cera mica, para o 
da cria~ao de urna figura em que forma, desenho e cor se f undem 
para atingir a representa~ao do universo sobrenatural. Como no 
decorativo simples, as representacoes sao subordinadas a formas e 
estilos tribais, ou de área cultural, ou melhor, a concepcoes diversas 
do sobrenatural, fixadas na tradicao do grupo. Nao obstante o con
servantismo da figuracao que deriva da mítica dessas tribos, encon
tra-se aí urna dimensao maior para a interpretacao individual. 

O fabrico dos "panos" de tururi obedece a urna técnica mais 
ou menos generalizada para toda a área amazónica. O tronco de tu
ruri é cortado no tamanho adequado ao corpo ou a cabeca da más
cara e debastado da casca externa com o cuidado de nao ferir a en
trecasca. Após imerso em água até amolecer, o líber é batido com 
macetes rolicos até se desprender do lenho. E. lavado e novamente 
batido e distendido no tamanho permissível ou desejável. Após ar
mado sobre estrutura de trancado ou de madeira, é pintado com ta
oatinga, urucu ou fuligem. Nas máscaras maiores, os panos sao 
costurados. Saias compridas, de palha desfiada, sao acessórios ao 
corpo de pano. Cab~as de máscaras, esculpidas em madeira e pin
tadas sao comuns. 

As figuras representam sobrenaturais de vária ordem e descri
cao. "Encantados" dos ríos ou da mata, espíritos de animais ou dos 
mortos, seres de um mundo subterraneo. Segundo a área ou tribo, a 
figura é bastante naturalística e facilmente identificável a um bicho 
como a onca, a borbolcta ou o morcego, de características dos gru
pos do Alto Rio Negro. Em outras representacoes, somente o ini
ciado é capaz de apreender o seu sentido. Há, porém, urna constan
te, o antropomorfismo da figuracao do sobrenatural. 

Essas máscaras, por sua conexao mágico-religiosa, tem funcao 
importante na socializacao do indivíduo. Em muitas tribos, sua vis
ta é proibida as mulheres e jovens nao iniciados. Estao presentes 
nos "ritos de passagem" dosjovens, a quemé revelado o sentido da 
personificacao do sobrenatural. Nessas tribos; as máscaras sao 
guardadas em casas próprias, onde é vedado o ingresso de m ulhe
res e crian~s. 

Nessa apresentacao sumária do artesanato indígena na Ama
zonia, podem ser fixados alguns pontos. Os artefatos modernos nao 
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representam urna decadencia de modelos pré-colombianos, extintos 
pela conquista, mas a sobrevivencia de outras tradicoes também ar
caicas mas historicamente diversas. A transformacao do artesana
to, .e em muitos casos a.sua qualidade inferior no presente, se deve a 
ef et tos do processo ma1s geral do con tato entre as sociedades indí
genas dominadas e a sociedade nacional dominante, que traumati- : 
zou ou levou a desorganizacao cultural aquelas. A cornercializacao 
de alguns produtos de maior procura pelo interesse turístico ou de 
curiosidades levou a urna producao em maior escala e menos cui
dada, como no caso das bonecas e adornos dos f ndios Carajá, do 
rio Araguaia. Acentuou-se bastante o conservantismo dos modelos 
e estilos tradicionais e a relativa ausencia de inovacoes na criacao 
individual. As mudancas, que scm dúvida ocorrem pela própria di
namica do fenómeno cultural sao, entretanto, de ritmo demasiado 
lento e por isso pouco pcrceptfvel a observacao etnográfica. 
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tertribal, numa regiao em que ele se ges
tou da· maneira mais integrada: a área dos 
formadores do rio Xingu. Seu ensaio 
sobre Cultura e Sistema de Parentesco das 
tribos do alto Xingu, inserto nesta coleta
nea, é exemplo clássico da visao desse pro
cesso. O seu Estudos de acultura~do dos 
grupos indígenas do Brasil contém coloca
coes teóricas e pragmáticas que represen
tam urna contribuicao a política indigenis
ta brasileira e urna síntese dos estudos de 
caso levados a efeito na década 50/ 60. 

Interrompida abruptamente a experien
cia inovadora da U niversidade de Brasi
lia, Galvao voltou ao Museu Paraense 
Emílio Goeldi, dando prosseguimento a 
seus próprios estudos sobre a Amazonia e 
incentivando os de seus discípulos. Per
maneceu 21 anos em Belém, tornando-se 
profúndo conhecedor dos problemas só
cio-económicos e culturais da hiléia. Rea
liza, além do estudo do sincretismo reli
gioso do caboclo amazonense - represen
tado nesta coletanea pelo artigo Panema -
o de urna outra importante área de acultu
racao intettribal: a do alto rio Negro. Aí 
estuda, por um lado, a integra~ao de gru
pos indígenas - os Maku, Tukano e Bani
wa - dos altos rios, que homogeneiza lin
güística e culturalmente a área e, por ou- . 
tro, seus encontros e conflitos com a so
ciedade nacional. Os resultados dessas 
pesquisas estao contidos em quatro en
saios que também fazem parte do volume. 
Áreas culturais indígenas do Brasil: 1900~ 
J 959 é consulta obrigatória a quem queira 
situar-se no emaranhado de tribos e cultu
ras remanescentes no Brasil no século XX. 

Galvao se preocupou com a chacina 
. dos índíos, a alienacao de suas terras, a es

poliacao de que eram vítimas. Protestou 
contra a exploracao que incidia sobr~ o 
seringueiro, o castanheiro, o hornero ru
ral. Além de sua generosidade, .o que ficou 
re ti do na memória f oi seu .jeitao. fidalgo", 
seu humor ferino, seu calor humano, sua 
qedicacao ~os amigos e aos alunos que o 
adoravam por essas qualidades e por sua 
sapiencia discreta mas segura . 

Berta G. Ribeiro 
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