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O CONTACTO INTERbTNICO E O ESTUDO DE POPULAÇÕES (*) 

Introdução 

Roberto Cardoso de Oliveira e L. de Castro Faria 
(Divisão de Antropologia do Museu Nacional, Rio de Janeiro) 

O estudo de populações, consideradas do ponto de vista biológico, 
embora venha integrando progressivamente noções sócio-culturais em sua 
metodologia, nem sempre o faz - pelo menos no Brasil - de modo siste
mático, como seria de desejar . A forma mais adequada de integrar os 
recursos da Antropologia Social ou da Etnologia nesses estudos é, por certo, 
a associação de especialistas dessas disciplinas em projetos bio-sociais, so
bretudo naqueles desenvolvidos no campo da genética humana. Seguindo 
essa linha, pelo menos um conjunto de trabalhos orientados interdisc~pli
narmente teve lugar no Brasil. Referimo-nos especificamente ao estudo 
dos Xavante, do qual participou, na condição de antropólogo social, o Dr . 
David Maybury-Lewis. Outros projetos, uns já iniciados, outro em orga
nização, sob a resgonsabilidade do Dr. Sa~zano, têm contado com a cola
boração de antropólogos sociais, na ~ondição de fornecedores de pedigrees, 
como é o caso do Dr. Terence Turner, para os Kayapó, ou o de um d9S 
autores desta comunicação, para os Terêna e Tukúna. Mas em todos êsses 
casos a colaboração tem se restringido apenas às preliminares da investiga
ção, e de um modo particular na escolha aleatória dos grupos indígenas, 
geralmente selecionados de conformidade .com a experiência de campo e a 
familiaridade dos antropólogos sociais chamados a colaborar no projeto. 
Acreditamos que no presente simpósio poderemos dar alguns passos adian
te, questionando inicialmente algumas noções nutridas de ambigüidade, e 
que vêm servindo igua'.mente a geneticistas e a etnólogos. Posteriormente 
tentaremos . apresentar um sistema de classificação dos grupos tribais, de 
acôrdo com a sua situação de contacto interétnico, orientando-nos por um 
esquema simples, capaz de reduzir sensivelmente a margem de êrro, que 
decorre de qualquer inclusão de dados empíricos em categorias classifica-. 
tórias. Na parte final do nosso trabalho encontra-se uma relação de grupos 

*) Trabalho apresentado à conferência sôbre "The Ongoing Evolution of Latin 
American Populations", proposta pelo Dr . Francisco M . Salzano e realizada sob o pa
trocínio da Wenner-Gren Foundation em agôsto de 1969, no Burg Wartenstein. 

• • 

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



32 Roberto Cardoso de Oliveira e L. de Castro Faria 

tribais, para cada um dos quais são fornecidos dados sôbre a localização 
(geográfica) e a situação (de oontacto interétnico) . Esperamos que esta 
relação possa ser útil como fonte de informações, e mesmo como funda
mento de algumas hipóteses de trabalho sôbre a variabi~idade de popula
ções humanas no Brasil . 

O Sistema l nterétnico 

O contacto interétnico, particularmente o que envolve "índios" e "bran
cos", apresenta-se ao pesquisador sob dimensões e enfoques diversos. Po
de ser focalizado a partir de duas perspectivas distintas, uma comum aos 
estudos de aculturação, outra comum aos estudos de re~ações socia~s - a 
primeira inspirada em teorias etnológicas, a segunda em teorias sociológi
cas. · É fato que em qualquer delas a investigação se pautará pela constata
ção de que o f enômeno do contacto poderá ser apreendido em sua dupl~ 
dimensão: de estado ou etapa em que se acha uma determinada população 
ou grupo indígena na história do seu relacionamento com outro povo, ou 
seja, o grau de contacto, e de processo, isto é, o modo pelo qual o con
tacto evolui e se desenvolve, os mecanismos que lhe são subjacentes, sua 
estruturação e sua dinâmica . Ralph Beals, entre outros, distinguiu essas 
duas dimensões ao falar sôbre aculturação, atribuindo à primeira um ca
ráter relativamente estático, e à segunda um caráter dinâmico (Beals, 1953). 
A Etnologia Brasileira tem se valido da primeira dimensão para diagnosti
car o estado em que se encontra um determinado grupo indígena em seu 
relacionamento com a sociedade nacional, classificando-o, nesse estado, de 
forma a constituir tipologias, dentre as quais a mais recente, e hoje bas
tante conhecida, é a de Darcy Ribeiro (Ribeiro, 1957). Igualmente tem 
se valido da segunda dimensão para analisar o contacto, a fim de compre
endê-Io e explicá-lo por meio de diferentes modelos. Tais modelos podem 
ser depreendidos da leitura de um conjunto razoável de monografias, escri
tas nesses últimos vinte anos e orientadas segundo certas perspectivas teóri
cas, que em outro lugar um dos autores já teve oportunidade de examinar 
(Oliveira, 1964, cap. 1) . Ambas as dimensões, contudo, podem ser con
jugadas de forma a servir a objetivos classificatórios, tanto quanto à com-
preensão dinâ1nica de totalidades sócio-culturais . · 

A aplicação da noção de sistema proporcionará ao estudo das relações 
interétnicas no Brasil um instrumento capaz de permitir não apenas a des
crição e a análise adequada da interação entre grupos étnicos, mas tam
bém a formulação de esquemas classificatórios mais operativos. Tal ap~ i
cação, aliás, vem sendo recomendada regularmente aos estudos de acultu
ração (Siegel et al., 1954; Dohrenwend & Smith, 1962, entre outros), e 
já ofereceu resultados bastante satisfatórios no campo da Etnologia Bra
sileira, como se pode verificar através de um conjunto de trabalhos reali-
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zados nos dois últimos decênios por etnólogos brasi;eiros e estrangeiros 
(consulte-se Baldus, 1954; 1968). Se bem qµe se verifiquem algumas di
vergências quanto às implicações teóricas dêsses estudos, acreditamos que 
a noção de sistema tenha persistido de modo a tornar irreversível a sua 
utilização, seja na investigação de "conjunções interculturais", seja na pes
quisa da "fricção interétnica", ou das "relações raciais". Tal utilização, 
porém, não tem sido feita de modo inequívoco. Uma perspectiva, por si
nal a mais difundida,. toma por referência o sistema de elementos constitu
tivos da ordem sócio-cultural . Outra perspectiva, adotada no presente tra
balho, tem ·por referência o sistema de relações sociais inerentes ao con
tacto interétn!co. Um dos autores desta comunicação (Oliveira, 1962, 1963, 
!'968) vem definindo o sistema interétnico como "formado pelas relações 
entre duas popu!ações dialeticamente unificadas através de interêsses dia
metralmente opostos, ainda que interdependentes, por paradoxal que pare
Ça" (Oliveira, 1962: 85-86) . "Trata-se ( ... ) de uma oposição, ou mes
mo, de uma contradição, entre os sistemas societários em interação que, 
entretanto, passam a constítuir subsistemas de um mais inclusivo que se 
pode chamar de sistema interétnico" (Oliveira, 1968: 341) . Em têrmos 
empíricos pode-se apontar a interdependência índio/branco, manifesta na 
dependência do índio dos recursos econômicos postos ao seu . "alcance" 
pelo branco, isto é, pelo homem regional, e da dependência dêste último 
de recursos postos ao seu "alcance" ·pelo índio - dêsse índio-, sendo-lhe 
tomada a terra ou apropriada a sua fôrça de trabalho, conforme a região 
em que se dá o contacto, e o grau de agressividade da frente de expansão 
da sociedade nacional. E do branco, o índio tirando ou negociando bens 
manufaturados, como faca, machado, armas de fogo, entre outros. Tal 
interdependência índio/branco só surge, entretanto, após um período de 
contacto preliminar, que varia de áz:ea para área, de grupo para grupo, se
gundo diferentes ordens de fatôres, que não cabe aqui examinar. O im
portante agora é dar conta da existência dêsses sistemas interétnicos, bem 
como da ocorrência de grupos tribais não inseridos nesses sistemas, por
tanto ainda não dependentes da sociedade nacional envolvente. Alguns 
dêsses grupos podem estar completamente isolados dos segmentos reg;o
nais da sociedade brasileira, mas nem por isso isolados de contactos intertri
bais, é necessário acentuar. Outros ainda em contacto fugaz ou "intermi
tente'' com indivíduos ou frentes de desbravamento, mas nem por isso des- . 
tinados a suprir suas necessidades econômicas com recursos a~ienígenas, o 
que equivale a dizer, ainda não vinculados de modo irreversível à socieda
de -brasileira e portanto em condições de escolher - se esta o permitir -
o seu próprio caminho . 

Os grupos não inseridos em sistemas interétnicos formam uma categq
ria, enquanto os inseridos formam outra. Acreditamos que essas duas ca
tegorias sejam suficientes para uma classificação tentativa, considerando-se 
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o estado atual dos nossos conhecimentos, ou melhor, o que pode dar a 
Etnologia Brasileira Comparada atual. E é precisamente por ser êsse co
nhecimento precário, porquanto fragmentário, que o uso de unicamente 
duas amplas categorias - em lugar de quatro, por exemplo ( cf. Ribeiro, 
19 57) - se impõe, de modo a diminuir a margem de êrro, inevitável em 
classificações dessa natureza. 

Há também a considerar o caráter transitório dessas classificações, 
maior do que o de qualquer outra, pôsto que pretendem catalogar grupos 
tribais em diferentes ordens de situações, particularmente de situações de 
contacto interétnico. Tais classificações - como a que se propõe no pre
sente trabalho - deveriam por êsse mesmo motivo conter indicadores 
sôbre a probabilidade da mudança de situação dos grupos tribais arro~ados . 
Isso significaria apreender os aspectos dinâmicos de um esquema classifica
tório. Em se tratando de contacto entre índios e brancos, as frentes de 
expansão da sociedade nacional surgem como uma realidade de c.onside
ração indispensável. A respeito dêsse problema, um dos autores (Oliveira, 
1968: 352-353) já fêz notar que "A existência de frentes de expansão da 
sociedade brasileira é a idéia que, preliminarmente, devemos considerar. 
A noção de "frente", acrescida à de "expansão", indica claramente a carac
terística dinâmica do fenômeno que se quer investigar. :E: a sociedade na
cional, através de seus segmentos regionais, que se expande sôbre áreas e 
regiões cujos habitantes são as populações indígenas. Mas êsse processo 
de expansão não é conduzido ao acaso . lnterêsses econômicos o conduzem, 
motivando as populações nêle envolvidas". No trabalho do qual foi ex
traído êste trecho o autor procurou desvendar a estrutura da situação de 
contacto interétnico e sugerir sua dinâmica, valendo-se de indicadores de
mográficos e. econômicos, os primeiros destinados à percepção dos deslo
camentos das frentes de expansão e dos seus segmentos pioneiros; os se
gundos, à das compulsões mais decisivas dessa mobilidade. Para a cons
trução do quadro em Apêndice limitamo-nos, no entanto, à utilização de 
indicadores demográficos, que nos parecem suficientes para os objetivos 
das considerações que estamos fazendo sôbre o contacto interétnico e o 
éstudo das populações. Para a constituição do indicador demográfico fo
ram utilizados os índices de densidade e de incremento populacional (verifica
ção entre 1950 e 1960) por "zona fisiográfica" (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), correlacionados com a presença de grupos tribais1 • 

Da conjugação dos diferentes índices resultaram nove áreas, quatro 
das quais constituem categorias polares, que exprimem, ainda que grosseira
mente, zonas com condições demográficas propícias ao desenvolvimento 
(área I, com desenvolvimento alto e incremento alto), zonas estagnadas 
ou em processo de decadência (área III, com densidade alta e incremento 

• 



O contacto interétnico e o estudo de populações 35 

baixo), zonas de crescimento instável (área VII, com densidade baixa e 
incremento alto) e zonas marginalizadas (área IX, com densidade baixa e 
incremento baixo) . A discussão aprofundada a respeito dos significados 
dessas categorias foi feita em outro lugar (Oliveira, 1968), e não caberia 
reproduzi-la aqui. Bastaria acrescentar que a classificação em apenas qua
tro áreas polares revelou-se insuficiente para penpitir ao analista a obtenção 
de maior rentabilidade do quadro comparativo,- razão pela qual foi deci
dida a inclusão de cinco outras categorias (áreas) intermediárias. Para a 
constituição dessas últimas foram utilizados os valores médios de incremen
tos e densidades . Finalmente as nove categorias, polares e intermediárias, 
foram relacionadas com os grupos indígenas presentes nas zonas fisiográ
ficas de cada uma das áreas2 • 

Uma aná1ise pre1iminar mostra que dos 211 grupos tribais distribuídos 
em 59 zonas fisiográficas, 46 (21,8 %) podem ser classificados na catego
ria dos não-inseridos em sistemas interétnicos. Tomando-se área por área, 
vemos que as zonas de crescimento instável (área VII) concentram 41 dês
ses grupos não-inseridos, ou seja 89, 14%, vindo a seguir as zonas da 
área VIII (intermediária), com 6,52% . Como área intermediária bem 
poderá ser aglutinada - nos têrmos do modêlo estatístico - à área VII, 
uma vez que participa de modo expressivo das características das zonas de
finidas como de crescimento instável. As áreas I e V, ambas com apenas 
um grupo tribal em cada uma (isto é, com 2, 17 % ) , encerram a pequena 
lista daquelas áreas possuidoras de populações indígenas não-inseridas. A 
área I, considerada como propícia ao desenvolvimento, por apresentar den
sidade e incremento populacional altos, registra o grupo Xetá, descoberto 
em 1955 na Serra dos Do~rados, no Estado do Paraná, e que pode ser to
mado como caso de características excepciona!s, que em nada diminui o 
significado da generalização sôbre a incompatibilidade entre áreas em "de
senvo:vimento" e de "crescimento instável", em têrmos de situação de con
tacto interétnico. Quanto à área V, de densidade e incremento médios, cias
sificada como categoria intermediária, a ocorrência de um único caso -
o dos índios Parakanã do Baixo Tocantins, no Estado do Pará - também 
não é suficiente para prejudicar a generalização, sobretudo quando se 
considera o fato de que êsses índios se encontram atualmente em processo 
de atração. 

A tabela abaixo, de cuja análise completa nos dispensamos, por não 
nos parecer fundamental para a compreensão das idéias centrais apresen
tadas, s~rvirá para fornecer uma perspectiva comparativa das diferentes 
áreas ·e situações de contacto interétnico, bem como completará o quadro 
em Apêndice, onde estão relacionados nominalmente os grupos tribais, sua 
localização em zonas fisiográficas e sua situação de contacto . 
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TABELA 1 (*) 

Não inseridos em Inseridos em 
sistemas sistemas Total 

N.s N.s N.s 
Categorias absolutos Porcentagem absolutos Porcentagem absolutos Porcentagem 

I 1 2.17 9 5.46 10 4.74 
II 10 6.07 10 4. 74 

III 9 5.46 9 4.27 
IV 
V 1 2. 17 6 3.63 7 3 .31 

VI 4 2.42 4 1.89 
VII 41 89.14 79 47 .88 120 56.88 

VIII 3 6 .52 34 20. 60 37 17 .54 
IX 14 8.48 14 6.63 

Total 46 100.00 165 100 .00 211 100.00 

O Contacto lntertribal 

-
Desde que o "índio" foi descoberto, êle passou a ser considerado ge-

ralmente como categoria que só se tornava inteligível quando comparada 
ao "não índio'', isto é, ao "branco". Em relação ao "branco" o "índio" era 
visto como grupo homogêneo, tanto no que se referia aos aspectos biológicos, 
quanto às características sócio-culturais. Apesar de todos os esforços já 
realizados para substituir essa simplificação etnocêntrica por um conheci
mento científico, prevalecem ainda hoje, em certas áreas, algumas pré-no
ções que tornam difícil uma perfeita apreensão da realidade abrangida pelo 
nome "índio", que se torna assim não apenas um têrmo ambíguo, mas uma 
fonte geradora de ambigüidades. É evidente que ninguém usaria expressões 
como "cultura branca", "crenças brancas", ou mesmo "população branca" 
com a presunção de que tais expressões oontivessem em si mesmas signi
ficados precisos, apreensíveis ao nível do enunciado. A partir da idéia de 
que "índio" constitui uma categoria upívoca, autodefinida, foram elabora
dos outros conceitos, que se tomaram igua' mente equívocos. Apreciaremos 
alguns dêles, com o objetivo de oferecer uma contribuição ao esfôrço que 
os biólogos vêm fazendo no sentido de integrar os conhecimentos da dinâ
mica sócio-cultural às pesquisas sôbre o processamento da evolução nas 
populações latino-americanas. Uma primeira observação geral se impõe 

*) Os autores são gratos a '"-'agner N'eves Rocha pela preparação da Tabela, Apêndice 
e Mapa, que acompanham êste trabalho . O Sr. Wagner Neves, Auxiliar de Ensino da Ca
deira de Antropologia da U. F. F., está terminado os seus cursos de Pós-Graduação em 
Antropologia Social no Museu Nacional (U. F . R. J.), para obtenção do grau de Mestre. 

• 
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- o desbravamento de novos campos de conhecimento faz-se quase sempre 
por meio de uma linguagem já elaborada para a construção do conhecimen
to antigo, mas a partir de certo ponto essa linguagem se torna incapaz de 
exprimir satisfatoriamente os novos fatos, e tefl?. lugar a procura de uma 
terminologia também nova, despojada de significados de uma outra ordem 
anterior ou, de qualquer modo, diferente . Tal foi o caso, por exemplo, 
do ajustamento das categorias da taxonomia biológica tradicional aos novos 
fatos, resultantes de uma concepção fundamentalmente diversa dos proces
sos de mudança microevolutíva ( cf. Gilmour e Heslop-Harrison, 1954) . 
·É certo que a substituição de tôda uma terminologia por outra encontra 
resistências sérias; isto nunca se dá de uma só vez, nem por meio de uma 
única iniciativa: formal . Quando surgem, no entanto, demonstrações re
petidas no sentido de que a terminologia disponível já não é mais capaz de 
exprimir os novos conceitos, uma nova terminologia, ou pelo menos uma 
clarificação da termino!ogia antiga, se torna condição preliminar de todo 
entendimento. Cabe aqui uma observação do mesmo tipo, a respeito do 
trabalho interdisciplinar. Há têrmos que não são permutáveis - têm um 
sentido próprio, no campo do conhecimento onde foram conceptualizados, 
e o seu emprêgo com outro sentido, ou com o simples significado de senso 
comum, torna-se uma fonte de confusão. 

Os comentários que se seguem tornam mais explícito o nosso pensa
mento e colocam em discussão alguns temas cujo esclarecimento nos parece 
relevante para a própria concepção do trabalho a ser empreendido a partir 
do presente simpósio. 

A noção de "índio" como categoria unívoca estêve sempre associada 
a idéia de "pureza". Ser "índio puro'' significava, do ponto de vista bio
lógico, não ter cruzamentos com "não índios"; do ponto de vista cultural, 
não ter sofrido a influência da civi'.ização. O "índio puro" como objeto 
da investigação, con10 todos sabe1n, estava inserido nas perspectivas teóri
cas do século XIX, quer na que dominou o pensamento social, quer na que 
impunha os rumos da Biologia. Sabemos perfeitamente que estas são no
ções já removidas do conhecimento científico atual, mas não estamos tão 
seguros de que tenham realmente desaparecido das formas menos apuradas 
de saber. De qualquer modo, persistem ainda como instrumentos para a 
identificação biológica e etnológica do "índio", já agora em têrmos ou do 
"blood quanta" ou da quantidade de traços culturais que teria conservado 
de uma pureza anterior, apenas pressuposta. É o caso, por exemplo, do 
uso de genealogias individuais para estabelecer o direito ao reconhecimento 
como membro de uma comunidade tribal (cf. Walker, Jr., 1967), ou do 
arrolamento de traços culturais considerados como "sobrevivências preco
lombianas", para distinguir o "índio" dos latino-americanos ou anglo-ame
ricanos . 

• 
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A noção de "tribo" foi inicialmente elaborada com fundamento nesse 
pressuposto básico de uma totalidade homogênea, da qual seriam as uni
dades representativas . Mais do que isso; as tribos ao se converterem em 
objetos da investigação etnológica, e sôbre as quais se escreviam monogra
fias, passaram a set entendidas no senso comum, não apenas como unida
des, mas como unidades fechadas, que ·só se alteravam de maneira signi
ficativa na medida em que se relacionavam com os elementos de outro uni
verso, isto é, o dos brancos . Mesmo deixando de parte o problema das 
pré-noções dominantes nessa área, mas que de qua~quer forma são impor
tantes quando se consideram os obstáculos que se encontram no campo da 

· comunicação, sobretudo entre especialistas e não especialistas, é fácil cons
tatar que o nom.e "tribo" é ainda empregado com diferentes significados, 
também por cientistas sociais . Em artigo recente, "On the concept of tribe", 
Daniel P. Biebuyck (Biebuyck, 1966) parte do reconhecimento de que 
"Both the definition of tribe and its application to a form of organization 
of peoples, societies and cultures of Africa, as of other parts of the world, 
remain oontroversial and confused", e fazendo o confronto de textos de 
vários autores torna evidente o fato de que "ln the langÚage of the anthro
pologists as well as in that of other social sc.ientists and in the layman's 
jargon, such concepts as tribe, subtribe, tribelet, tribal, tribal society, tribal-
1sm, tribality have been used, n1isused and abused to cover a wide range 
of groups, frameworks of in-group mores, types of organization, pattems 
and leveis of socio-political development, sources of division and disruption, 
or ways to distinguish peoples as tribesmen vs peasants or as tribesmen vs 
townsmen . Y et the content and scope of these concepts and their validity 
as methods of classification and comparison are not clear. No cross-cultur
ally valid definition of these recurrent terms exists. So, according to · cir
cumstances and necessities, we use them as classificatory <levices, as stages 
in a socio-cultural scheme of evolution, as synonyms for uniformity, tra
ditionalism, rigidity, and backwardness, as manifestations of geograph!cally, 
institutionally, ideo:ogically narrowly constrained systems characterized py 
values that are bound in time and place". Desculpem-nos. tão longa cita
ção, mas queremos deixar bem claro que nosso trabalho interdisciplinar 
exige como ponto de partida o uso de uma linguagem científica, que não 
será necessàriamente comum e única. Deve ser construída, no entanto, como 
reconhecimento do fato de que a mesma palavra pode. corresponder a con
ceitos diversos, na linguagem própria de cada área específica do saber. 
A palavr~ "população" corresponde a conceitos diferentes, caso figure num 
contexto de Demografia, de Genética, de Biologia Sistemática, ou ainda de 
Geografia Humana. Em contextos socio~ógicos não pode ser usada como 
alternativa para "sociedade", têrmo que por sua vez corresponde a concei
tos diversos, igualmente não permutáveis, conforme o contexto seja de 
Botânica, de Zoologia, ou de Sociologia, propriamente. A palavra "etnia", 
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por exemplo, foi conceptualizada nas ciências sociais com o objetivo de re
mover da sua linguagem a palavra "raça", que pertencia ao glossário técni
co de outras ciências. As duas, portanto, também não são permutáveis -
não faz sentido usar "etnia" em textos de Biologia, como também não faz 
sentido o têrmo "raça" em textos de ciências sociais, com significados es
sencialmente diversos daqueles que lhe são atribuídos nas ciências bioló
gicas . É fácil entender agora a ·in1portância que assume todo esfôrço rea
lizado no sentido de clarificar um conceito tão importante como o de "tri
bo'', a respeito do qual, como vimos, mesmo entre os cientistas sociais não 
existe concordância satisfatória. De qualquer forma, entre êstes não se ve
rifica · nenhum desacôrdo quanto ao fato de que "tribo" é um grupo social. 
Mesmo na forma já dicionarizada isto é enfatizado~ como se vê em Charles 
Winick (Dictionary of Anthropology, 1956): "Tribe - A social group, 
usually with a definite area, dialect, cultural homogeneity, and unifying so
cial organization . lt may include severa! subgroups, such as sibs or villages. 
A tribe ordinarily has a leader and may have a common ancestor, as well 
as a patron deity. The families or small communities making up the tribe 
are linked through economic, social, religious, family, or blood ties". Em
bora não seja esta a ocasião adequada para um questionamento mais apro
fundado de certas implicações de tal conceito, um fato fica estabelecido de 
maneira inquestionável - a palavra tribo não contém em si nenhum signi
ficado biológico definido . E mais, não corresponde por definição a um "iso
lado", uma vez que em tal grupo não se encontram necessàriamente bar
reiras de ordem social, cultural ou religiosa. Os pressupostos de que uma 
tribo não inserida num sistema interétnico seja homogênea, ou "pura", são 
também indefensáveis. O problema das diferenças genéticas entre popula
ções indígenas acaba de ser . apreciado por Layrisse (Layrisse, 1968) de 
maneira muito lúcida, e à luz de dados empíricos conclusivos. Um fato des
de muito temJJQ proclamado pelos antropólogos sociais foi afinal reconhe
cido pelo geneticista: "Analysis of the frequency of blood groups traits has 
shown that the socio-political unit used in cultural anthropology does not 
always correspond to the biological unit; it appears that the population of 
each village rather than the whole tribe represents, in some cases, an inde
pendent gene pool" (Layrisse, op. cit.). Isto não é tudo - o fundamental 
consistirá em reconhecer que "tribos diferentes", ou subgrupos de uma 
"mesma tribo" possuem geralmente formas institucionalizadas de relaciona
mento, sejam elas pacíficas ou agressivas, e que estas relações entre elasi 
representam um fator de variabilidade biológica. Padrões matrimoniais 
exógamos, adoção de crianças, incorporação de adultos, sobretudo de mu
lheres, por rapto ou guerra, são tão comuns na América indígena que nos 
dispensamos de fornecer exemplos. :E:sses fatos devem ser encarados, con
jugadamente, como elementos de um processo cujo início data de cêrca de 
30. 000 anos, e como componentes de um sistema social de relacionamento 
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de grupos humanos . O fato de que se ponha eventualmente ênfase no es
tudo de contactos interétnicos, a partir da polarização índio/branco, isto 
não significa que os contactos intertribais e intratribais sejam excluídos co
mo objeto de investigação. O nosso ponto de vista, ao contrário, é de que 
tais estudos constituem o fundamento de qualquer conceituação do "índio", 
seja como grupo social ou b1ológioo . 

No quadro apresentado em Apêndice encontram-se dados que retra
tam a situação presente. Pode ser utilizado com proveito para uma avalia
ção imediata das possibilidades de investigação, quando estas tiverem como 
ponto de partida a situação de qualquer grupo indígena em têrmos do seu 
maior ou menor grau de relacionamento com segmentos da sociedade na
cional. Na classe de não inseridos em sistema interétnico estão incluídos 
aquêles grupos que provàvehnente não apresentam evidências de cruza
mentos com "não índios", ou de a~ terações dos seus padrões sócio-culturais 
originais . Entre êstes ainda seria possível distinguir os que se mantêm em 
relativo isolamento, mesmo em relação a outros grupos indígenas, e os que 
se enoontram em áreas chamadas de aculturação, como por exemplo, a do 
Rio Negro, . do Xingu, ou do Chaco. Na classe de inseridos em Jüstemas 
interétnicos, diferentes variáveis podem ser consideradas, mas isto se fará 
em função da problemática que venha a ser estabelecida em projetos espe
cíficos. O intuito que tiveram os autores desta comunicação foi o de prover 
os seus colegas biólogos de um amplo esquema de referência para a progra
mação preliminar de suas pesquisas . Não deve ser tomado, entretanto, co
mo uma autodispensa dos etnólogos ou antropólogos sociais de uma cola
boraç2 o mais imediata e particularizada, sempre que para tal sejam solici
tados, a fim de que possíveis insuficiências e distorções possam ser reava-
1 iadas e corrigidas . 

NOTAS 

1) Uma tal classificação teve de orientar-se para a constituição de categorias polares, 
capazes de exp1 imir as situações mais extremas resultantes de combinação, inicialmente, 
entre duas variáveis: a densidade e o incremento populacional. Foram estabelecidas, assim, 
quatro categorias: uma, cm que as zonas fisiográficas a.presentassem densidade alta e in
cremento alto,· outra, em que a densidade alta estivesse associada ao incremento baixo; uma 
terceira categoria, em que a densidade baixa e o incremento alto estivessem combinados; 
e, finalmente, urna quarta onde estariam relacionados a densidade e o incremento baixos. 
Para efeito de cãlculos, arbitraram-se os seguintes indices: densidade alta (Da) acima de 
16 habitantes por km2; densidade baixa (Db) até 4 habitantes por k.m2; incremento alto 
(Ia) acima de 45%; incremento baixo (lb) até 25%. Tomadas as médias nacionais (para 
densidade 8.39; para incremento 36.62%), foram feitos cortes (para D: 4 e 16; para I: 
25% a 45%), no sentido de isolar catC'gorias indiscutivelmente polares, tal o seu afasta
mento das médias, como se pode visualizar no esquema: 

4 . . . . . . . . . . . . 8. 39 . . . . . . . . . . . . 16 
25% .. . . . .. . . . .. 36.62% .. .. . . . .. .. . 45% 

(Reproduzido de Oliveira, 1968, pág. 356 e nota 42) . 
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2) Cuidou-se de considerar a .presença dos grupos tribais por zona fisiográfica. Tal 
critério justifica a ocorrência dos índios Guarani, por exen1plo, em nada menos de 10 di
ferentes zonas fisiográficas . Grupos locais, bandos ou facções de um mesmo grupo tribal 
são contados, assim, tantas vêzes quantas estejam presentes em diferentes zonas fisiográ
ficas. :ftsse esclarecimento é necessário para justificar a multiplicação de grupos que, com 
outro critério, seriam relacionados apenas como unidades. 
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AP2NDICE 

SITUAÇÃO DE CONTACTO DE POPULAÇÕES I1VDÍGE1VAS BRASILEIRAS 

t - ZONAS DE DENSIDADE ALTA E I iVCR EME N TO ALTO 

Zona Fisiográfica 
(N<> no mapa) 

Inseridos 
em sistema 

MARANHÃO 
Baixo Mearim (13) 

MINAS GERAIS 
Mucuri (21) 

SÃO PAULO 
Litoral de Santos (1) 
São Paulo ( 14) 

PARANÁ 
Oeste (49) 

~Tcrte (50) 

1 

1 

1 
1 

2 

3 

Não inseridos 
em sistema 

1 

. 

Grupo 

Guajajára 

Maxacali 

Guarani 
Guarani 

Guarani 
Kaingáng 
Xetá (Aré) 
Guarani 
Kaingáng 
Xokleng 

, 

2 - Z01VAS DE DENSIDADE ALTA E INCREfl.tlENTO MÉDIO 

PARAÍBA 
Litoral e Mata (6) 

BAHIA 
Cacaueira ( 1) 

MINAS GERAIS 
Rio Doce (22) 

SANTA CATARINA 
Bacia do Itajaí (5) 

RIO GRANDE DO SUL 
Alto Uruguai (54) 

1 

4 

1 

3 

1 

Potiguara 

Botocudos 
P ataxó-Hahahái 
Kariri 
Tupinaki 

Botocudos (Guerem) 

Guarani 
Kaingáng 
Xokleng 

Guarani 

3 - ZOlvAS DE DENSIDADE ALTA E I1VCREMENTO BAI,,YO 

PERNAMBUCO 
Agreste (16) 1 

Sertão do Moxotó (20) 1 
Xukurú 
Fulniô ( Carnijó) 

Situação 
de contacto 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
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Z onG Fisiográfica Inseridos Não inseridos Grupo Situação 
(NQ no mapa) em sistema em sistema de contacto 

Sertão do .i\lto 
Pajeú (26) 1 Kambiwá + 

ALAGO AS 
Baixo S. Francisco -(53) 1 X ukurú-Karirí. + 
Sertaneja ( 57) 1 . X ukurú-Karirí + 

SÃO PA"ÕLO 
Catanduva (40) 1 Guarani + 
Bauru (41) 1 Terêna + 
Marília ( 43) 1 Kaingáng + 

RIO GRANDE DO SUL 
Planalto Médio (57) 1 Guarani + 

4 - ZONAS DE DENSIDADE MÉD IA E IN CREMENTO ALTO (Não há populações 
indigenas) 

5 - ZONAS DE DENSIDADE MÉD IA E INCREMELVTO M ÉDIO 

PARA 
T ocantina (8) 2 1 Asurini 

Gaviões 
Parakanan 

PERNAMBUCO 
Sertão do São Fran-
cisco (60) 3 Pakarará 

"' P ankararu 
Uamué (Aticum) 

RIO GRANDE DO SUL . 
Campos de Cima da 
Serra (56) 1 Guarani 

6 - ZON AS DE DENSIDA DE 1lJÉDIA E IN CREMEN TO BAIXO 

BAHIA 
Nordeste (63) 2 Kaimbé 

Kiriri 
SÃO PAULO 

Baiada do Ribdra (2 ) 1 Guarani 
PARANÁ 

Alto Ivaí (29) - 1 Kaingáng 

7 - ZONAS DE DENSIDADE BA I XA E I NCREMENTO ALTO 

RONDÔNIA 
Alto Madeira (34) 10 2 Arikapu ou Maxubi 

Atorái 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
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Zona Fisiográfica Inseridos Não inseridos Grupo Situação 1 

(N<> no mapa) em sistema em sistema de contacto 

Uruku + 
DiO'üt <:> + 
Kabixi 
Pakaánovas 
Paranawat + 
Puruborá + ~. 

Tukumanféd + 
Tu pari + 
Urupá + 
Wiraféd + 

ACRE 
Alto Purus (23) 5 Catiquinga + 

Kaxináwa + 
Maniteneri + 
Yamináwa + 
Kanamari + 

AMAZONAS 
Médio Amazonas (16) 4 Hixkariâna + 

Mawé + 
Munduruku + 
Mura + 

Rio Negro (18) 1 1 12 Aixateri 
Aruahi 
Barawâna 
Desâna 
Guaharibo 
Hohodêne + 
Kamás (Makus) + 
Karutâna + 
Kobéwa + 
Koripáko + · 1 
Maku f 

Makunabõdõ 
Mandawáka 
Pakidái (Surára) 
Pokanga + 
Tariâna + 
Tuyuca + 
Wairá 
Wanâna (Kótedia) + 
Waikino (Pira-Tapuya) + 
Xiriâna 
Xirianá + 
Yanoama (Yanonama) 
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i Zona Fisiográfica Inseridos Não inseridos Grupo Situação 
r (W no mapa) em sistema em sistema de contacto 

RORAIMA 
Alto Rio Branco (25) s 3 Baharatiâna 

Ingarikó + 
Makuxí + 
Mayongong ( Iekvana) 
Taulipang (J aricunas) + 
Waiká 
Wapitxâna (Vapidiana) + 
Xirianá + 

PARÁ 
Baixo Amazonas ( 1 7) 6 3 Apalaí + 

Katawian + 
Kaxuiâna + 
Maopityan (Mapidian) 
Parikotó 
Saiu má + 
Sikiâna + 
Tirió 
Waiwái (Tapioca) + 

Itacaiunas (29) 1 Surui (l\1udjetire) + 
Rio Xin~u ( 30) 1 5 Gorotire + 

Menkrân-Notire 
Kubén-kran-keng 
Xikrin (Dióre) 
Kô-kray-môro 
Kararaô 

MARA>JHÃO 
Pindaré ( 15) 1 Guajajára + 
Tocantins (27) 1 2 Guajá 

- Krikati + r 
Gaviões 

Alto Mcarim (5) 3 K1 ikati + 
Ramkókamékra + 

, Timbira (Krem-Yê) + 
PARANÁ 

Campos do Oeste (5 1) 1 Kaingang + 
l\1A'l'O GROSSO 

Aripuaná ( 33) 4 Bôca-Negra 
Cinta Larga 
Erigpagtsá ( Canoeiros) 
Tapayúna (Beiço de Pau) 

• 
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Zona Fisiográfica 
(~Q no mapa) 

Inseridos 
em sistema 

Chapada (6) 15 

Poxoréu (Leste) (7) 1 

Campo Grande ( 19) 2 

Encosta Norte (23) 4 

Encosta do Sul (24) 1 

Baixada do Sul (26) 2 

GOIÁS 
Norte Goiano (1) 5 

Não inseridos 
em sistema 

7 

2 

1 

Grupo 

Agavotokveng 
Ipewi 

Situação 
de contacto 

Mcntuktire (Txukahamáe) 
Tapirapé + 
Yawalapití + 
Waurá + 
Xavante + 
Txikão 
Kuikúro 
Kreen-Akaróre 
Trumai 
Suyã (Kroatire) 
Kamayurá 
Kalapálo 
Nahukvá 
Mehináku 
Matipuhí 
Bakairí 
Awetí / 

Jurúna 
Irántxe 
Paresí 

Borôro 

Terêna 
Guarani 

Mamaindê 
Manduca 
Nambikwãra 
Sabonês 
Sararê 
Galeras 

Terêna 

Kadiwéu 
Terêna 

, 

Apinayé 
Canoeiros (Avá) 
Karajá 
J avaé 
Krahó 
Xerente 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
·+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

• 
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Zona Fisiográfica Inseridos Não inseridos Grupo Situação 
(N<? no mapa) em sistema em sistema de contacto 

8 - ZO:.VAS DE DE1VSIDADE BAIXA E IN CRE.1lJE,VTO MÉDIO 

ACRE 
Alto Juruá (24) 12 Amahuaka + 

Iawano + 
1- Kampa + 

Kapanáwa + 
Katauixi + 
Ma1ináwa + 
Nukuini + 
Poyanáwa + 
Pakanáwa + 
Tuxináwa + 
Yamináwa + 
Katuk.ina + 

AMAZONAS 
Solimões-Tefé (19) 2 1 Máku 

Mura + 
Witóto + 

Rio Purus (20) 6 Apurinã + 
Dani + 
Ipurinân + 

I Jaruára + 
, Paumarí + 

Yamamadi + 
Rio Juruá (21) 4 1 Katukina + 

Kulina (Culina) + 
Mukurú-Dani 
Xipináwa + 
Yamamadí + 

~ 

r: 
Solimões-Javari (22) 4 1 Kurina + 

Maia 
Kawamari + 
Marúbo + 
Tukúna (Tikuna) + 

PARA 
Guajarina (7) 1 Amanayé + 

t' Gurupi (10) 1 Tcmbé + 
AMAPÁ 

Oia.poque (3) 4 Karipúna + 
Galibí + 
Palikúr + 
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Zona Fisiográfica 
(NQ no mapa) 
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I n.serido.~ 
e.1n sistema 

Não inseridos 
em sistema 

Grupo 

Wayâna 

9 - ZO/iv'AS DE DENSIDADE BAIXA E I NCREME1VTO BAIXO 

AMAZONAS 
Rio Madeira (32) 8 Araras 

Mundurukú 
Mura Pirahã 
Parintintin 
Diahoi 
Tenharim 

Situação 

de contacto 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Numbiai (Orelha de Pau) 1 
T 

Morerébi + 
PARÁ 

Tapajós (35) 2 Kayabí + 
Mundurukú + 

11'.ARANHÃO 
Guru pi (14) 1 U rubus-Kaapor + 

BAHIA 
Sertão do São Fran- Pankararú + 
o sco (59) 2 Tu xá + 

MATO GROSSO 
Baixada Norte (25) l TJ'motina (Barbados) + 

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



... 
-··· 

1. B. C. E.· CONSEL/JO NACIONAL DE ·CEOCRAFU 

ATLAS DO BRASIL·/ - S 

SMA = - = 
<Vl1 = 
(fl'U = 
SCflQITt = 

GRANDES REGIÕES E 
... 

•-., .. ,,. • ..,. oJe.t..__-;.o,;. _.;i•.• ... ... .,. 

ZONAS FISIOGRÁF.ICAS 
.. . 
1 

o 

.,. 

1 ... .. . 
• ... - -

...... __ 
· ~ 

- -·-

l , .. •, ' :· 

J 
f , 

' 1 

··-

----.... - -.. '""--···-... -............ _ .......... . 
.................... ·-·-··· 

() 

Llllllll llllemiclGMI 

Llrllf llller"1aMI 

Llmllt dll Grlndn lt'!IOft 

1.11111 d• z- flSIOfllll<a 

I ... 

,,.. __ _ 

- ·--··-
-·--·-

. • . 

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


	000
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	048b_mapa

