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Apresenta~iQ 

Este texto se ocupa primordialmente do relacionamento entre o 6rgAo , 
oficial de assistencia, o Servi~o de Pro~o aos Indios (SPI) até 1967 e , . 
depois a Fund~ Nacional do Indio (FUNAI), e o grupo indígena Ticuna, 
que habita a regiio do Alto SplimOes, no estado do Amazonas. Através de 
um estudo de caso, focaliza a a~Ao protecionistil do Estado brasileiro, 
buscando responder a perguntas de naturei.a teórica sobre as condi~, o 
caráter e as conseq~ncias da implan~ deste processo de assistencia e 
domina~Ao de um grupo indígena pelo aparato legal e administrativo 
responsável pe1ª sua bltela. 

Quais as características que singuhirizam esse processo em face da 
domin~oo exercida por outras agencias de contato? Quais silo os suportes 
rea.is desse poder e o grau de legitimidade que atinge? Quais os fatores que 
garantem a cóntinuidade dessa domina~o ou, inversamente, colaboram 
para a sua transform~o? Essas sAo as questOes básicas neste texto. 

As pressuposi~ centrais desse tipo de ·análise, bem como alguns dos 
conceitos aí utilizados, advem do conjunto de temas e problemas algumas 
vezes substancializado mediante a rubrica de "antropologia política". Um 
primeiro item é o abandono da n~ao de política como urna atividade que 
se desenvolve em urna totalidade social fechada e auto-explicável, ·seja essa 
urna esfera ou domínio da vida social, uma estrutura ou ainda um grupo 
social (por mais abrangente que esse possa vir a ser). Urna outra 
preocupacAo é em destacai os aspectos dinlmicos das relacOes sociais, 
tendo como foco de descricAo e análise objetos históricos concretos, 
situados em um tempo real (e nAo em um tempo estrutural). 
Paralelamente, toma-se crucial dirigir a aten~o nlo apenas para o estado 
cristalizado das relacOes sociais atuais, mas sirh para os processos sociais 
que geram e modificam aquetas formas. · 

A a~o política nilo deve ser tratada como urna simples atualizat;Ao de 
estruturas inconscientés, ou um mero ajustamento a determinac0es 
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superiores (económicas, ecológicas etc.), masé marcada exatamente por 
sua intencionalidade, isto é, por seus fins serem assumidos por indivíduos 
(ou grupos) como relevantes para a coletividade e serem perseguidos de 
modo relativamente consistente em urna seqüencia articulada de atos 
(processos). 

Considerar a domin~Ao como um processo faz sentido dentro desse 
quadro referencial. É preciso evitar um preconceito contido na traclicao 
antropológica contra os estudos de contato interétnico, freqüentemente 
caracterizados como temas de grande relevancia social mas de pouco 
rendimento para urna coloc~ao teórica. A descricao das atividades dos 
agentes coloniais, p. ex., nao é de modo algum simples problema 
administrativo, nem abre espaco primordial ou exclusivamente para um 
discurso de caráter pragmático, remetendo tao-somente a avaliacé'ies de 
ordem ética ou ideológica. 

Como procuro desenvolver mais adiante (especialmente caps. 1, 9 e 
10), as implicacOes de urna situacao colonial sobre os grupos nativos nAo 
se esgotam em descricoos e análises de caráter polarizado e simplificador, 
seja minimizando-~ e enquadrando a presenca colonial como mero 
a~ndice sobreposto as instituieoes tradicionais, seja maximizando-as e 
passando a descrever o sistema político daí resultante como ilegítimo e 
imposto exclusivamente por Corcas externas. 

O que eu pretendo aquí é enfocar a dominacao como um processo 
social, que precisa ser observado e descrito de acordo com os conceitos e 
métodos da antropología, servindo-se para is.so de técnicas e de vocabulário 
OOeq~. . 

É necessário desenvolver - e nisso a antropologia política tem dado 
passos importantes - urna teoría sobre os fundamentos internos da 
domina,oo, evidenciando aforte e íntima articul~do que criam entre si as , 
institui,óes nativas e as institui,óes coloniais. E preciso afastar-se de 
conce~Oes reducionistas, que veriam o processo de domin~Ao como urna 
relaelo de sujeicao absoluta 1 onde o pólo dominado nAo desempenharia 
também urna funelo ativa, reinterpretando, selecionando e remanejando as 
pressOes que recebe do pólo dominante. A dominacao nao é apenas um · 
fato externo, imposto por forcas estranhas ao grupo humano diretamente 
observado. A forma e af~átJ concreta que assume deco"e de virtualidades 
(existencia real, lacllllas ou ambigüidades) das pr6prias institw,óes 
nativas, aproveitadas no interesse de ref~ar o poder de indivíduos ou 
grupos situados no pólo dominado. 

Quando regulam papéis e obrigac()es sociais e assumem urna 
significwylo simbólica para pessoas ou segmentos do grupo dominado, as 
institui,óes coloniais passam a ser internalizadas pelo sistema nativo, que 
náo pode prescindir delas para reproduzir-se e manter-se como uma unidad.e 
social. Nessas circunstancias, eu acredito, seria um erro buscar as 

l Para a crítica dessa conce~io de sujei~io absoluta' vide Simmel, 1964:25-
27. 
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articulac()es e a coerencia das instituic()es indígenas sem aí incluir o 
fenómeno da domi~. 

A literatura com a qual esse texto dialoga mais sistematicamente sAo 
as análises processualistas da política (Barth, Bailey, Swartz, Turner, 
Boissevain, Salisbury, Paine e outros). Nessa direcAo a antropología das 
duas últimas décadas registra urna grande quantidade de reflexOes sobre tal 
tema, abrangendo trabalhos monográficos, resenhas históricas, ensaios 
teóricos, seminários e colóquios. Aí surgem nlo apenas conceitos e 
definic()es, mas também tipologías sociais, métodos e teorías para a 
obtencoo, sistematizacoo e análise dos dados. Devido ao genero de trabalho 
aquí proposto, com ampla presen~ de material etnográfico, preferi evitar 
urna apreciaclo ab_strata daqueles textos e autores (que ficou limitada 
primordialmenteªº ·capítulo 1), optando por discutir exclusivamente (e a 
medida que apresento o material de cainpo) aquelas colocaC(Jes teóricas que 
possuem maior relevancia para o entendimento dos fatos da situa~lo 
Ti cuna. 

Essa literatura abrange urna grande di versidade de posturas e 
desenvolvimentos teóricos, o seu ponto de unidade sendo dado usualmente 
pela oposicao ao paradigma~ de análise fabricado pelo estruturalismo 
ingles. Cada autor geralmente retoma a problemática a partir de seus 
interesses empíricos específicos (a situa~ao que quer analisar) e de suas 
preferencias teóricas, disso derivando desenvolvimentos bastante 
contrastantes. No meu caso, igualmente, alguns autores e teorias terao um 
papel primordial em orientar as leituras e em moldar a minha própria 
visAo. Isso se explicitará no ·correr da propria análise, mas cabe aqui 
destacar o papel primordial assumido por cenos princípios. Um deles é o 
do caráter central do conflito para o entendimento dos fatos sociais, 
postura que procede especialmente de alguns trabalhos de Simmel (1908) e 
de Max Gluckman (1939, 1954 e 1956). Na tentativa de escapar as teorías 
universalistas e naturalizantes do conflito, que pOem no mesmo plano e 
pretendem enconttar le is gerais para fenómenos em escala, contexto e 
importancia social muito diversos, procurei privilegiar aqueles conflitos 
relacionados ao controle de recursos socialmente valorizados (tal como 
sugere Salisbury, 1978). Nesse sentido caberia registrar igualmente urna 
influ~ncia da tradielo marxista, seja via trabalhos de alguns antropólogos e 
cientistas políticos (como Talal Asad e Hamza Alavi), seja diretamente 
pela leitura das obras políticas de Marx (e em especial do clássico O 18 
Brumário de Luis Bonaparte )~ 

Antes de minha primeira viagem ao campo, o que me interessava entre 
os Ticuna era a sua ideología de parentesco, que inseria os individuos em 
um sistema classificatório com clas patrilineares e metades exogamicas, 
demarcando os limites sociais da tribo através de um sistema de "cálculo 
social" baseado na terminología de parentesco. O primeiro contato com 
um grande aldeamento Ticuna, no entanto, em 1974, modificou 
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radicalmente as minhas expectativas e me levou a desenvolver em ~s 
bastante diversas a minha propria fonna~Ao em antropologia. Já ao 
primeiro olhar se impunha urna realidade radicalmente diferente: reunidos 
agora em grandes aldeamentos descritos por um missionário como urna 
verdadeira "fa vela indígena,,, contendo até 1.500 habitantes, esses índios 
pareciam em urna situa~ de acentuada desorgan~oo social, sofrendo na 
época urna forte press00 deculturativa por parte do Movimento da Santa 
Cruz2, que reprimía quase todas as · manifesta~Oes da sua cultura 
tradicional. 

Ao passar dos pequenos grupos locais, isolados ao longo dos igarapés, 
para os grandes aldeamentos ribeirinhos, os Ticuna pareciam haver perdido 
os ref erenciais ttadicionais, sem no en tanto conseguir adquirir no vos 
princípios organizadores. Os mecanismos ttadicionais de resolu~ao de 
conflito pareciam completamente ineficazes e os índios copiavam a todo 
momento formas organizativas utili7.adas pelos brancos (como Innandades, 
Guarda Indígena e Polícias) ou apelavam diretamente para as institui~s 
municipais ou federais na tentativa de estabelecer um mínimo de controle 
social. 

A existencia de fa~Oes, geralmente empunhando bandeiras religiosas, 
transformava a vida dentro de um aldeamento Ticuna em verdadeiro campo 
de batalha, onde as intrigas, acu~Oes e amea~as de uso da for~ (ou de 
apelar para as autoridades brancas) eram um fato cotidiano. Enfrentamentos 
diretos ·só nAo se concretizavam a toda hora porque as fac~Oes se 
dispunham em áreas espacialmente separadas de urna mesma aldeia, 
raramente um elemento de urna se aventurando a ultrapassar os seus 
limites físicos e sociais. Alguns pesquisadores que estiveram na área nesse 
momento acentuavam a tendencia a integrar;Ao regional e a assimil~, 
caracterizando em seus textos essa como urna situa~Ao de quase anomia 
(vide A.P. Oro - Tükuna: Vida ou Morté, UCS, 1978; ou G. Medina 
Téllez - El Ocaso Tic una, Bogotá, 1977). 

' A medida que eu ia conhecendo melhor a sit~Ao dos Ticuna finnei 
um outro pontó de vista, com~do a enxergar a existencia de fatores 
reguladores da vida social. O grupo indígena attavessava sem dúvida um 
rápido processo de mudan~a social, mas me parecía possível visualizar no 
comportamento das fac~Oes os padrOes de urna nova ordem política que 
estaria se implantando. Por indica~Ao do meu entao orientador, Prof. 
Roberto Cardoso de Oliveira, iniciei as primeiras leituras sobre 
faccionalismo, colhendo vários subsídios para urna última etapa de 
pesquisa de campo destina~ a prepara~io de minha disserta~Ao de 
mestrado. · 

De pronto rechacei, baseando-me nos meus dados, as caracterizar;Oes de 
fac~~ como unidades promotoras de tur~ social e causadoras de 
desorganiza~ao e inquie~o da sociedade. Ao contrário, as f ac~~ 

2Sobre tal fen&neno. vide Oliveira. 197S. 1977 e 1978; Oliveira Filho. 1977, 
1979; Oro. 1978 e 1979; Guarcschi, 198S. 
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encontrada$ entre os. Ticuna pareciam ser os elementos diretores e 
reguladores de todas as atividades sociais registradas ne~ aldeamentós. o 
texto monográfico que resultou. dessa pesquisa se constituía em urna 
etno~rafia do faccionalismo Ticuna do presente, representado pela 
COOSI~ de urna sit~~ histórica e abordando a reserva do Urnariar;u. 

P?stenonnente, ao mgressar no doutorado, e sob a orienta~o do Prof. 
Otáv10 G. Velho, acabei cumprindo (mediante várias formas: cursos 
se.minários, trabalhos~ ver~~s, resenhas, pesquisas) um programa~ 
le1turas e~ antr<:>polog1a polibca ~ue me fomeceu um suporte teórico para 
repensar, ~clus1ve, o meu própno material de campo. A minha idéia era 
de que a s.1~~0 de encapsulam~to (vide Bailey, 1969) de um segmento 
do ~po 1nd1ge?a por um .especifico agente de contato gerava padroos de 
organ~o social de um bpo bem detenninado, que aproximariam aquéle 
segmento c;le outras tribos (ou segmentos de tribo) apesar da diversidade 
cultural. Paralelamente isso separaría um tal segmento de outros 
segmentos da mesma tribo, os quais apesar da homogeneidade cultural 
possuíssem urna diferente situa~ de contato. A meu ver o seringal seria 
um bom modelo organizativo para testar tal hipótese. Retornei a área 
Ticuna, realizando pesqui~ ~intensiva em aldeamentos que eu conhecera 
pouco (V ~ndaval, Belém do SolimOes e Campo Alegre) e aproveitando 
para aruah:iar os dados nas áreas onde eu já estivera (Urnarlar;u). 

No correr da investigar;Ao evidenciou-se que a situa~o do índio em 
re~rva e .ª presen~a de Postos Indígenas constituía-se agora em fator 
mu1~ malS relevante do que a sua inser~ em seringais. O apogeo da· 
empresa seringalista na área já era um fato bastante distanciado o 
eleme~to ~m~ de ~or de~taque em diferentes Si~ parecendo ~r a 
a~Ao •.nd1gen1Sta of1c1al, seJa por urna presen~ real, seja pela mera 
VIrtl!'ilidade de sua interve~. 

A medida que reunia os dados me parecía que urna tentativa de 
ent~dimento ~ Ticuna contemporineos (i.e., posteriores a situar;ao de 
senngal)_ de~ena se ~r em tr~s eixos de interpre~Ao. O primeiro 
correspondena ao surg1mento, a organi~io interna e a expanslio do 
campo de a~o indigenista no Alto SolimOes. O segundo trataría da 
forma~ das ideologias de inte~lo, para isso descrevendo e analisando a 
atua~o das agencias religiosas, em especial da Misslo Batista (Baptists 
for ~ Evangelization of the World) no seu processo de implanta~o entre 
os Ticuna de Campo Alegre e Betania. Incluiría ainda a Ordem da Cruzada 
~postólica e Evangélica, o chamado "movimento da Santa Cruz,,, que 
1mpl~to~ deu~as de lnnandades nas aldeias Ticuna a panir de 1972. O 
tercetro eixo de interpreta~ deveria tomar a luta pela terra e a tentativa de 
instituir urna organiza~Ao étnica, auté>noma em face da FUNAI, e 
buscando reunir em um esquema único de ar;oo e autoridade todas as aldeias 
~ ~'óes. Por ora e C?m yistas a minha pesquisa para o doutórado preferí 
limitar-me aquele pnmeuo eixo, fixando-me principalmente no período 
entre 1942 e 1972, focalizando primordialmente a·situa,áo de reserva e seu 
entrecruzamento com a sit~áo de seringal, evitando esnvtar como opera o 
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campo indigenista quando já fortemente modificado pela ~o das agencias 
religiosas. 

Em fun~oo do reconh~imento de sua con~oo de índios por parte do 
organismo competente, um grupo indígena específico recebe do Estado 
prote~Ao oficial. A forma típica dessa atua,áolpresen,a acarreta o 
surgimento de determinadas rela~Oes econ6micas e políticas, que se 
repetem junto a muitos grupos assistidos igualmente pela FUNAI, apesar 
de diferen~as de conteúdo derivadas das diferentes tradi~Oes culturais 
envolvidas. Desse conjunto de regularidades decorre um modo de ser 
característico de grupos indígenas assistidos pelo órgao tutor, modo de ser 

·· que eu poderia chamar aqui de indianidade para distinguir do modo de vida 
resultante do arbitJário cultural de cada um. 

Essa pesquisa aborda a a~ indigenista do Estado brasileiro através de 
como essa indianidade se constrói e se atualiza em uina situa~o histórica 
vivenciada por segmentos da tribo Ticuna. Trata-se de um exerclcio de 
analisar a política a nlvel local (como propOe Swartz, 1968), tendo como 
objeto um campo. intersocietário. Ainda que algumas de suas consta~s 
estejam situadas ao nível da indianidade e que portanto possam 
teoricamente ser estendidas a situa~o de outros grupos tribais, é preciso 
alertar para o fato de que se trata de um estudo de caso. Ou seja, para dar 
conta dos fatos existentes no campo político intersocietário analisado, é 
necessário considerar diversos elementos que relevam de uma organiz~iio 
social e de cren,as que sao especificamente Ticuna, de uma particular 
constela,áo de atores em uma situa,áo social. Tais elementos 
particularizantes subsistiroo em qualquer estudo de caso, imprimindo-lhe a 
marca de individualidade histórica e cultural que cabe sempre ao 
pesquisador ressaltar e procurar compreender. 

Procurei evitar o costume de f <;>mecer as informa~Oes etnográficas 
básicas em um bloco compacto de dados, precedendo a análise d~ diferentes 
pontos específicos que se pretende abordar. Os dados essenciais a 
compreens:lo dos processos estudados sao apresentados a cada capítulo, 
paralelamente ao desdobramento da análise, sem exigir ass~m urna parte 
destinada a inf orm~oos gerais. Aliás, cabe notar a existencia de ampla 
literatura publicada sobre os Ticuna, o que por si só já rocomendaria urna 
forma de exposi~ mais direta. 

Assim, gostaria de limitar-me a sublinhar, na condi~Ao atual do povo 
Ticuna, algumas características sociológicas que se pode considerar como 
bem pouco típicas dos índios brasileiros ( ou pelo menos da ótica em que 
estes t!m sido focalizados pela maioria dos trabalhos etnológicos). Um 
primeiro aspecto a ser mencionado é o demográfico. Baseando-se nos 
fichários e registros do SPI, Ribeiro (1957:37-8) indicava o pequeno 
volume populacional das tribos brasileiras: 35,6% possuíam menos de 
250 membros e 82,5% estavam na faixa de menos de 1.000 pessoas. Já 

14 

naquela datá os Ticuna eram enquadrados entre as seis maiores popul~Oes 
indígenas do país, ulcrapassando 2.000 indivíduos. 

Um censo subsidiado pela FUNAI em julho de 1974 e janeiro/fevereiro 
de 1975 apontou a existencia de 58 localidades totalizando 
aproximadamente 9.000 índios (vide Oliveira Filho, 1977), isso sem 
incluir outros grupamentos localizados f ora da área mais tradicional de 
habi~oo (como os dorio Jutaí, do Purus e de Manacapuru). 

Um levantamento atual, baseado em mapas e rela~ de comunidades 
fomocidos por lideran~ indígenas reunidas em um encontro (vide jornal 
Magüta, no. 1 e 8), complementado com conhecimento direto de alguns 
aldeamentos e com informa~oos e estimativas obtidas, indicariam a 
existencia de 69 comunidades pertencentes a oito municípios do estado do 
Amazonas: Tabatinga (TBn, Benjamin Constant (BC), Sao Paulo de 
Oliven~a (SPO), Amaturá (AMA t), Santo Antonio do I~á (SAi), 
Tonantins (TO), Jutaí (JU) e Beruri (BE). · 

O quadro de nº 1 apresenta urna rela~ao de comunidades a seguir que 
permite perceber a heterogeneidade das unidades sociais cm que vivcm os 
Ticuna, algumas vezes podendo essas ser caracterizadas como pcqucnos 
grupos locais, outras vezes ~ampliando as suas dimensOes até chcgar a 
propor~o de pequenos núcleos urbanos, que eu optei aqui por chamar de 
aldcamentos. 

Quadro n1 1 - Rela~áo das Aldeias Ticuna com Contin
gente Populacional e Municípios onde se 
Localizam (1984) 

N1 no 
Mapa 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Nome da 
Aldela 

U maria~ 
Ourique 
Sacambu 
Água Limpa 
Sacambu (lgarapé Tacana) 
Alto Tacana 
Sao Jorge 1 
Sao Jorge 2 (Bom Pastor) 
Boa Esperan~a 
Piranha· 
Belém do Solim0es 
Palmares 
Bananal 
Cajari 1 
Cajari 2 
Vendaval . 
Sao Domingos 1 
Sao Domingos 2 
Santa Ines 
Campo Alegre 

Munlcfplo Popula~io 

Estimada 

Tabatinga 
Tabatinga 
Tabatinga 
Tabatinga 
Tabatinga 
Tabatinga 
Benjamín Constant 
Benjamín Constant 
Tabatinga 
Tabatinga 
Tabatinga 
Tabatínga 
Tabatinga 
Tabatinga 
Tabatinga . 
Sio 'Paulo de Oliven~a 
Sio Paulo de Oliven~a 
Sio Paulo de Oliven~a 
Sio Paulo de Oliven~a 
Sio Paulo de Oliven~a 

2.810 
90 
35 

130 
40 
60 

110 
70 

245 
85 

1.600 
108 
50 

230 
110 

1.400 
110 
181 
150 

1.772 
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21 Manaus 
2 2 Santa Clara 
23 Santa Terezinha 
24 Boa Vista 
25 Torre da Missio 
2 6 Floresta Amazónica 
2 7 Marco da Reden?<> 
28 Sio Pedro 
29 Matintim 
30 Betinia 
3 1 Lago Grande 
32 Cupei~ (Sao Pedro) 
33 Uairuá (Vila Lago Grande) 
34 Tres Mangueiras (Mari-Mari) 
3 5 Bom Intento 
3 6 Santo Antonio 

(Sta. Piladélfia) 
3 7 Bom Caminho (Cruzeirinho) 
3 8 Porto Cordeirinho 
39 Sio Jaio de Veneza (Oriente) 
4 O Lamo Sodré 
41 Guanab~a 
4 2 Porto Espiritual 
4 3 Capacete (Porto Novo Lima) 
44 Sio Leopoldo 
45 Nova Palestina 
46 Benjamín Constant 
47 Tupi 
48 Vera Cruz 
49 G~aribinha 
50 Supio 
5 1 Paranapara 
5 2 Paraná do Amazonas 
53 Camatii 
54 Camatiizinho 
5 5 Remanso Grande 
5 6 Camisa Preta 2 
5 7 Umarirana (Vila 

Novo Comando) 
5 8 Camisa Preta 1 
59 Canimaru 
60 Vui-uata-iñ (Nova Itália) 
61 Bugaia 
62 Macarrio 
6 3 Estrela da Paz 
64 • Porto Antunés 
65* Sio Bento 
66 Vila Copatana 
67 Bom Lugar 
68* Sununa 
69* Camaleio 

• Nlo aparece localizada no mapa. 

Popula~lo estimada (69 aldeias) 
Popula~lo dispersa e Cnaios desaldcados 
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Sio Paulo de Oliven~a 
Sio Paulo de Oliven~a 
Sio Paulo de Oliven~a 
Sio Paulo de Oliven~a 
Sao Paulo de Oliven~a 
Sao Paulo.de Oliv~a 
Sio Paulo de Oliv~a 
Santo Antonio do I~á 
Santo Antonio do I~á 
Santo Antonio do I~á 
Santo Antonio do I~i 
Ponte Boa 
Ponte Boa 
Ponte Boa 
Benjamín Constant 

Benjamín Constant 
Benjamín Constant 
Benjamín Constant 
Benjamín Constant 
Benjamín Constant 
Benjamín Constant 
Benjamín Constant 
Benjamín Constant 
Benjamín Constant 
Benjamin Constant 
Sio Paulo de Oliv~a 
Sio Paulo de Oliv~a 
Sio Paulo de Oliv~a 
Sio Paulo de Oliv~a 
Sio Paulo de Oliven~a 
Sio Paulo de Oliv~a 
Sio Paulo de Oliv~a 
Sio Paulo de Oliven~a 
Sio Paulo de Oliven~• 
Sio Paulo de Oliven~a 
Sio Paulo de Oliv~a 

Amaturá 
Amaturá 
Amaturá 
Amaturá 
Jutaí 
Jutaí 
Jutaí 
Jutaí 
Jutaí 
Jutaí 
Jutaí 
Beruri 
Beruri 

200 
90 

170 
70 

150 
70 

120 
25 
70 

1.200 
286 
70 
67 
72 

120 

208 
150 
350 
200 
48 
75 

146 
30 

360 
40 

800 
15 
80 
90 
55 

120 
120 
120 
70 
35 
70 

70 
30 

156 
850 

60 
400 

80 
40 
50 
40 
60 
20 

120 

17 .324 
1.300 

Com base nesta estimativa e nos levantamentos da popula~o indÍgena 
atualizados até o ano de 1984, é necessário observar que os Ticuna consti
tuem boje o mais numeroso grupo indígena do país, aproximando-se de 
um total de 18.000 indivíduos, correspondendo a aproximadamente 10% 
do total de índios no Brasil, avaliado em 185.485 (CIMI, 1982), distri
buídos em mais de 180 grupos diferentes. Cabe ainda acrescentar aquela 
cifra a existencia de significativos contingentes Ticuna que habitam o Peru 
e a Colómbia3. 

Tomou-se um lugar-comum entre antropólogos e indigenistas indicar a 
peqµena relevancia da popula~!o indígena no total da popula~!o · 
brasil e ira 4. A medida que a análise 8e distancia da considera~o de dados 
agregados e passa a operar a níveis menores (como microrregiOes ou mu
nicípios), o volume demográfico da popul~ao indígena pode preparar sor
presas, apontando por vezes urna grande significa~ social e económica. 

Na sua área mais tradicional de ocupa~oo, situada entre a boca do rio 
I~ e a fronteira, abrangendo~primordialmente (mas nao exclusivamente) a 
margem esquerda do rio SolimOCS, os Ticuna constituem a .ampla maioria 
da popula~o rural em um município (o de Tabatinga, onde existem 1.224 
brancos em face de aproximadamente 5.000 índios); sao maioria em dois 
outros municípios (em Sao Paulo de Oliven~ e Amaturá, onde equivalem 
respectivamente a 64,6% e 75,5% da popul~ rural cadastrada pelo IBGE 
em 1980) e correspondem a urna parcela significativa da pop~!o em 
dois outros municípios (em Benjamín Constante Santo Antonio do I~ 
equivalem, respectivamente, a 23,7% e 32%). 

O quadro a seguir indica a distribui~Ao da popu~ao Ticuna entre esses 
oito municípios, anotando o número de aldeias aí existentes, calculando o 
peso demográfico da popul~oo indígena relativo a popula~o rural. A sua 
importincia é bastante acentuada na área de ocup~Ao tradicional dessa 
tribo, que correspondía, no censo de 1980, A área abrangida por tres 
municípios (BC, SPO e SAi). RealiWldo urna avalia~o global para essa 
área, a popula~Ao indígena, estimada em 1984 em 15.520 pessoas, 
correspondería a aproximadamente 44 % da popul~ rural total desses tres 
municípios segundo o censo de 1980. 

3 Segundo estimativas de Seiler-Baldinger, 1981, os Ticuna do . Peru 
chegariam a S.000, os da Colombia a 2.000. Nesse caso, agregados aos que 
estio faados no país, a cifra t~ seria de 2S.OOO índios. 
4Ba1eando-1e nos dados do censo demogr,fico de 1980 (FIBGE, 1982), a 
estimativa acima mencionada fomecida pe)o CIMI corresponderia a 
aproximadamente 0,16% da popula~io geral do país. No entanto, focalizar 
sobre uma outra vari,vel - como, por exemplo, as terras indígenas, cujo 
volume global estarla entre 8,37% e 9,68% do estoque de terra1 produtivas no 
país (vide Oliveira Filho, 1983:20) - modificarla cm muito as inferencias 
quanto l irrelevipcia social e economica da questio indígena. 
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Quadro n2 2 - Distribui~áo das aldeias e da popula~io 
Ticuna com ·rela~io a popula~áo rural dos 8 . , . 
mun1c1p1os 

Popula~io Popula~io N9 de Popula~io Pop.lndíg. 
Municipal Rural Aldeias Indígena . Pop.Rural 

'fo 

Tabatinga 10.638 1.224 1 3 S.000 408,0'fo 
Benjamin 
Constant 14. os 8 7 .522 1 1 1.780 23,8% 
Sio Paulo de 
Oliven~a 11.435 8.203 1 8 S.300 64,6% 

Amatur' 2 .325 1.734 6 1.310 15,S'fo 
Santo Antonio 
do I~' 8 .948 6.624 8 2 .120 32,0% 

Jutaí 9 .350 6.384 7 730 11,4% 

Beruri 4.416 4.060 2 370 9,1 'fo 
Tonantins 4 . 916 4.254 4 330 7 .7% 

Fontes : Censo Demográfico de 1980. IBGE, 1982. 
ICOTI,. 1982. 

Obs.: As cifras referentes aos municípios de cria~o recente (TBT, AMAT, 
TON) sio fomecidas pelo ICOTI. As demais provcm diretamente do 
Censo Demográfico de 1980 ou sio calculadas com base nesse 
total (caso de BC e SPO), subtraído dos valores atribuídos aos 
novos municípios . 

Raciocinando em termos da área mais resttita onde se encontra a grande 
maioria das aldeias Ticuna, abrangendo os municipios BC, SPO e SAi, a 
soma das oito áreas indígenas propostas (vide Mapa nº 1) atinge a 
1.237 .000 ha, correspondendo a 30,4% da superficie total desses 
municipios. Dessas áreas o Estado até o momento reconheceu por decreto 
apenas 4, que totalizam menos de 1/10 (ou 9,32%) das reivindicadas e 
ocupadas pelos Ticuna. A demora e a ambigüidade do Govemo Federal em 
proceder a essas delimi~Oes vem acarretando um sensível agravamento 
nas rela~Oes interétnicas, estimulando invasOes armadas do habitat 
indígena por madeireiros e pescadores. 

A mobiliza~Ao dos regionais em defesa de seus interesses na 
continuidade de ~Oes extrativas e predatórias nas áreas indígenas tem 
garantido apoio a iniciativas de intimidar pela fo~ os Tic una, com o uso 
de urna violencia cada vez mrus explícita e direta. O fato mais brutal 
ocorreu em m~o/88, quando mais de duas dezenas de fregueses de um 
madeireiro local, descendente dos antigos patrOes, organizou uma 
expedi~Ao punitiva que resultou na morte de 14 Tic unas e em 22 f eridos a 
bala (vide public~Ao A Lágrima Ticuna é urna Só, 1988). 

O quadro da atua~Ao protecionista oficial pode ser assim 
esquematicamente esbo~do. Em 1942 o antigo SPI instalou-se na área, 
ficando sediado em Tabatinga um inspetor de indios. Em 1946, o Posto 
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Indíg~na Ticuna foi transferido para a localidade de Umariacu, próxima a 
Tababnga. A atuac!o do órgAo tutor circunscreveu-se por quase tres 
déca~ ~reserva de U~ariacu, fora algumas esporádicas viagens de 
func1onários daquele Sem~ a outras localidades. Em 1975 foi instalado o 
segundo Posto Indígena da área, na aldeia de Vendaval ribeirinha ao 
Soli~Oes, anti~a. sede de. se~ng~, cojos "centro" e "alto'" dos igarapés 
consutuem tradicional témtóno T1cuna, evocado em seus mitos e habitado 
pelos irnortais (ililne). Posteriormente Pis foram instalados em outras 
localidades, como Nova Itália (1976), Campo Alegre (1977) Feijoal 
(1978), Betania (1979) e Belém do SolimOes (1981) ' 

A pesquisa de campo foi conduzida primordialmente nestes· grandes 
al~eamentos, totalizando aproximadamente 15 meses passados entre os 
!1c~na, de~obrando-se em duas fas~ distintas. Na primeira Gulho de 74, 
J~eiro/abril e setembro/dezembro de 75), visando a prep~Ao de minha 
dJ.SSe~o de mestrado, concentrei-me f?asicamente no estudo da polítiea e 
do parentesco, f ocalizando intensivamente o faccionalismo e residindo a 
?1aior parte do tempo em Umari~~u. Na segunda fase Ganeiro/mar~o e 
Julho/novembro de 81) fixei-me principalmente em Vendaval com 
viag~ns a Belém do SolimOes e a Campo Alegre, recolhendo ~uitos 
de1>?1mentos sobre a história da regi!o, extensas narrativas míticas e 
realizando um censo das práticas de pi'oducAo agrícola e comercializacAo. 
Neste último período pude assistir a um ritual de iniciac!o das 
adolescentes (a "festa da m~ nova"), atividade rigorosamente proibida 
pela Irmandade da Santa Cruz e que em momento anterior estava de 
execu~Ao temporariamente suspensa em Umariacu e em muitos 
alctt:ame:ntos, sendo realii.ada as escondidas em algumas outras localidades. 
Mu1tas mfo~Oes sobre a tradi~o dos Ticuna, de acesso inteiramente 
vedado na etapa anterior da pesquisa, me foram prontamente fomecidas 
pelos moradores daquelas localidades, emocionalmente muito mais 
vinculados aos costumes antigos do que os atuais habitantes de Umari8';u. 

Nas duas primeiras viagens, ainda na primeira fase de campo, realizei 
um ~xtenso levantament? das aldeias Ticuna, percorrendo a quase 
totalidade dos grupos loca1s em que se distribuía a populacAo Ticuna de 
~ tenitório ~ais· tradicional no Alto Soliml5es. Nessa época eu era na 
v1slo dos indios de algum modo associado a FUNAI, tendo em 
conseqü&lcia um acesso muito direto as fa~Oes e líderes que a apoiavam, 
bem como ~as lideran~ religiosas da Innandade da Santa Cruz .(que 
também se ahavam a FUNAI), enquanto mantinha apenas contatos 
entrecortados e sentía dificuldades em me aproximar das fac~ opostas. 
Na te~ira ~em ~urei marcar por condutas e e~plícitas dec~s 
v~rbais a m1.nha cond1~Ao de antropólogo e pesquisador, enfatizando a 
m1nha nlo VlllCU~O aos quadros da FUNAI. Já de chegada instalei-me 
em urna velha escola abandonada, realizando ali mesmo as minhas 
r~fei~Oes, servindo-me dos meios de transporte comuns aos indios (a 
d1fere~ dos ~uncionários), dando continuidade a minha pesquisa sempre 
em contato direto com os líderes e suas familias, mantendo rela~Oes 
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distanciadas com o Posto Indígena Efeti.vamente a minha irnagem mudou 
junto aos índios de Umaria~u. sendo entlio procurado usualmente também 
por membros da f~ "católica". · 

Quando em 1981 retornei a área, o relacionamento com a FUNAI 
estava inteiramente modificado. Em virtude de posi~Oes assumidas durante 
os debates sobre a minuta do decreto de Emancip~oo dos Índios (1978¡9) 
fui considerado como "perigoso crítico da FUN Al e organizador de 
movimentos civis de defesa dos indios". Como persona non grata ao órgoo 
indigenista fiquei com a minha autoriza~ao de pesquisa, solicita~ em . 
1978, retida pela FUNAI até dezembro de 1980, liberada enfim dev1do .as 
gestües realizadas pela ABA com apo~ da ~q: Ao passar ~ Brasíli~: 
em inicio de janeiro de 81, para cumpnr a ex1genc1a de receber em m:ios 
a licen~a de pesquisa, fui avisado pelo enmo. dir:tor. da AESP de que nao 
poderia em hipótese alguma fazer perguntas aos 1nd1os sobre a atua~o da 
FUNAI e sobre problemas de terras. Embora estivesse desprovido de 
qualquer substrato legal ou c.ientífico, afinn~u que ta!s assuntos na~ 
tinham a ver com a antropologia e que eu devena esquece-los se pretendía 
concluir minha pesquisa. Por fim garantiu-me que acompanharia minhas 
atividades através de relatórios periódicos dos chef es de Pis. 

Na regiao a FUNAI havia afastado e~ 1976 e .1977 ~s div~rsos 
indigenistas e médicos que integravam a equipe do anttgo ProJeto. Ttk~na 
(vide Oliveira Filho, 1979), voltando a operar com quadros reg1ona1s e 
segundo critérios patronais e c~ientel~st.icos. Efetiva~en~e alguns 
funcionários tentaram conttolar a m1nha auv1dade de pesquisa, indagando 
permanentemente aos índios o que o antropólogo fazia, com quem 
conversava, onde estivera e o que havia dito. Servindo-se de alguns indios 
(funcionários ou aliados ao PI), era comwn que fiz.essem sugestOes quanto 
a inutilidade do trabalho óu que levantassem suspeitas quanto as suas 
finalidades (subversao, proselitismo religioso, explo~oo dos ín~os). 

Na realidade porém tais atitudes, acredito, nao obstacuhzaram o 
desdobramento da pesquisa, permitindo ao conttário que eu tivesse urna 
nova vía de entrada ao grupo, constituida pelas lideran~s que marcavam 
sua autonomía diante da FUNAI. A desilusao dos indios com rela~o a 
atua~o do órgoo tutor era bastante forte, os seus f uncionários gozand~ de 
muito pouco crédito junto as diversas aldeias Ticuna A exc~oo para·~ 
era o PI Umaria~u. onde achei por bem permanecer um tempo mrus 
reduzido para evitar que a minha presen~a reativasse divisües faccionais e 
antigas rixas entre dife~en~s grupos vicin~s. Afi~ foi e~ U m~a~u que 
eu residira durante a pnme1ra fase da pesquisa, cnando sólidos v1nculos de 
amizade com muitos grupos familiares, o que evidenciava para os índios o 
quanto eram despropositadas as acusa~Oes do en tao chef e do PI e da 
Ajudancia 

No correr da segunda fase de pesquisa delineou-se urna nov~ rel~~o 
com os Ticuna, que deve ser descrita em dois aspectos. O pnm~uo é 
relativo a identidade de pesquisador, o segundo concemente a expectauvas e 
circuitos de reciprocidade. Na primeira fase do trabalho os Ticuna me 
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diferenciavam de funcionários da FUNAI e de outros brancos pela 
curiosidade demonstrada quanto ao seu modo de vida, bem como pelo 
prazer e interesse de estar entre eles, perguntando muito, visitando suas 
casas e r~as. ou simplesmente conversando e brincando. Achavam 
en~ olhar as longas genealogías e admiravam-se de que eu indagasse 
(e conhecesse) sobre parentes falecidos, fatos do passado ou aldeias 
distantes. Faltava, no entanto, para eles, a compreensao de algum espaco 
próprio e mais definido do que f osse urna pesquisa. Em Vendaval e Campo 
Alegre isso surgiu, no entanto, de maneira inesperada. Ao caracterizar 
minha vincula~ao institucional (o Museu Nacional), ao constituir urna 
extensa col~ao de ~as destinadas ao Setor de Etnografía, -ao buscar 
documentar os rituais e gravar as narrativas míticas, acabei reativando na 
cabeca de alguns mais velhos urna antiga imagem - a de Curt 
Nimuendaju. lsso ocorreu pela primeira vez numa visita a casas isoladas, 
situadas ao longo do igarapé Sao Jerónimo, quando fui apresentado a 
alguns velhos pelo capitao de Vendaval através de urna longa explica~o 
na língua, onde figuravam referencias ao "Museu", a "Córt" e ao velho 
Calisto. Mais tarde, ao indagar explícitamente sobre o assunto, pude 
·perceber que, diferentemente dos moradores de Umariacu, os Ticuna 
daquelas localidades já tinham urna idéia do que era um antropólogo, de 
como agia e do que o interessava. · 

Quanto ao segundo aspecto, cabe sublinhar que nunca me f urtei a 
discutir com os líderes a natureza e finalidade do meu trabalho, sem evitar 
inclusive indaga~Oes quanto as conseqüencias práticas (possíveis ou 
desejáveis) de minha pesquisa. Tratei de frisar sempre as minhas inten~0es 
e a reduzida capacidade de apoiá-los, marcando assim urna diferen~a face 
aos f uncionários da FUN Al e aos agentes da pastoral do CIMI. 
Conhecendo as minhas limi~Oes (de recursos, tempo, poder e interesse), 
alguns líderes com~aram a recorrer a mim em termos de inf orma~Oes e 
avalia~ües sobre problemas que afetavam o seu relacionamento com os 
brancos. Assim foram solicitando urna espécie de assessoramento em 
determinados assuntos (principalmente no que tange a delimitacao de seu 
território e as tentativas de retomada de sua cultura tradicional), o que me 
levou por diversas vezes a acompanhá-los em comitivas de representantes 
em Brasilia, Manaus, Sao Paulo e Goiania, bem como a empreender 
outras viagens ao Alto SolimOes (outubro de 1983, fevereiro de 1985, 
maio de 1986, janeiro/marco de 1987, dez.embro/87 e abriV88). Em todas 
estas ocasiOes tive oportunidade de manter prolongadas conversas com 
diversos líderes, disso resultando muitas horas de grava~ao que noo falam 
apenas de problemas atuais, mas que ajudaram em muito a entender o 
modo de vida e a maneira de pensar destes indios. 

Apesar de tres séculos de contato comos brancas, os Ticuna mantem 
viva a sua língua, sendo raros os casos de ínClios ou mesticos que, criados 
por civilizados, nao falam a língua nativa. Apesar disso a obten~ao e o 
registro de dados foi realizado inteiramente em ponugues, seja como uso 
de informantes bilíngües, seja com o uso de índios como tradutores. 
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Existem dois aspectos no entanto que precisam ser rcssaltados. O primciro 
é de que existe no grupo um elevado índice de bilingüismo. Segundo dados 
de 1975, isso atingia urna proporirao de 39,09% dos Ticuna (Olivcira 
Filho, 1977:87), scndo essa incidencia bem mais alta nos grandes 
aldeamentos (coma prescnira de escolase de outros agentes de contatO) e 
nas áreas periféricas aos núcleos urbanos da regiao. Em Umaria~u. p. ex., 
a taxa de bilingüismo entao verificada era de 47,43% (Oliveira Filho, 
1977:133). Em segundo lugar, os principais atores políticos manejam o 
portugues com bastante habilidade, sendo esse exatamente um dos sinais 
diacríticos de papéis sociais que dispOem de urna quota maior de 
autoridade. Muitos dos capitaes, professores e monitores possuem um 
certo grao de escolaridade e mesmo capitlles que n~o sabem escrever e 
nunca freqüentaram escola falam em portugues com desembara~o. As 
mulheres, por sua vez, raramente falam o portugues; muitas de fato n~o 
tem o conhecimento necessário, outras limitam-se a ouvir, cmbora 
indiquem cornpreendcr e participem das conversas indiretamente, através de 
comentários na língua Ticuna com outras pessoas igualmente presentes. 
Ta~vez esse embara~o .resulte mais do status da mulher nessa cultura do 
que propriamente de capacidade lingüística. A participa~~º das mulheres na 
vida política é igualmente mínima, ocorrendo sempre por vias indiretas, 
com a manipula~o de boatos, acusa~ües e fo focas nas aldcias. 

Ponderar sobre a existencia de tais fatores n:lo significa recusar-se a ver 
que a coleta de dados na língua portuguesa constituiu de todo modo urna 
limitairao da pesquisa. O período de campo foi descontínuo, com urna 
permanencia nas aldeias que me parecía suficiente apenas para adquirir um 
vocabulário genérico, mas insuficiente para atingir um conhecimento da 
língua que permitisse conduzir a pesquisa por essa via. Assim, ainda na 
primeira fase do trabalho, optei por restringir-me aos registros em língua 
portuguesa para efeitos dessa pesquisa, visando justamente obter maior 
seguran~a quanto aos dados obtidos. Usar a língua nativa como 
instrumento de pesquisa exigiría um tempo contínuo de campo maior e a 
decisao de praticamente parar a pesquisa e condicionar o andamento do 
estudo ao desenvolvimento desse meu aprendizado, dccisao bastante difícil 
em face do delicado relacionamento com a FUNAI local e a incerteza 
quanto a futuras autoriza~ocs para retomo as aldeias. 

Gostaria também de indicar que os dados de campo nao foram os 
únicos de que dispus. Os trabalhos publicados (Nimuendaju, 1928, 1947 e 
1952; Cardoso de Oliveira, 1964, 1966, 1972, 1978 e 1983; Vinhas de 
Queiroz, 1963; e outros) foram de grande importancia. Os relatórios 
oficiais do antigo SPI e da FUNAI foram de enorme valia, consultados 
nos arquivos do antigo DGPC, em Brasilia, e no Centro de Documcn~oo 
Etnológica do Museu do Índio (CDE-MI), no Rio de Janeiro. Muitas 
inf ormac0es igualmente de relevancia sobre aspectos da vida Tic una e do 
contexto regional procedcram de cartas e encontros com pesquisadores, 
indigenistas, missionários e sobretodo líderes e professores indígenas. 
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Material de natureza lygal e estatística foi obtido nos cartórios locais, no 
INCRA e no IBGE. 

o texto a seguir corresponde quase integralmente a tese de 
doutoramento, redigida durante o ano de 1984 e defendida em 1986, no 
Museu Nacional, perante banca composta pelos profs. Otávio Velho 
(MN/UFRJ), Roberto Cardoso de Oliveira (UNICAMP), Roberto da 
Malta (MN/UFRJ), Lux B. Vidal (USP) e Luiz de Castro Faria 
(MN/UFRJ), cujos comentários, críticas e sugestOes me foram de grande 
valía. 

A forma geral da publica~ao segue o esquema narrativo da tese, 
preservando-se como genero e estilo, com a seqüencia de capítulos, a 
enfase na apresenta~Ao de dados e nas demonstra~Oes. Para os leitores 
interessados primariamente na etnografia e na análise dos Ticuna, posso 
sugerir que da ApresentacAo passem diretamente ao capítulo 2, ( com a 
história do contato) ou mesmo ao cap. 3 (onde a etnografía Ticuna se 
desdobra a partir do mito de origem), tomando a longa discussao sobre 
teorías do contato como urna precondi~ao do estudo realizado. 
Inversamente, para os leitores que se preocupam prioritariamente coma 
contribui~o teórica do trabalho, n~o posso deixar de recomendar a leitura 
de todo o texto (e em especial dos capítulos 4/6 e 9/10), urna vez que as 
interpretac0es teóricas sobre os Ticuria estlio diluídas nos vários capítulos, 
e noo constituem objeto do cap. 1. 

Da versilo original foi retirado um capítulo em que descrevo a 
representa~o dos Ticuna sobre Curt Nimuendaju, indicando o importante 
papel que desempenhou em fatós históricos de grande significacAo, qu~ 
viabilizaram a forma~Ao de um campo indigenista no Alto Solimües. E 
minha inten~ao dar-lhe um desenvolvimento separado, em um próximo 
artigo que f ocalize o trabalho de campo antropológico como um fator na 
vida tribal. 

As ci~Oes de textos em língua estrangeira f oram todas vertidas para o 
portugues, em urna tradu~o sob minha responsabilidade. Para a grafía das 
palavras em língua Ticuna adotei a forma de transcricao simplificada 
elaborada pelos lingüistas do Summer Insútute of Linguistics, que atuam 
há tres décadas com os Ticuna do Pero. Esta forma de escrita, com 
pequenas variacOes e ajustamentos, é utilizada por todos os professores 
índios no Brasil, sendo bastante conhecida também por outros líderes. 

Quanto ao proprio nome da tribo, preferi igualmente fixar-me na forma 
de registro mais simples - Ticuna - corrente na regiao e entre os próprios 
índios. É necessário destaCar que eles nao revelam qualquer afei~:k> especial 
por este termo, que é sem significacao em sua língua, constituindo-se 
segundo algumas fontes anúgas no modo de designa~Ao que lhes era 
atribuído por outras tribos vizinhas (f icuna correspondería assim a "nariz 
preto''). A autodenominacoo que valorizarn e' estao recolocando em uso é a 
de Magüta, que designa aquetas primeiras pessoas pescadas por Yoi no 
Eware, fazendo portanto urna referencia direta ao mito de origem das 
~óes. 
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Capítulo 1: 
Os Obstáculos ao Estudo do Contato 

Os dados etnográficos sup(')em igualmente urna outra viagem sobre a 
qual mais raramente se f ala: como foi constituído o olhar do pesquisador? 
Quais as teorías e conceitos que o levaram a selecionar certos fatos como 
relevantes, fazendo silencio sobre outros? Quais os pressupostos 
implícitos nas explica~res que pretende fornecer? Aceitar falar sobre urna 
tal viagem significa posicionar-se claramente quanto aos conceitos e 
teorías existentes, explicitando e fundamentando o esquema de análise 
utilizado, comparando-o com outras alternativas existentes e justificando 
as razOes de sua escolha. Urna curta recomen~o de Bachelard destaca a , 
necessidade disto: "E preciso formar a razao da mesma maneira que é 
preciso fonnar a experiencia" (1968:147). 

Tal exercício parece mais arriscado e fecundo quando se inicia sem urna 
tomada de posi~Ao a priori, ou sem a pretensAo de inventariar teorias no 
intuito de reafmnar a corr~o dos próprios concei~. A busca nao é entao 
de urna resposta, muito menos de urna palavra-chave, mas de apreender a 
racionalidade de constru~o de algumas tentativas de resposta e como aí se 
cristalizam caw resistencias ao progresso posterior da pesquisa. 

As teorías freqüentemente partilham de certos pressupostos, remetem a 
pontos nodais que nao se esgotam na me~lo a um autor específico. Tais 
elementos se constituem em suportes básicos de evidencias, garantía do 
avan~o do conhecimento. Cristalizam-se concomitantemente como um 
novelo de resistencias as novas formas de elabora~ao conceitual, 
transfonnando-se no que a filosofía da ciencia francesa chamou de 
"obstáculo epistemológico" (Bachelard, 1970: 13-22). 

Em suas reflexOes sobre o processo de constitui~ao do espirito 
científico, Gaston Bachelard mostra que o ponto de partida para pensar 
sobre urna nova área de conhecimento nao é fazer tábula rasa dos saberes 
anteriores, mas justamente fazer passar por um cnvo crítico tais 
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interpreta~Oes, pelas quais teorías _científicas e tradi~<ks culturais 
pretendiam dar conta dos fenómenos aí incluídos. "O espírito nao é de 
maneira alguma jovem quando se apresenta a cultura científica. É de fato 
muito velho, pois tem a idade de seus preconceitos. Ter accsso a ciencia é 
rem~ar espiritualmente, aceitar urna mu~o brusca que deve contradizer 
um eassado" (Bachelard, 1970: 13-22). 

E preciso evitar traUlr as idéias e os conceitos científicos do passado 
unicamente como fatos de urna seqüencia de "descobertas" que conduzem 
necessariamente na dir~oo de um conhecimento sempre mais peñeito e 
atual - como o faz, por exemplo, urna história da ciencia de inspir31;ao 
positivista, habitualmente instalada nos manuais da disciplina. Jamais o 
analista conseguirá romper com isso se continuar a enquadrar tais idéias e 
conceitos sobo prisma de "erros" ou ~e "aproxima~ inexatas". De fato 
baseiam-se (tal como qualquer outra teoria, as atuais inclusive) em um 
sistema integrado de conceitos, que pennite refletir sobre certos aspectos 
da realidade, ao p~o de dificultar a apreensao de outros. 

Urna viagem as tradi~res do passado sup(')e a paciencia de ver como o 
ava~o do conhecimcnto exige o estabelecimento (e a posterior supera~) 
d~ certas suposi~<ks básic~. As formula~Oes inovadoras nao surgem 
drr~tamente, d.a ex~a~ao, poda ou do enxerto de conceitos em um complexo 
lógico e teónco diverso daqueles em ·que eles se encontram, mas sup(')e 
urna "catarse intelectual e afetiva" em que obstáculos presentes (imagens, 
evidencias e pre~upostos) sao devidamente explicitados e criticados. · 

A presente tentativa de estudar os fenómenos do contato enquadra-se 
peñeitamente na di~ao apontada por tais cogi~res. Antes de apresentar 
os princípios que irao orientar esta pesquisa, cabe procurar apontar, ainda 
que de forma esquemática, alguns dos principais obstáculos existentes na 
tradi~ao antropológica ao estudo do contato interétnico. Dessa fonna 
escolhi penetrar na temática do contato nao pelo lado da atualidade ou da 
proximidade, selecionando estudos máis recentes ou beneficiando linhas de 
pesquisa desenvolvidas na própria etnología brasileira, mas sim pela busca 
dos principais obstáculos presentes em textos e autores considerados 
c~icos da tradi~o antropológica. 

Os autores evolucionistas e funcionalistas, ao definirem o marco da 
disciplina, inauguram e prescrevem urna forma própria de olhar e pensar 
sobre as sociedades humanas. Os conceitos elaborados por eles e seus 
discípulos imediatos decorrem dessa pcrce~o elementar, raramente sendo 
explicitados os seus pressupostos. Os obstáculos ao estudo do contato 
derivam de percep~oos desse tipo, localizadas na base dos principais 
qua~os teóricos de referencia existentes na antropologia, de onde prccisam 
ser desentranhadas e submetidas a urna postura crítica. 
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Apoiando-se na considera~oo de um conjunto de textos e autores5 é 
possível apreender a existencia na tradi~~o antropológica de alguns 
obstáculos básicos. situados em diferentes níveis de generalidade; ao 
es'tudo do contato interétnico. 

A naturaliza~áo da sociedade 

Tylor utiliza as ciencias biológicas como um paradigma para o 
conhecimento dos fenómenos da cultura, propondo como tarefa básica do 
antropólogo proceder a urna compara~o sistemática entre tais fenómenos, 
distinguindo-os uns dos outros e agrupando-os em classes, generos e 
espécies. 

Trata-se de acompanhar o paradigma que concebe o conhecimento 
como um ato primordialmente classificatório, onde um elemento da 
natureza (planta, animal, ~as humanas) deve ser inserido em urna classe. 
que o agrupa junto com outros elementos, e que se contrap0e a outras 
classes consideradas distintas. A própria n~o de tribo - indicando urna 
subdivisoo (desaparecida) de sociedades do passado mas encontrada também 
contemporaneamente em povos mais atrasados e sociedades nao-ocidentais 
- é compatibiliz.ada com esse esquema de perce~ao e entendimento6. 

Em decorrencia desse paradigma é que foram constituídas as unidades 
básicas da análise antropológica, com o conjunto de pressupostos aí 
implícitos. Conhecer urna sociedade significa proceder a um ato de 
enquadramento daquele exemplar empírico em um tipo lógico delineado 
pelo investigador. A partir disso o caminho do conhecimento do social 
aponta necessariamente para a constru~ao de tipologías, dir~ao tao 
criticada por alguns antropólogos atuais (Leach. 1961; Schneider. 1966. 
etc.) 

A prirneira propriedade - a descontinuidade - resulta de urna analogía, 
estabelecida com finalidades helirísticas, entre as sociedades humanas de 
um lado e as es¡>OCies naturais de outto. Cada sociedade diverge de outra tal 
como cada espécie se diferencia da outra, isto é, por representarem "pontos 
de parada na escala da evolu~oo" (Gusdorf. 1974). Um crítico atual dessa 
tradi~ indica que o hábito de estudar as culturas como entidades discretas 

S(Redfield, 1941 e 1966; Malinowski, 1938 e 1949; Herskovits, 1941; 
Linton, 1940; Monica Wilson, 1936, 1938, 194S; Evans-Pritchard &c. Fones, 

' 1940; Fortea, 1938; Radcliffe-Brown, l 9SS; Schapcra, 1938 e 1955; Mair, 
1938; Richards, 1938; Redfield, Linton &. Henkovits, 1936; Siegel et alii, 
1954; Dohrcnwcnd &. Smith, 1962; W aglcy .l Galvio, 1961; Gal vio, 195S e 
1978; Ribeiro, 1970; N arroll, 1964 ). 
6Por cxcmplo, o Gral'ld Dictio1111airt U11iversel dw XIX''"' Siicle menciona, . ao 
lado de outras raízes e significados, a accp~io de tribo como "divisio de uma 
familia de animais ou plantas" (t. 17, ~ suplemento, p,g. 484). Nestc quadro a 
n~io de tribo passa a fazer parte de um conjunto lógico - tipos, clauea, 
ordens, f amiliaa, tribos, gene ros e capécics - onde figura como um quinto 
pataD"1ar clanificatório. 
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entrava a discussao teórica sobre as fronteiras étnicas de cada sistema 
(Barth, 1969:04), paralisando também a investiga~oo das interconexoos 
que cada cultura rnantém com as culturas circunvizinhas. 

A segunda propriedade diz respeito a modalidade de abstra~ que será 
praticada na análise social. O estudo de urna pessoa ou institui~o coletiva 
requer nao a totalidade de tra~os ou padr0es ali presentes. mas sim 
distinguir aspectos que nao sao exclusivamente de tal ou tal indiv(duo, 
mas gue se repetem em todos os integrantes de urn mesmo genero. A 
recorrencia de alguns desses elementos permitirá ao analista classificar 
esses tr~os ou padróes em típicos ou contingentes. os primeiros passando 
a ser organizados em termos de estruturas e submetidos a urna análise 
científica, enquanto os segundos soo vistos como a dimensao empírica, 
singular e inexplicável de qualquer ser ou acontecimento. 

Urna terceira propriedade reporta-se as condi~Oes que propiciam a 
abstra~ao. A defini~ao científica de urna entidade social de ve ser f eita 
exclusivamente em fun~ao das características morfológicas ou funcionais 
que essa apresen ta, enquadrando toda tentativa de. contextualiza,áo como 
urna marcha inútil no sentido de refor<;ar as singularidndes de cada fato. 
Nao importa muito saber s~ as culturas es~ ou nao concretamente em 
estado de relativo isolamento, é preciso compreender que as regras de 
constru~ao analítica tornam efetivamente impossível pensar o 
rclacionamento entre culturas como umfato teórico. 

Essas propriedades atribuídas as unidades da análise socíal se 
cristalizam e operam na prática cotidiana do antropólogo através de um 
conju~to de metáforas que contém fortes valora~oos. Urna das imagens 
prefendas por antropólogos f uncionalistas e estruturalistas para explicar o 
foco central de seu trabalho é afirmar que se ocupam de um·. estudo 
"interno" de urna sociedade, contrastando essa enfase com outros autores 
que se fixariam mais nos aspectos "externos" (corno, por exemplo, as 
rela~ües de domina~/subordin~oo a outras sociedades ou os processos de 
ajustamento daquela sociedade ao ineio ambiente em que se situa). 

Considerando a história das ciencias físicas. Bachelard já havia 
mostrado como a "paixao pela interioridade" se constituía em urna das 
formas privilegiadas pelas quais as fantasias (elaboradas com base no 
senso comum) penetravam no discurso científico, aprisionando-o e 
obstaculizando sua raéionalidade 7. V árias imagens podem ser utilizadas 
dentro dessa linha. como o par interno/externo. a classifica~ao de 
obsei:va~ües como "interiores"/'exteriores", "intrínsecas" ou "extrínsecas" 
etc. E importante notar que em todos esses casos o uso de urna imagem -
em aparencia só descritiva - já traz consigo conota~Oes que justificam e 
valori7.alll de urna forma diferencial tal ou tal tipo de pesquisa, exercendo 

7 .. 0 · d · · é d . ~1to o rnten~r . , u.m os pr?cessos fundamentais do pensamcnto 
m~onsc1ente que é mais d1f 1c1l de exorcizar. A nosso ver, a interionza~io é do 
remo dos sonh.os ( ... ), contadores de histórias, crian~as e . alquimistas vio ao 
Ct fll~O das COtsas; tomam posse das COÍSas, crcem nas luzes da intui~iO que 
nos instala no cora~io do real. .. " (Bachelard, 1970: 101-2). 
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portanto urna clara normatividade em rela~Ao a fonna de conduzir urna 
investiga~o de campo ou de como ler e avaliar seus resultados. 

Pressuposi~oos que possuem wna fu~Ao ideológica similar podem ser 
encontradas em outras imagens. Por meio de um conjunto de imagens 
contrastantes, o antropólogo funcionalista e estruturalista freqüentemente 
desqualifica qualquer ótica de apreensAo de fenómenos sociais que escape a 
sua própria ortodoxia. Constituí urna rotina a disposi~ao de temas e 
capítulos nas monografías tradicionais, sendo de praxe distinguir urna 
parte puramente "empírica" - onde sao fornecidas informa~oos sobre a 
história do grupo estudado, suas rela~oos com outros grupos ou com o 
meio ambiente, algumas vezes abrangendo também dados demográficos e 
estatísticos - da parte propriamente "teórica" - onde é apresentada a 
organiz~ao sociai, os rituais e a cosmología. Em textos com inten~ües 
analíticas encontra-se também usualmente urna oposi~áo entre as 
considera~ües de ordem estrutural, que sAo ordenadas e que possuem um 
valor explicativo, e as de ordem histórica, onde os acontecimentos sao 
fatos singulares, nao passíveis de urna explica~ao científica, figurando no 
relato somente na medida em que interferem no f uncionamento das 
estruturas. 

Apoiando-se nessas imagens e em suas con~ües, se desenvolve urna 
desvalorizacáo teórica do estudo do contato interétnico, que passa entao a 
ser justificado por fatores de ordem pragmática. Partindo do pressuposto de 
que sua razAo de seré servir a utilidades práticas, as investig~oos sobre o 
contato freqüentemente se autolimitam, buscando um conhecimento 
utilitário que Bachelard já havia apontado como um dos principais 
obstáculos ao conhecimento científico (Bachelard, 1970:66). Muilos 
trabalhos que incidem so~re o contalo interétnico incorporam claramente 
tais preconceitos, conscientemente reduzindo-se a condi~áo de meros 
fomecedores de dados empíricos nao organizados ou de textos cuja linha de 
ordena~áo básica é avaliar Uustificando ou criticando) urna detenninada 
política de coloniza~ao.8 

8 A opos1~ao entre essa fun~ao (que Malinowski já classificava como 
"practica! anthropology") e a realiza~io de urna "vc rdadeira pesquisa 
antropológica" aparece, de forma bastante direta, por exemplo, no prefácio 
que M. Fortes e E.E. Evans-Pritchard (1940) redigem ao clássico African 
P o l i1 ical Syslems , observando que por su as preocupa~oes "teóricas" e 
"academicas" os autores que contribuem para o livro cingem sua alen~io ao 
funcionamenlo dos sistemas políticos nativos , deixando de la~o o fato da 
prcsen~a colonial, mais significativa para trabalhos e pesquisas com 
finalidades " administrativas" . 
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A solu~iio dualista 

É q~ase wna c~stante que as observacaes que precedem wna descri~ 
ou anáhse .de urna s1~00 de contato interétnico caracterizem o fenómeno 
como. muuo complexo~ Enfrentar essa dificuldade remete sempre 0 
estudioso a tenrar adequar tal fato ao seu modelo analítico, reduzindo e 
decomp?nd~ essa complexidade excessiva em unidades sociais 
convenc1onais. Duas alternativas se apresentam para isso, a primeira 
apelando para urna conce~Ao evolucionista da história, a segunda 
procedendo a wna decomposi~ do fenómeno com fmalidade heurísticas. 
.. ~uando a conce~no do contato com um fenómeno compósito é 

d1ng~da por urna perspectiva evolucionista surge habitualmente um 
du~/zsmo que caracteriza grande parte das pesquisas sobre contato. As 
sociedades que estao concretamente em. interacoo ( europeus e africanos 
branc?s e índios) nao ~áo vistas merai:nente como contemporaneas, ma~ 
sao dispostas pelo analista ao longo de urna escala evolutiva onde est:ao 
representados os di~erentes graus de progresso da humanidade: Em funcoo 
dessa o~oo teó~a que attibui graus distintos de progresso a cada urna 
das sociedades em 1nteracao, a cultura do contato passa a ser descrita em 
termos ~e contraste e~tre institui~Oes e costumes mais "modernos" (isto é, 
~ue ~~nv~~' ~a soc1edade ma1s avancada) e institui~oos e costumes 
tradic1onais (ISto é, que derivam das sociedades tribais). 

A descri~ao do fenómeno do contato passa a ser f eita por meio do 
le~ado que o ~volucionismo deixou para a sociología funcionalista, ou 
seJa, um conjunto de variáveis pelas quais esta conduz a análise e 
estabelece .as tipologías dos sistemas sociais. É o caso de variáveis como 
homogene1dade. x heterogeneidade, indiferenciacao x diferenciacao de 
funcOes, ausencia x presenca de instituicOes especializadas, atribui~:Io de 
s~~ por prescricao x atribuicoo de status por escolha, contato direto e 
c?bdtan~ entre todos os membros da comuilidade x ·compartimen~oo da 
vida social, re~Oes pessoais x impessoalidade dos relacionamentos 
importAncia dos vínculos de sangue e parentesco x. enrase nos vínculo~ 
economicos, formas extensas de famílias x famílias atomizadas 
predominancia do sagrado x seculari?.aCÁo progressiva da vida social etc: 
Um .exemplo concreto da utili~áo de algumas dessas variáveis para 
anáhse do contato e da m udanca social aparece na clássica monografía de 
Redfield (1941) sobre os Maya da península do Yucatan. 

Os conceitos que resultam desse tipo de análise sublinham fortemente 
os aspectos culturais, definindo cada sociedade como um conglomerado de 
tr~os de cultura e o processo de mudan~ como a transmissao e aceitacAo 
d~ padrOes isolados. Conceitos como os de acultura~ao (HerskQvits 
L1nto~ e outros~ e de assimila~ao (Znaniecki, R. Park e D. Pierso~) ~ 
c~n~tJt~m em instrumentos básicos de reflexlo, instituindo como via 
pnvilegiada de abordagem aquelas sociedades a temática teórica da mudanca 
cultural. Os elementos da cultura dos grupos em intera~Ao sao 
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dicotomizados e rapidamente absorvidos a oposi~o de tradicional x 
moderno. 

Alguns autores importantes procuram destacar que há urna d~i\o 
dupla no fenómeno das trocas culturais, sendo incorreto do ponto de vista 
científico pretender estabelecer previamente o sentido que tomam os 
processos de transferencia e empréstimo cultural. Assim, a acul~oo foi 
definida como es tu do dos f enomenos que resultam quando grupos de 
indivíduos, dotados de culturas diferentes, entram em con tato direto e 
permanente, daí decorrendo urna mudan~a nos paruoes culturais desses 
grupos (Redfield, Linton & Herskovits, 1936:149). 

A esfera científica da investigacao seria, portanto, focaliz.ar as trocas 
culturais resultantes do contato entre dois povos, sem restringir o estudo 
do processo de aculturacao a apenas um dos lados e sem estabelecer 
inferencias sobre o sentido geral da mudanca Várias pesquisas realizadas 
no Brasil sob a ótica da acultura~o abordam nao somente as modific~Oes 
sofridas pelas culturas indígenas em contato com o branco, mas também 
as aquisicoos tecnológicas, de costumes ou de crencas, que a popula~o 
regional realizou de elementos da cultura indígena. Assim é que um 
clássico estudo de Eduardo Galvao (Santos e Visagens, 1955) mostra 
justamente a aculturacao sofrida pelo caboclo amazónico em contato com 
as culturas indígenas. Abordando o caso dos Tenetehara, grupo indígena 
que está em contato com o branco por mais de tres séculos, Wagley e 
Galvoo observam que a lenta ab~ de padrl>es indígenas pelos regionais 
foi conduzindo a urna condicao de saturacao, quando se esgotou a sua 
"capacidade de assimilacao,, dos ~os culturais indígenas (Galvi\o, (1953] 
1978: 1.28). 

Quando aplicada a urna situa~o colonial, a noeio de trocas culturais, 
comas aquisicoos e empréstimos sendo vistos como fatos bilaterais, pode 
ocultar o fenomeno da domina~áo, pulverizando-o em cadeias de 
transmissao que operam nos dois sentidos9. Dessa forma os estudos de 
acultur~ao tiveram urna aplica~áo ideológica bem clara, com o seu modo 
de abordagem diluindo a questAo de quem era o grupo beneficiário de uma 
troca cultural. Omitiam também a capacidade diferencial de cada grupo para 
definir as suas próprias necessidades e fechar as barreiras a importa'áo de 
costumes, símbolos e tecnologias. Deixavam ainda de estabelecer escalas 
de importancia para essas trocas, tendo em vista as conseqüencias que 
teriam sobre a organizacao social e a cultura do povo receptor. 

A medida que os autores chegam a ultrapassar as minuciosas análises 
c~ncretas, a aparente neutralidade da postura científica submerge, vindo a 
tona um instrumental teórico e generaliza~Oes marcadamente unilaterais e 
arbitrárias. Por mais que especificidades locais preval~am por períodos 
limitados ou surjam combinacoos singulares entre fatores modernos e 

9uma tentativa de refletir sobre tais fencSmenos aparece em Rcdfield, Linton & 
Herskovits, 1936, por rneio da vari,vel descritiva sujei~io x dominancia; 
porém em exposi~oes de m~todo posteriores (vide Siegel et alii, 1954; 
Dohrenwend & Smith, 1962) essa ~ abandonada. 
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tradicionais devido a circunstancias específicas, para os teóricos dessa 
perspectiva a mudan,a cultural possui uma dire,áo geral e única.A 
coexistencia e o relacionamento entre grupos e culturas é visto 
virtualmente como urna anomalia que tende a ser superada a longo prazo, 
impondo-se os fatores modemizantes e operando-se a dissemin~Ao das 
características da sociedade industrial ocidental por todas as partes do 

·mundo. 
Em um estudo sobre muitos aspectos exemplar, Wachtel observa que 

os estudos de aculturar;Ao padecem de um "pecado original": focalizando 
sociedades que dispOem de for~a essencialmente desigual, o termo de 
acultura~ se baseia em urna "hipoteca histórica de supremacia" e -am~ 
trazer consigo a velha marca do eurocentrismo (1971:25). Isso favorece a 
que a descri'áo do contato siga uma historiografia exclusivamente 
ocidental, sem incorporar a visáo dos 'indios (1971:22). Outros problemas 
teóricos igualmente sérios também ocorrem. Para escapar a fragmenta~ao 
das culturas (procedida pelo difusionismo), os autores vinculados a análise 
de acultura~i\o chamam a aten~Ao para as fases (graus, etapas) da 
aculturacAo ou para o resultado final do processo (sincretismo, 
assimilacAo, rejeicao). Assjm, conclui este autor, tal ab~rdagem ., 
inviabiliza a análise do próprio contato em sua singularidade e unidade. E 
indaga: "( ... ) o que vem a ser do pi'óprio processo? Onde ficam . as 
escolhas, os conflitos, as cria~oos?" (Wachtel, 1971:26). 

Os autores que se serviram dessa perspectiva para estudar os grupos 
indígenas brasileiros sempre esbarraram em dificuldades para definir os 
limites da condicao de índio. A preocupa~Ao dominante era mostrar a 
progressiva descaracterizacao cultural daquelas sociedades e a absor~o de 
cren~as e costumes procedentes do branco (vide Schaden, 1969). O 
esquema teórico utilizado fez com que alguns descrevessem o processo de 
mudan~a cultural como inexorável, prevendo como bem próxima a 
completa assimila~i\o de um grupo étnico pelo contexto e pela cultura 
regional. "O processo de transformacao dos Tenetehara em caboclos estará 
em vias de se completar no espaco de urna gera~Ao ou pouco mais" 
(Wagley & Galvao, 1961: 185). Afirma~Oes mais· nuan~adas podem ser 
encontradas no mesmo texto (vide pág. 30 e principalmente Galvao pág. 
12), que coerentemente resulta de um programa de estudos de acultura~ao 
dirigido por Ralph Linton.1 O 

1 O A discussio sobre auimila~io acaba retornando sobre suas conclus0es 
anteriores, rcformulando as previs0es •presentadas na monoJrafia: "Sornente 
a experiencia que adquirimos no Servi~o de Prot~io aos Indios, onde · nos 
familiarizamos com urna variedade de situa~Ocs de con tato e assimila~io de 
grupos indígenas, nos pcnnitiu urna perspectiva mais correta. ~ bem possível 
que os Tenetehara em certo ponto de sua transi~io tomem. por outra 
alternativa que a de aderir l cultura cabocla .. .'\ (Galvio, 1978 : 131 ). Cabe 
observar po~m que a pressuposi~io de assimila?o, implícita nas an,lises de 
acultura~lo, sofre uma crítica fundamentada exclusivamente no primado da 
prótica e em experiencias extra-academicas, disso resultando a ascensio da 
n~io de integra~io ao plano central das investiga~óes, subsist indo no 
entanto todo o quadro referencial. 
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A perda (tida como irreversível) de tta~os culturais próprios pode levar 
um grupo indígena a condi~ao de "índio-genérico", onde as peculiaridades 
de sua cultura já desapareceram no processo de integr~ao, mas subsiste 
um sentimento de ser diferente, decorrente tanto da persistencia do 
preconceito dos brancos contra os índios, mesti~os ou os seus 
l"emanescentes, quanto de a alternativa de in~ a sociedade nacional 
só ser possível em seus estratos inferiores. Essas as razOes pelas quais o 
processo de assimil~ao nao se completarla, ainda que fosse muito alto o 
grau de integra~ao do índio na sociedade nacional e que a acultura~o o 
privasse inteiramente de seu quadro referencial tradicional (Ribeiro, 1957 e 
1970). 

Em um texto de caráter crítico, Da Matta voila-se contra essa . 
"antropo/ogia de integra9áo, onde o lado do índio deixava sempre de ser 
considerado e o ponto de partida era sistematicamente evolucionista" 
(1979:25). Enquanto tal postura consideraría a sociedade brasileira 
(sobretudo em sua estrutura económica) como f ator absolutamente 
detenninante da situa~ao, os índios seriam vistos. em urna perspectiva 
patemalista como "objetos frágeis e vulneráveis, prontos a desaparecer" 
(1979:26). Limitando a aten~ao a focalizar o grupo tribal e suas rea~oos, 
ignorando-se as suas potencialidades, suas elabora~Oes e sua capacidade de 
interferir e reinterpretar urna sit~ao de contato, tal tipo de antropología 
se enclausura em um rígido esquema analítico. A pesar das dif eren~as 
teóricas, as suas conclusües convergem na mesma d~ao das críticas de 
w achtel as teorias da acultura~ao. 

O esquema das tres realidades culturais 

Urna outra fonna de enfrentar a complexidade do contato interétnico é 
caractcrizá-lo como um fenómeno composto, que deve ser abordado de 
modo analítico-redutivo, focalizando as unidades menores que o 
constituem. Urna tentativa nessa d~ao foi realizada por Malinowski 
(1938 e 1949) e deve ser considerada nao só pela posi~ao do autor na 
disciplina e pela postura programática que assumiu, mas a'inda por seu 
caráter sintomático, explicitando pressuposi~Oes, seguidas por muitos 
autores posteriores, cm constru~oos conceituais algumas vezes dirigidas 
manifestamcntc contra Malinowski. 

Solidamentc ancorado no relativismo cultural e em urna sociología 
funcionalista , avesso a análises teleológicas na linha do evolucionismo, 
Malinowski procura refletir teoricamente sobre o contato, dissociando para 
efeitos de investiga~ as diferentes ordens de racionalidade aí existentes e 
representadas pelas culturas que es~o em um processo concreto de 
intera~ao. Contrap(')e-se decididamente a fonnula~Oes como a de Audrey 
Richards (1938), que fala de um "ponto zero de mudan~ social", urna 
situa~ao anterior a chegada dos europeus e suposta como de equilíbrio na 

32 

vida tribal. Essa estratégia de pesquisa, preocupada em promover urna 
recons~ histórica do processo de m~ foi decididamente recusada 
por Malinowski, que a considera própria de urna "antropologia de 
antiquários" (1938: xxx-xxxii). Para ele a tarefa que cabe ao estudiOSQ é, 
ao inverso, investigar "o que ainda sobrevive do antigo passado tradicional 
de urna tribo africana( ... ) pois apenas o que sobrevive é relevante para o 
contato nos dias presentes, é ainda capaz de desenvolvimento ou 
resistencia" (1938: xviii). 

Ao construir a sua teoria, Malinowski marca suas discordancias em 
face das análi~ culturalistas do contato, distanciando-se inclusive da linha 
de estudos de aculturacao (ainda que esses nao sejam mencionados 
diretamente). A sua crítica se dirige aos trabalhos de Monica Hunter (1936 
e 1938), 9nde as institui~~s se apr~sentai:n como urna "mistura de 
elementos parcialmente fundidos" (Hunter, 1938: lO)r:~ue s6 poderiam ser 
adequadamente estudados quando decompostos em complexos culturais 
distintos e homogeneos, ou seja, remetidos as "culturas-genitoras" 
("parent cultures"). Malinowski argumenta que a mudanca cultural e a 
f onna~o de novas realidades culturais nao podem ser tratadas como o 
proouto mecanico de urna mistura, de urna justaposi~ao de elementos 
parcialmente fundidos (1938: xxi). Trata-se de "novas realidades culturais 
de urna África ocidentallzada, que tem de ser: estudadas por si mesmas" 
(1938:xxiv), focalizando o modo como etas funcionam em seu novo 
meio, attavés de mecanismos proprios, "sob pressOes e incentivos 
engendrados dentro de suas no~ institu~" (1938:xix). 

Mas como realizar isso apoiando-se no método funcionalista? 
Malinowskí discorda de Portes e SChapera, que tentam evitar o dualismo. 
abordando o contato como um fenómeno integrado, que configura a 
existencia de urna cultura própria A seu ver, tal método se presta somente 
para o estudo de uma cultura que tenha atingido um estado de relativo 
equilibrio, suposi~o que nao é satisfeita pela cultura do contato. APQllta a 
necessidade de novos métodos e princípios de pesquisa que pennitam fazer 
progredir esse novo ramo da disciplina, "a antropologia do nativo em 
mudan~" (1938:xii). 

Para Malinowski isso noo significa abandonar o funcionalismo, mas 
complexificá-lo, ttatando nao com duas cultum geradoras, nem com urna 
cultura única (o que ele considera ser urna postura reducionista), mas com , 
um esquema de tres fases onde aparecem a cultura "antiga da Africa, a 
importada da Europa e a Nova Cultura Compósita" (1938:viii). Ele afirma 
enfaticamente que "De fato, em cada situ~ de contato cultural nós 
ternos noo urna, nem mesmo duas, mas tres fases culturais coexistentes" 
(1938:xv). Na condu~ao dessa análise, cada fase apresenta problemas 
diversos e deve ser estudada por métodos diferentes, sendo necessário 
distinguí-las e focalizá-las separadamente, postenonnente relacionando-as 
urnas comas outtas (1938:xvi). 

A inten~Ao do Malinowski nao era de elaborar conceitos gerais e 
demasiado abstratos, mas sim que pennitissern descer ao plano da 
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operacionalizayáo da pesquisa. Nesse sentido ele procura definir 
cuidadosamente essas fases, de um lado distinguindo entre as formas 
tradicionais, que persístem (e s:io apreendidas no trabalho de campo), e as 
reconstruyOes do passado tribal; de outro lado distingue igualmente entre 
os costumes e instituiyoes proprias aos europeos na metrópole e aqueles 
que s00 efetivamente atualizados na vida da colonia. Quanto a cultura do 
contato, ele explicita que por isso entende o fenómeno de urna mudan~a 
autónoma e resultante da rea~áo .(acarretando pelo menos um 
desajustamento temporário) entre as duas outras culturas. 

PropOe a constru~áo de urna Carta ou Tabela onde as Tres Realidades 
Culturais fossem representadas por colunas diversas, a cada esf~ra da 
cultura equivalendo urna linha com os conteúdos que assume em cada urna 
dessas fases. O esquema toma simples evidenciar o que Malinowski julga 
ser a base da mudan~ cultural - que as pressOes e adaptayOes se exercem 
primordialmente para responder a determinadas necessidades, as quais eram 
anteriormente satisfeitas por institui~oes homólogas, i.e., situadas na 
mesma esfera de cultura. Assim a explica~o da substitui~ao, modific~áo 
ou fus:io de instituiyOeS passa necessariamente pela busca do que ele 
chamou de Fator da Medida Comum ("Common Measure Factor") e pela 
descoberta de homologias entre instituiyOeS e esferas das culturas em 
contato. 

Procurando agora avaliar essa teoría cabe inicialmente indicar o quanto 
essas formula~s dependem de sua teoría gcral sobre a sociedade comó um 
conjunto de institui~Oes que cumprem fun~Oes sociais satisfazendo a 
determinadas necessidades, estando tais instituiyOes ínter-relacionadas em 
um todo coerente e relativamente equilibrado (vide Malinowski, 1975)11 . 
A sua teoria da mudanya se apóia justamente em urna vis:io (nao 
durkheimiana) do social e do conceito de fun~áo, ambas nao partilhadas 
por outros antropólogos ingleses (Radcliffc-Brown, Fortes, Schapera, 
Evans-Pritchard). 

Soo as decorrencias disso - como a teoría das necessidades e a peculiar 
compartimentayoo das esferas da cultura - que propiciam a Malinowski a 
base para o entendimento dos processos efetivos de mudan~a social, 
sempre segundo linhas homólogas de transmi~o e influencia. A eficácia 
dessa forma de interpretayáo da mudan~a exige, portanto, que o contato 
seja visto nao como um fato coerente e integrado (como pretendiam outros 
funcionalistas), mas sim como um fenomeno em si contradit6rio e 
heterogeneo, urna vez que composto por diferentes conjuntos de 
institUÍyOOS que, embora apresentem coerencia interna em cada CUitura, 
conflitam uns com os outros. Daí a sua proposta de enfocar o contato 
através de urna "tabela de tres entradas", o que virtualmente significa 
proceder a urna análise reducionista do fenómeno. 

1 1 O que contraria a opiniio de alguns bi6graf 01 e historiadores da 
antropología, que consideram os seus estudos sobre mudan~a cultural como 
urna parte isolada e menor de sua obra. 
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A constru~ao teórica de Malinowski deixa explícito o artificialismo 
que caracteriza algumas propostas (e n~o apenas a sua ou as de outros que 
o seguissem, mas inclusive 4e outros que o criticam e dele afirmam 
divergir) de como estudar o contato. Retomando as considera~0es 
anteriores sobre os obstáculos cristalizados em tomo (e em defesa) de um 
determinado ponto de vista ou pressuposto teórico, é necessário frisar que 
as reflexOes e busca de solu~ües partero de um modelo naturalizado das 
sociedades, que só permite pensá-las como organismos integrados e 
relativamente harmónicos, cuja análise exige sempre urna abstra~áo do 
contexto e urna enfase especial nos aspectos anatómicos e fisiológicos. O 
estudo do contato mo é essa "terra de ninguém da antropologia" (no dizer 
de Malinowski) por acaso ou omiss:io de autores anteriores, mas sim 
porque os fundamentos sobre os quais. eslava assentada a constru'áo do 
modelo científico de sociedade retiravam justamente da cogita,áo do 
pesquisador os fatos do contato, sobrevivendo apenas como constata,óes 
empíricas sem maior relevancia teórica. É por isso que as justificativas 
apresentadas por vários autores para a considerayáo do contato estáo 
freqüentemente marcadas por razües utilitárias, de ordem prática ou ainda 
huinanitárias. . ~ 

Urna abordagem teórica ao contato, como quer Malinowski, precisa 
fabricar, por meio de expedientes indiretos, um objeto teórico compósito, 
que reúna e aglutine as características de diferentes unidades sociais. A 
"complexidade" que o analista enxerga no contato - e que de modo algum 
decorre do próprio fenómeno e sim do modelo de sociedade utilizado para 
interpretá-lo - deve ser entlio reduzida aos fatos "simples", isto é, 
passíveis de serem analisados segundo o modelo de unidade social adotado. 
Desse modo para poder analisar tal fenómeno o investigador precisa 
recorrer A idéia de sobreposi~ao de tres sociedades - a colonizadora, a 
coloniz.ada e a cultura do contato. 

A tentativa de inova~ao teórica termina em um impasse, pois se as 
duas primeiras correspondem a construcOes convencionais em tomo da 
conce~ao já criticada de sociedade, a terceira, mantendo o mesmo modelo 
analítico, pretende dar conta e abranger aspectos que sao justamente 
expurgados por tal visáo (a história, a adaptacao ao meio ambiente, a 
questAo das fronteiras do sistema social). A terceira sociedade parece ser 
portanto uma tentativa nominalista de ocupar com uma categoriafrouxa, 
que náo satisfaz aos requisitos teóricos de uma sociedade e de urna cultura, 
o espa,o exterior a um quadro teórico de referencia, camuflando assim a 
crise de um modelo. · 
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. Algumas contribui~oes para a análise do contato 

As fonnul&;oes de Malinowski foram aquí destacadas por se tratar de 
· urna tentativa ambiciosa e radical de contornar a_crise de um modelo de 
constru~ de sociedades com a elabora~ de wn novo quadro conceitual, 
específico para o estudo do contato. Existem outras fonnula~Oes, no 
entanto, que possuem um caráter mais setorizado e procuram enfrentar 
algumas dificuldades particulares. Ainda que seus autores n:lo cheguem a 
recusar inteiramente o modelo naturalizado de sociedade, suas reflexOes 
ajudaram bastante a operacionalizar a pesquisa sobre o contato interétnico, 

.. contribuindo com críticas fecundas e retifica~oos importantes quanto ao 
esquema tradicional de análise. · 

Alguiis autores indiéaram o perigo de que as descri~éSes do impacto das 
institui~s européias sobre as culturas africanas vi~m a ser conduzidas 
por meio de conceitos genéricos, como o de moderniza~oo, seculariza~o. 
institui~oos coloniais, herarn;a euro~ia etc. Apesar de suas limi~Oes 
teóricas e da sua cont~n~ao política 2 Malinowski é o primeiro autor a 
sublinhar fortemente a assimetria existente no processo de mudan~a 
social.13 E, ao falar sobre técnicas de investiga~ao do contato, reitera a 
importancia da pesquisa de campo para conseguir apreender junto ao grupo 
tribal a significa~lo e as repercussOes do con tato, pois " ... . é o nativo 
quem ~ primariamente afetado pela mudan~a cultural, quem ainda 
pennanece coino protagonista do drama" (1938:x) · 

A transmi~o de elementos da cultura é altamente seletiva, a a~ de 
alguns sendO imposta, a de outtos sendo facultativa, a de terceiros podendo 
mesmo estar desautorizada. Malinowski já observara a profunda difeten~ 
entte as institui~Oes ditas européias segundo estivessem essas na 
metrópole ou em território colonial. A necessidade de captar conteúdos 
concretamente atualizados pelas institui~Oes coloniais nas situa~Oes de 
contato é fortemente sublinhada também por Schapera.14 

Para evitar que a etnografia do contato sublinhe exclusivamente os 
fatores individuais e particularizantes da rel~ branco x nativo, a n~ao 
de agencia de contato, particularmente desenvolvida por Portes, revela-se . 

12" . na minha opm1ao o sistema colonial inglci nio tem rival em sua 
capac1dade de ~prender com a experiencia , 1ua adaptabilidade e tolerancia, e 
sobretudo scu mteresse genuíno no bem-estar doa nativos" (1949:161). 
13 "Q d t • 0 l .l. d• A • d • uan o .º .ema pnn~1pa e . o aspecto 1nam1co o impacto das duas 
cultu~as, é mtetramente mapropnado esquecer que as influencias européias 
consllt.uem cm todo o lugar a for~a principal. Elas sio os fatores 
determinantes no que concerne a iniciativa e ao planejamento" (1998: xiv). 
14"A 'dé' . de · . · 1 1a nauva e nst1amsmo nio vem realmente da Bíblia ou do credo 
oficial da igreja. Vem sobretudo do missionário que prega para ele e que 
~rabalha cm sua irea. Ele (o nativo) julga a vida de um cristio pelas 
1
3
m
3
pre110es que fonna sobre as condutas e atitudes do missionirio .. . " (1938: 
-4) . . 
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como de grande valia, buscando apreender em separado a distinta dinimica 
de at~oo da administra~ao local e das missOes (1938:63-72)15 

Inversamente a Schapera, Portes aponta os co"dicionantes de diversas 
ordens que limitam a liberdade de escolha dos ocupantes de tais cargos, 
constatando que em geral sao papéis e caracteres sociais estereotipados, 
tanto do ponto de yista do nativo quanto dos órgllos coloniais (1938:90). 
Refor~ando a importancia de dispor de boas descri~éSes etnográficas das 
agencias de contato, Portes observa que isso é tlo relevante quanto estudar 
a cultura tribal (1938:91). 

Mas a constata~oo da existencia de heterogeneidade nao diz respeito 
somente aos brancos, estendendo-se igualmente aos nativos. A absor~o 
pelos nativos de costumes e cren~as européias nao é de modo algum 
uniforme em urna tribo, variando de acordo com posi~oos de parentesco, 
com papéis rituais ou religiosos, com fun~Oes económicas etc. Schapera 
observa que sob fortes influencias externas, a escala de vari~io existente 
em cada cultura pode admitir distancia entre padrOes contrastantes muito 
maiores do que em rela~o a outras culturas, ou da mesma em um outro 
momento do tempo (1938:28). 

Para refletir sobre esse processo de aproxima~ao entre o universo do 
colonizador e do colonizado na figura de alguns indivíduos nativos, 
surgiram posteriormente diferentes conceitos, como os de "middleman", 
"mediator", "broker" e "patron" (Bailey, 1960 e 1969; Friedrich, 1968; , 
Paine, 1971; Atwood, 1974). Uteis para descrever a fun~o de media~o 
entre estruturas políticas e económicas assimétricas, tais papéis vem em 
geral associados a urna teoria onde a mu~ cultural possa ser explicada 
por escolhas, cálculos e interesses de atores individuais somente (vide. 
críticas a Bailey fonnuladas mais adiante, oeste capítulo). 

Um novo enquadramento do social 

Enquanto continuam a admitir como fundamento um modelo 
naturali:zado de sociedade, as tentativas de elabo~oo conceitual sobre o 
contato interétnico ficam necessariamente limitadas a exercícios de 
desdobramento lógico ou a meras refonnula~ setoriais ou operacionais. 
Somente uma ruptura te6rica mais profunda, redejinindo a natureza das 
unidades sociais. pode permitir que o estudo do contato dei.xe de ser um 
continente isolado na pesquisa antropológica. para o qual sao delineados 
conceitos e métodos singulares nlo aplicáveis a outros domínios ·da 

15 O pr~rio Malinowski. cm trabalho posterior, tentou definir melhor essa 
n~io: Agencias de contato sio corpos organizados de seres humanos 
trabalhando para uma finalidade definida, manipulando um aparato 
apropriado de cultura material e sujeitos a urna carta de leis, regras e 
princípios" (1945 :65). 
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disciplina e relativamente imune aos avan~os e discuss<ks·· teóricas aí 
existentes. 

Se tais dificuldades embai'gam fortemente o estudo do contato, por 
outro lado instituem esse como um fenómeno crítico, exercendo urna 
fu~o de ponla na renovacAo dos fundamentos teóricos da disciplina. Para 
que a pesquisa sobre esse fenómeno possa se desenvolver e dar contadas 
realidades observadas, é imprescindível constituir algumas alternativas 
concretas de investig~ao. Por surgirem como modalidades de condu~ da 
pesquisa - e nao como urna reflexao crítica sobre alguns pressupostos 
centrais da disciplina - a novidade e o caráter radical dessa ruptura foram 
minimizados por seus contemporaneos e tenderam a ficar ocultados por 
quase duas décadas, sendo redescobertos pelos manifestos processualistas 
da antropologia política da década de()(). 

A meu ver essa ruptura ocorre em alguns trabalhos de Max Gluckman 
que, embora datados da década de 40 (1939 e 1947), tornam-se mais 
conhecidos por publica~Oes posteriores (respectivamente.1958 e 1968 para 
o primeiro, 1963 para o segundo). Nesses textos a suposi~oo central do 
modelo naturalizado de sociedade - a descontinuidade entre as unidades 
sociais - e um de setis mais importantes corolários - a identifica~ao 
automática do indivíduo com os valores sociais - sao questionados na 
condu~ao da pesquisa em Zulularld e encaminhadas solu~oos alternativas. 
Retomar essas elabora~es pode significar urna contribui~ao importante 
aos impasses teóricos de hoje, quando o pesquisador se defronta com urna 
situar;lo concreta de contato interéblico e se dá conta da inadequac~o das 
teorias existentes. 

O ponto de partida parece haver sido a constata~ elementar, feita por 
Gluckman (1968:1-28), de que as unidades básicasde·análise nao podem 
ser pensadas como entidades fechadas ou homogeneas. O simples 
acompanhamento das alividades diárias de um informante e um evento 
ritual (como a inaugur~ao de urna ponte) envolve o pesquisador em urna 
complexa rede de intera~Oes sociais, cuja explicacoo requer a referencia as 
rela~Oes interétnicas e a pessoas e institui~oos cujos interesses e valores 
~o determinados de fora da comunidade local (o aparato da administracoo 
colonial, a a~Ao missionária, as empresas económicas e as detennina~Oes 
do mercado internacional). Rotular de "extralocais" tais fe~menos - como 
se tomou de hábito na antropología, até mesmo quando se lhes atribuía 
grande peso explicativo (Adams, 1970) - correspondería a impor a urna 
nova vi~o da análise social urna classifica~o coerente com urna vi~o 

· tradicional, coisa que Gluckman nao faz. Se os acontecimentos e atores 
sociais presentes em urna comuniclade nao constituem um universo auto
explicável, se as significa~s ali geradas necessariamente extravasam o 
nível local e requerem o apelo a outros agentes e costumes, nAo há sentido 
algum em chamar tais fatos - cruciais - de "extralocais", como se 
configurassem apenas urna linha subsidiária e complementar de 
entendimento. 
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A visao de Gluckman se distancia muito das outras formula~Oes 
existentes, pois ele nao ve o contato como um fator desintegrador, sempre 
confrontado coma existencia plena e separada das culturas componentes. 
Para ele o contato interétnico é um fator organizador básico para a 
existencia de determinadas comunidades, um elemento ordenador 
componente da organizacao social. Assim, rejeita firmemente o esquema 
das tres realidades cultw'aÍs desenvolvido por Malinowski (1968:9-10 e 51-
52; 1963:217-227), afirmando ao contrário que o ponto de partida de sua 
análise é "a existencia de urna única comunidade Africana-Branca em 
Zululand" (Gluckman, 1968: 1 O). 

A ~ao de comunidade com que trabalha Gluckman nao supre ·limites 
espaciais bem delimitados, nem unidades em termos de código de 
orienta~ao cultural, mas somente que sejam partilhados determinados 
padroos de interafo no comportamento cotidiano dos indivíduos uns ~ . 
com os outros.1 . 

Em sua argumenta~ao Gluckman incorpora algumas reílexOes de 
Fortes coerentes com sua própri~ perspectiva. Assim, para estudar o 
contato o antropólogo precisaría trabalhar mais com as comunidades do 
que com os costumes, sua unida<le de observat;ao deve ser "urna unidade de 
vida e nao de costume - urna aldeia, cidade, acampamento, económico e na 
vida social" (Portes, 1938:62). · 

Nessa ótica os agentes de contato nao podem ser descurados ou tratados 
como fatores externos a vida tribal, mas sim abordados como "parte 
integrante da comunidade" (ídem)_. E Gluck~an encampa ainda como 
bastante útil para o processo de pesquisa a recomen~ao de Schapera de 
que "O missionário, administrador, comerciante e recrutador de 
trabalhadores devem ser vistos como fatores na vida tribal da mesma forma 
que o chefe ou o xama" (1938:27)17 

sao essas coloca~Oes de Gluckman que fundamentam a constitui~i\o de 
urna visAo processualista em antropología, estando na origem de várias 
abordagens novas (como a anáJise de drama, elaborada por Turner, 1957 e 
depois 1972); ou a análise situacional, es~ada pelo próprio Gluckman 
(1966) e desenvolvida por Van Velsen, 1964; ou ainda o estudo em tennos 
de "campo político" proposto por Swartz, Tumer e Tuden (1966) e por 
Swartz (1968). É importante, porém, distinguir a visao de Gluckman de 
seus desdobramentos e reapropria~res por autores posteriores, sem 

16"Quc Zulus e Europcus pessam cooperar cm uma cclebra~io na ponte 
mostra que eles formam juntos uma comunidadc com modos cspccífi~os de 
conduta um facc ao outro" (Gluckman, 1968:9). Em um texto postcnor ·ele 
explicita mclhor a sua concep\:iO de comunidadc como "um amplo campo de 
interdependencia no qua! indivíduos dos dois grupos de cores tem normas 
padronizadas de comportamento uns com os outro,s" (1963:214). . 
1 7 Polemizando com Malinowski cm dcfcsa a Portes e Schapera e 
cncaminhando paralelamente sua p~ópria visio de que o fundamental seria 
cstudar os padr6cs de intera~io c . nio a cultura do contato, Gluckm.an chega a 
uma fonnula~io - de sentido didático, mas sem adcquado apnmoramento 
teórico - de que se trata de "urna sociedade única composta de grupos 
culturalmente hetcrogeneos" (1968:51). 
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pretender encontrar nele urna falta, um na.o enunciado, que só viria a f azer 
sentido na voz de seus interpretadores. 

Urna leitura atenta de seus textos permitirla afirmar que a n~Ao de 
"campo social" aí está claramente delineada, inclusive com urna história e 
um significado bem diversos daqueles que assumiram hoje em dia. Ao , 
criticar os paradoxos culturalistas de falar de urna Africa moderna, onde 
entrariam as cidades europeizadas e as minas Rand no interior, oposta a 
µma África tradicional, onde viveriam as ·tribos de acordo com suas 
tradi~, Gluckman deixa explícito que considera que ambas fazem parte 
de "um único campo social" (1963:215 e 216), de um mesmo "campo de 
interdepend~ncias" (214). Mais adiante indica que brancos e negros na área 
estudada fazem parte de um "único organismo social" (págs. 215 e 216), 
que o administrador e o chefe tribal encontram-se em um campo único 
(223), que ambos comp0em "um único organismo político" (215). Após a 
apresenta~a.o e crítica da tabela de tr& entradas de Malinowski, ele retoma 
as referencias a idéia de campo, observando que as rela~oos· dos grupos ·· 
sociais e indivíduos entre si seriam muito melhor tratadas se fossem 
abordadas na.o como eventos a serem localii.ados em diferentes colonas (e 
assim distanciados), mas sim através do "conceito de campo social" (232), 
que os reunirla e permitiria captar suas interconexOes. Note-se que a 
men~a.o ao conceito de campo social é feita explicitamente no texto, onde 
aliás aparecem 14 referencias diretas a campo, isoladamente ou 
acompanhado de outro fator (respectivamente~ págs. 210 e 217; 232; 
223 e 233; 215, 216 e 232; 214; 215 e 216; 215; e 232). 

Acompanhar o surgimento do conceito de campo nos trabalhos .de 
Gluckman permite compreender urna aparente contradi~a.o · que existiria 
entre a conceitua~a.o de campo em psicología (Lewin, 1952) e a sua 
aplica~Ao na antropologia social. Assim Swartz, Tumer e Tuden 
caracterizam a sua unidade de análise como um "continuum espa~o
temporal" (1966:8) e chamam de diacrónico o seu método de análise. Mas 
observam o paradoxo de estarem invertendo a heran~a lewiniana, que 
estritamente mais se aproximarla da proposta de análise sincronica 
defendida por Radcliffe-Brown.18 

A contradi~o pode ser entendida quando se percebe que nlo houve 
influencia al~uma da psicología no surgimento da. n~Ao de campo cm 
antropologia . A elabo~lo do conceito ocorre em urna discussáo com a . 
história e no texto citado Gluckman náo se re/ere a qualquer autor ou 
teoria da psicología, embora enumere várias pesquisas que considera 

' 18"Propriamente falando n61 nio estaríamos estudando um 'campo' (na 
interprcta~o de Lewin), porque a teoria de campo de Lewin trata somente da 
situa~io co11tempor811eo como causadora da conduta" (Swartz, Tumer e Tuden, 
1966:31). 
19 Em alguns trabalhos de Tumer, anali1ando a atualiza~io dos símbolos 
rituais na prática social, surge a id~ia de campo de poder e campo 1imbólico
ritual. No entanto trata-se de texto muito posterior l fonnula~io de Gluckman 
e com inten~0e1 bastante diferentes das do m~todo diacronico expo1to por 
Swartz, Tumer e Tuden, 1966. 
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exemplares em história e cujo conhecimento muito poderia auxiliar o 
antropólogo. 

A idéia de campo surge nesse contexto, quando Gluckman indica o 
diferente papel que a seu ver a história teria nas ciencias exatas e nas 
disciplinas humanísticas. Nas primeiras, a história se limitaria a descri~lo 
das condi~l)es do experimento, isto é, do seu "set-up" (1968:209), 
enquanto na antropologia· o próprio objeto·da investig~o seria histórico, 
urna vez füle focalizado em ceno período de tempo, no correr de urna 
pesquisa.2 

A seguir Gluckman mostra a utilidade do conhecimento histórico, de 
vez que os objetQs da sociologia slo históricos e os processos aí 
encontrados clificilmente se limitam a situa~ presente do campo. Pondera 
que o conhecimento de processos oconidos no p$sado ampliam o alcance 
de nossas generaliza~oos comparativas (1963:212) e afirma que nAo há 
dif eren~a essencial entre processos de 111udan~a boje e os ocorridos rio 
passado, desde que sobre esses existam dados suficientes (1963:211). NA<> 
haveria sentido algum portanto em sopor que urna tal conce~o de campo 
tivesse urna conexa.o teórica ou epistemológica com a sua utiliza~lo, 
marcadamente anti-histórica, na psicologia. 

A retomada do conceito de campo por autores posteriores já ocorre no 
. interior de urna discussAo téórica, a sua utilidade sendo de permitir 
exorcizar os pressupostos estruturalistas de urna análise política. Como 
definir os limites para urna análise? As respostas usuais até entAo 
apontavam para critérios espaciais (relativo isolamento), sociais (o recorte 
de um grupo) ou estruturais (a existencia de urna estrutura ideal de 
rela~s, em situa~ de equilíbrio ). 

A idéia de campo ajuda a de-substancialii.ar a análise social, libertando
ª inclusive das imagens e metáforas que inconscientemente impunham e 
sacralizavam a normatividade derivada daqueles pressupostos. O campo 
passa a ser descrito como "composto de atores diretamente envolvidos nos 
processos estudados" (Swartz, 1968:6), entendendo-se com isso que os 
participantes trazem consigo para esse processo "valores, sentidos, 
recursos e relacionamentos" (idem:8). A sua extenslo social e territorial, e 
as áreas de conduta que envolve mudam a medida que atores adicionais 
entram nos processos, ou que os antigos participantes se retiram, 
acarretando novos tipos de atividade em sua · inte~lo ou abandonando os 
velhos tipos" (Swartz, 1968:6). 

As suposi~Oes sobre a inte~o necessária e homogenea <W partes, o 
caráter de sistema e a sua condi~ de equilibrio sic> abandonadas como um 
ponto de partida desnecessário, urna vez que nAo apresentam validade 

2 º"Nós observamos que os indivíduos e s~us bens matenau, seus 
agrupamentos e relacionamentos persistem atrav~s das mudan~as. ~ o estudo 
de suas interdependencias que é o nosso campo. Para analisá -las devemos 
estud,-la1 por um período de tempo, e a análise da mudan~a entio envolve 
estudo histórico dentro de um período abrangido pelo problema:· (1966:209-
210). 
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universal. Assim afinnam Swartz, Tumer & Tuden (1966:30): "O que nós 
. chamamos de campo político Mo é necessariamente um sistema fechado, 

mas um contínuo espa90-temporal com algumas características 
sistemáticas. As partes de urna tal unidade, em condi9éks especificadas, 
podem exibir vários graus e tipos de interdependencia, tanto 
institucionalizada quanto contingente. Sob condi9res diferentes, contudo, 
as mesmas partes podem operar como se estivessem 'f ora do bolo'. 
independentemente de outras partes do continuum". 

Se a unidade de análise nao tem limites genericamente definidos, a 
questOO de como circunscrever o campo de investig~ao passa a primeiro 
plano e se toma dependente da preocupa~o teórica que dirige a pesquisa. 
Swartz é bem explícito sobre isso, nos dois momentos em que define 
campo sublinhando que a sel~ao de participantes aí envolvidos deriva dos 
"processos estudados" (1968:6 e 8). 

Em outro texto, Gluckman & Devons (1964) chegaram a indicar 
alguns critérios para a delimita9ao de um campo de investiga9ao, 
mostrando que o tra9ado das interdependencias tem como limite a 
manutencoo de um alto grau de consistencia lógica e de relevancia em face 
do objeto teórico da pesquisa. Urna pequena densidade no relacionamento 
existente entre pessoas e eventos, co~ a necessidade crescente de 
considera9ao de atos frouxamente relacionados com a problemática 
estudada, indicariam a oportunidade de ·se estabele.cer limites mais estreitos 
para o campo. 

De qualquer modo é importante entender que a conce~o de campo é 
antes metodoló~ca e instrumental do que de urna constru9ao lógico
abstrata e teórica 1. Isso deve ficar claro para evitar que a n09ao de campo 
se transforme em urna JJoeOO milagrosa, que resolvería todos os problemas 
e poderia ser aplicada a todos os domínios da antropología sem maiores 
cuidados. Há urna tendencia em muitos textos da última década a 
privilegiar a idéia de campo como se fosse um simples sucedanco para a 
antiga conceitua9ao d~ sociedade. Esse risco é ainda mais grave quando se 
leva em conta que nas próprias antologías da antropología política 
(Swartz, Tumer & Tudcn, 1966 e Swartz, 1968), se manifesta urna clara 
dominancia de urna sociología e urna ciencia polúica f uncionalista, 
ancorada em conceitos de Parsons, de Easton e de Lass~ell, onde muitas 
vezes a palavra campo parece ser comutável com sistema. 

De qualquer modo é primordial ter em mente que ao passar a definir o 
objeto de investiga~o como um campo, a antropología parece haver dado 
um passo primordial no sentido de superar um antigo modelo de perceJ>'YOO 

, e afastar-se da ncx;ao de espécie como um paradigma para a constru9ao do 
social. A elabora9ao teórica nao mais impüe a abstr~ao de cogita90es de 
natureza histórica ou procedentes do próprio meio ambiente, nem mais 
pretende manter urna divi~o rígida e urna hierarquiz~ao entre esses dois 

21 .. A conceilualiu~io aqui avan~ada nio é urna teoria, mas somente urna 
maneira de chamar aten~io para problemas e fatos que poderiam de outro 
modo ser omitidos." (Swartz, 1968:7/8). 
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últimos fatores - vistos como nao sistematizáveis e passíveis apenas de 
satisfazer a interesses pragmáticos - e os fenómenos de ordem estrutural -
esses vistos como os únicos passíveis de urna explora~o propriamente 
teórica. 

Algumas teorías sobre o contato interétnico 

Essa nova fonna de recorte do social, se inviabiliza urna conceJ>'Yao 
naturalizada de sociedad e e dessa forma remo ve os obstáculos já 
anterionnente apontados, noo significa a criayao de imediato de conceitos e 
teorías interpretativas. Em fun9ao disso procurei a seguir focalizar 
algumas das principais tentativas de reflexao teórica sobre o contato 
interétnico, destacando alguns conceitos e esquemas analíticos que avalio 
como mais interessantes para considera9ao e análise. Após o que, 
baseando-me na análise crítica destes autores e em urna releitura bem 
particular de Gluckman, e com o apoio de outros autores, procuro expor e 
justificar a minha própria visao sobre o estudo do contato interétnico .. 

a) a ~áo de "si~áo colonial" 

A no9ao de "situa9i'io colonial". elaborada por Georges Balandier, 
procura superar de um lado "a busca do etnologicamente puro, com fatos 
inalterados, miraculosamente preservados em um estado original", de ou~ 
escapar ao empirismo e ao pragmatismo de urna antropología prática 
(Balandier, 1951, 1971 :35). Critica as pesquisas antropológicas por 
f ocalizarem as mudan~as sociais apenas através de processos vistos sempre 
separadamente uns dos outros (como a entrada da economía monetária, ou 
o ensino moderno, ou a a~ao missionáría), ao invés de perceber que eles 
"constituem um todo" e enquanto urna conjuntura particular "impüe urna 
certa orienta~ao aos agentes e processos de transforma~ao" (Balandier, 
1971/3). 

Ao tentar delinear a especificidade de seu enfoque, dois pontos 
sobressaem: primeiro, urna decidida tomada de partido pela totalidade (pág. 
4), entendida como urna categoria analítica central e várias veres repetida 
no correr do texto (1971:3, 4, 10 e 35); segundo, urna reeomendacao de 
que os estudos de mudan~ social sejam sempre realizados "em situ~ao" 
(1971:8, 23/4, 36). Apesar de referir-se por várias vezes a Gluckman e as 
suas análises de situ~ao (1971:23 e 35/6), a acepeao que Balandier dá ao 
termo parece afastar-se bastante daquela da antropología inglesa, oscilando 
entre urna idéia de contextualiza~ao ou de Ull\ pano de fundo histórico 
(pág. 23) e, de outro lado, como urna n09ao capaz de assegurar a 
integra~ao entre diferentes pontos de vista, desenvolvido~ por 
historiadores, sociólogos, psicólogos e antropólogos (pág. 23/4). E essa 
última a posü;ao que predomina, Balandier (1971 :36) explicitando que as 
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origens dessa abordagem - um "estudo concreto e completo" (1971:27) -
r~montariam a n~ao de "fenomeno social total" formulada por M. Mauss. 
E nesse espírito que ele conduz a sua crítica a Malinowski, apontando 
principalmente as limita~s decorrentes de sua concepeao de institui~o 
como resposta a necessidades, bem como refutando a cren~a de que o 
contato e a mudan~ cultural ocorreriam entre instituí~ homólogas. 

Em urna avalia~oo global parece-me que a n~o de situa~o colonial 
em pouco poderia ajudar a viabilizar as pesquisas atuais sobre contato 
interétnico. A conce~ao da situa~ao colonial como um todo complexo 
(pág. 3 e 10) nao se operacionaliza de nenhwn modo e a própria defini~oo 
apresentada revela-se como muito genérica (" ... a domin~oo imposta por 
urna minoria estrange~ 'racialmente' e culturalmente diferenciada, em 
nome de urna superioridade racial (ou étnica) e cultural afirmada de modo 
dogmático sobre urna maioria autóctone materialmente inferiorizada" (p~g. 
34-5). Urna tal enumera~ao de características económicas, políticas e 
ideológicas nao consegue dar solidez a n~ao ou concretizar melhor o 
encaminhamento da análise. 

b) a teoria. da fric~áo interétnica 

Das pesquisas sobre contato realizadas no Brasil no final da década de 
50 e no correr da década de 60 resultou a elabor~ao de um método de 
abordagem as sociedades indígenas freqüentemente denominado de teoria da 
fric~ao interétnica (vide Cardoso ®, Oliveira, 1962, 1963, 1964, 1966, 
1967, 1971, 1972, 1972b; posteriormente, 1975, 1980 e 1983). Em wn 
outro texto (Oliveira Filho, 1985) procurei apontar as conexOes que essa 
teoria mantém com outros enfoques sobre o contato igualmente praticados 
no Brasil, indicando paralelamente o~. seus desdobramentos na pesquisa 
antropológica, servindo por mais de duas décadas como o referencial básico 
para as investigaQOes sobre contato realizadas no país. Aqui, no ·entanto, 
me concentrarei primordialmente em pensar as suas formula~Oes mais 
gerais, mostrando suas vinculayOes com diferentes tradiyOes teóricas e, 
posteriormente, discutindo sua aplicabilidade ao objeto de investig~lo 
selecionado. 

Para considerar urna teoria cuja ela~ao se estende por um período 
longo de tempo, a primeira necessidade, acredito, é de realizar urna data~ 
que permita captar os seus desdobramentos no tempo, com redefiniyres e 
elabora~res, isto é, como urna trajetória em cena medida autoconduzida. 
Assim, anotei a existencia de tres momentos básicos, que eu caracterizaría 

, como a apresenta~o e defini~o da ~Ao, enquadramento sociológico e 
problemática da identidade étnica22. Obviamente caberia a ressalva de que 

22Ei:n fun~io do interesse eeculiar desta parte do trabalho (focalizar algumas 
te~nas . sobre contato mter~tnico), concentrei minhu observa~6es 
pnm<!rd1~lmente nas duas primeiras fases, mai1 adiante ref e rindo-me a certas 
contnbu1~0e1 e de1dobramento desta terceira fase (a qual se enquadra no 
cstudo gcral de identidades sociais). 
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se trata de enfases, nao de exclusividade, em vários momentos essas 
col~res se associando e sobrepondo. 

O primeiro momento é o da elabor~oo do conceito, correspondendo a 
textos programáticos (vide "Estudo de Áreas de Fric~ao Interétnica", 
projeto de pesquisa publicado em 1962), polemicos ("Acultura~ao e 
Fric~o Interétnica", publicado em 1963) e que resultam de urna primeira 
tentativa de aplica~ao p1ática dessas idéias ("O Índio e o Mundo dos 
Brancas", 1964). Urna referencia básica é o texto já citado de Balandier e a 
defini~ao de situa~ao colonial, da qual Cardoso de Oliveira destaca a 
preocupa~ao com a totalidade, o que implicaría em considerar que o 
contato interétnico se dá entre "grupos relacionados entre si em termos de 
domínio e submissao" (1964:21). O contato entre grupos tribais e 
segmentos da sociedade brasileira, quando caracterii.ado por seos aspectos 
competitivos e conflituosos, diz o autor, assumiria urna propo~ao total, 
passando a envolver toda a conduta tribal e nao-tribal (1962: 128). A 
defini~ao da situa~ao de fric~ao interétnica é de urna "... situa~ao de 
contato entre duas popula~ües 'dialeticamente unificadas' através de 
interesses diametralmente opostos, ainda que interdependentes" (1962:127-
8).-

Atentar para o processo de metaforizacao - nao apenas implícito na 
didatiza~o, mas constitutivo do próprio ato criador23 - poderia ajudar a 
perceber o posicionamento do autor diante de outtas linhas e vertentes 
teóricas. A própria escolha do termo fricy!o já indicaría a preocu~o do 
autor em salientar como componentes estruturais do contato o conflito e a 
intera,iio continuada. Ao banir de seu discurso imagens como a de 
"transmissao", "ad~oo", "assimila~oo" ou "incorpora~o", Cardoso de 
Oliveira chama a aten~ao nao para os aspectos culturais, mas para as 
relac0es sociais que sao aí constituídas. Trata-se de modificar o foco da 
investig~oo, afastando-se de urna diretiva em termos de "mudan~" ou de 
"contato cultural" (expressao preferida por alguns autores ingleses, 
notoriamente M. Fortes, L. Mair e Audrey Richards). 

Nesse sentido a n~ao de friccao interétnica tem a mesma diretiva 
teórica que as formu~Oes posteriores de Barth (1969:11-15), cumprindo a 
fun~!o de deslocar a enfase dos grupos étnicos enquanto "unidades 
portadoras de cultura" ("culture-bearing units") para a sua existencia e 
eficácia social como "tipos organii.acionais" ("organizational types"). Tal 
similaridade de perspectivas explica, inclusive, por que em reelaborayOes 
posteriores (1971, 1975, 1983) Cardoso de Oliveira faz men~ao e utifua 
as formu~ desse autor. · 

23 Cabe lembrar algumas considera~0es de Derrida: .. As no~0es abstratas 
cscondem sempre uma figura sensível ( ... ) O sentido primitivo, a figura 
original, scmpre scnsívcl e material ( ... ) nio ~ cxatamentc uma metifora. ~ 
urna es~cie de figura transparente. equivalente a um .scntid9 proprio, que se 
transforma cm urna metáfora quando o discurso filosófico a coloca cm 
circula~io" (Derrida, 1971:2-3). 
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Ao sugerir urna interacao continuada entre duas sociedades, a n~o de 
fric;:cao fecha o caminho a imagens e conceitos que tendem a descrever o 
contato como algo acidental e instantaneo, possuindo um "caráter 
disruptivo" e conduzindo a um estado de anomia ou mesmo de 
desorganizacao social. Até mesmo por suas associacres inconscientes, 
portanto, a teoria da fric'áo interétnica náo pressupunha a condi'áo de 
índio como passageira, levando os pesquisadores a nao projetar nos fatos 
observados idéias quanto a "extin~o" (brusca) ou ªº "desaparecimento" 
(gradual) desses povos. 

Cabe observar que os conceitos aí utilizados possuem um campo de 
aplicacilo bastante extenso. Os grupos sociais que estao envolvidos na 
situacAo de friccao inte~étnica sao caracterizados da fonna mais ampla 
possível, ora como "grupos tribais" (1962:128, ~29), "sociedades tribais" 
(1962:128, 129) ou mesmo "sociedades" (1962:129; 1964:30), ora de 
modo ainda menos carregado de pressuposicres, como ao falar, por seis 
vezes, em "populacres" (1962:127, 128 e 129). Também a tarefa de 
precisar o conteúdo das rela~res entre esses grupos fica a cargo da pesquisa 
empírica: " ... a sociedade tribal mantém com a sociedade envolvente 
(nacional ou colonial) relacres de oposicao, histórica e estruturalmente 
demonstráveis" (1963; 1964:30 e 196509). 

Em um segundo momento, Cardoso de Oliveira (1965 e 
principalmente 1967, no artigo intitulado "Problemas e hipóteses 
relativos a fri~o interétnica'') procura definir suas idéias de um modo que 
considera majs preciso, através da utilizacao de alguns conceitos 
sociológicos. O que foi antes denominado de friccao interétnica agora é 
caracterizado como um sistema interétnico, composto por dois 
subsistemas, o tribal e o nacional, em oposicAo e contradicao um como 
outro. A escolha desses conceitos parece proceder de urna sociologia da 
modemiza~ao - é mencionado Gino Germani, 1962 - cujo esquema 
teórico tem urna dívida clara comas elaboracres funcionalistas de Talcott 
Parsons. 

Surgem, em conseqüencia, alguns elementos de rigidez em sua análise, 
que anterionnente nao se colocavam de fonna manifesta. A imagem de 
fri~o tem, sem dúvida, o poder de afastar urna visao negativa do conflito, 
como algo necessariamente disruptivo e disfuncional. Passa a sugerir, no 
entanto, a idéia de um desajuste temporário, um conflito que pudesse vira 
ser superado e corrigido, admitindo urna conce1>ci10 de sistema onde a 
existencia de entidades diferenciadas ou mesmo contraditórias viesse a 
concorrer para a sobrevivencia e o dinamismo (através de urna 
transf onn~ gradual) do sistema 

O conceito básico passa a ser o de "integrac:lo social", que designa "o 
processo responsável pela constituicao desse sistema interétnico". Os 
elementos integrantes desse sistema sao aquí descritos nao mais como 
grupos, mas sim como "mecanismos de integra~o social", sendo possível 
distinguir tres "níveis de operacoo do sistema" (o económico, o social e o 
político) onde ta is mecanismos podem ser apreendidos em f uncionamento. 
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Destaque é dado a nocao de "potencial de integra~o" (1967] (1972:87-9), 
que designa o grau de dependencia que um grupo tem de recursos 
controlados por outro, o que indicaría a sua capacidade de integra~ao no 
sistema interétnico. 

Ao procurar esmiucar analiticamente as relacoos entre grupos 
envolvidos em um sistema interétnico, o autor aponta urna 
correspondencia lógica entre tais fenómenos e as classes sociais dentro da 
sociedade brasileira (1967] (1972:87), afinnando que a fric~o interétnica 
seria o "equivalente lógico (mas nao ontológico) do que os sociólogos 
chamam de 'luta de classes' ". 

Mas considerando a enfase dada a inte~ no texto citado, o uso dado 
a nocao de classe parece diferir muito dos esquemas marxistas, 
aproximando-se mais de urna sociología do conflito industrial, onde o 
choque entre as classes conduz a uril aprimoramento do sistema (no 
aspecto tecnológico e de políticas de bem-estar social - vide Dahrendorf, 
1959), ou ainda da conce1>cao vigente na economía política c~ica, onde 
classes sao grupos com fun~res económicas diferenciadas e especializadas. 

A discussao sobre integracoo vai ter como conseqüencia a retomada de 
esquema dualistas, partilhac\C?_s ,pelos estudiosos da acultura~ao e pela 
sociología da modernizacao2 . Assim, ao tecer comentários sobre 
integr~o e assimilacoo (esta marcada como fato que s6 tenderla a ocorrer 
com indivíduos de terceira geracao, com índios urbanizados ou ain~ 
mesticos), Cardoso de Oliveira observa que" ... o destino das sociedades 
indígenas, enquanto sociedades, é o da sua descarac~ progressiva, na 
medida em que vao sendo integradas as economias regionais" (1962] 
(1972:129). No mesmo texto, indica que as pesquisas devem se orientar 
tanto para um estudo de situa'áo quanto para um estudo de processo, por 
isso entendendo " ... a elucidacao dos mecanismos que norteiam a 
passagem da ordem tribal a ordem nacional, em que se transfiguram ou 
tendem a se transfigurar as populacoes aborígenes" [1962] (1972: 127). 
Mais tarde, ªº enquadrar sociologicamente a noeoo de friccao interétnica, 
ele explicita que o· seu foco de investigacao é o processo de "integr~Aó do 
índio na sociedade nacional" [ 1967] ( 1972: 89)25. E ao tentar associar a 
sua perspectiva sociológica com um dualismo sócio-cultural, acaba como 

2 4 Em outro conjunto de textos (Cardoso de Oliveira , 1960 e 1966) e 
diferentemente daqueles aqui abordados, o autor mantém· um constante 
diálogo com os esquemas dualistas. 
25cabe registrar que urna tal · pre~upa~io teórica contrasta fortemcnte com a 
postura indigenista assumida pelo autor, que cm um artigo intitulado .. Utopía 
e política indigenista" criticava o antigo SPI por sua docilidade ideológica 
aos desígnios do Estado brasileiro: "... a pergunta para ondt mudavam nunca 
foi além de urna constata~io teórica de que viriam, no fim de contas, 1 custa de 
assistencia tecnológica e médico-sanitária eficaz, a alcan~ar os benefícioJ da 
civiliza~io. Nisto estava imP.lícito que elas viriam, mais cedo ou mais tarde, a 
se incorporar a na~io brasileira, desde que se pennitisse a rcaliza~io normal 
de seu processo evolutivo. Mas nunca ocorreu aos indigenistas brasileiros 
que a prótica dessa poütica levava cm scu bojo a suprcssio quase que total da 
autodetermina~io dessas sociedades" (1961] (1972:62). 
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Malinowski, sendo conduzido a um esquema tripartido de Brasil, onde se 
teria um Brasil indígena, um segundo com urna dinamica expansionista, e 
o terceiro constituído pela dialética das relacres entre classes sociais e 
grupos tribais, o qual seria o foco das pesquisas desenvolvidas nessa 
orien~o [1965) (1972:82/3). 

Alguns sociólogos rem ponderado sobre a necessidade de definir melhor 
a no~ao de integra~ao, urna vez que ela apresenta óbvios aspectos 
valorativos (Germani, 1962: 17). Para isso foram propostas algumas 
distin~oos, como aquela entre a integracao nonnativa e integra~o psico
social, ou entre a integra~oo de ajuste e a integra~o de valores, ou ainda 
entre juízos de integra~o e juíws de funcionalidade (Gennani, 41-47). A 
teoria dos sistemas interétnicos, porém, nao tenta caminhar nessa d~oo. 

Urna outra limita~ao desse esquema sociológico é que reduz .o campo 
de aplica~ao da no~ao de fric~ao interétnica, tomando urna particular 
modalidade de contato como modelo para pensar todas as demais. A 
conce~ao de grupo étnico como nascendo de urna situa~ao de inte~ao, 
envolvendo aspectos de conflito e interdependencia, é igualmente 
partilhada por Barth. No entanto esse último tem urna idéia menos 
restritiva de integra~ao, · concebendo a situa~ao de complementaridade 
económica entre grupos (cita o caso das tribos Fur e Baggara, 
respectivamente agricultores e criadores - vide Barth, 1969: 25-6) como 
urna possibilidade de relacionamento entre outras, incluindo igualmente a 
disputa por um mesmo território, a manuten~o de rel~oos eventuais de 
troca, ou ainda a existencia de urna interdependencia ritual ou política 
(1969:19). O esquemQ analúico de Barth permanece assim aberto Q() estudo 
da var~áo de sit""'óes, pennitindo conceber desde casos onde a simbiose 
parece ocorrer, com as identidades étnicas dirigindo globalmente o 
comportamento dos indivíduos, até o caso extremo, onde nao há qualquer 
complementaridade entre os grupos, que nao se organizam portanto em 
linhas étnicas (1969:18). 

Existem também dificuldades teóricas nao resolvidas quanto a maneira 
de operacionalizar a análise dos sistemas interétnicos. No plano 
conceitual, sao indicadas duas ferramentas analíticas, os conceitos de 
"frentes de expansao" [1967) (1972:47-105) e de "agentes interculturais" 
(idem: 44-95). Um seringal, um castanhal, urna fazenda, um garimpo, 
podem ser comodamente pensados como urna expressao concreta de tipos 
diferentes de frentes de expansao. Mas um Pos to Indígena, urna missao 
religiosa, urna base militar, a atua~ao do regatao, a a~ao intennitente de 
órgaos federais em diferentes esferas - isso pode ser conceituado como 
frente de expansao? Por outro lado um missionário específico. ou um 

' detenninado indigenista pode ser caracterizado como "agente intercultural", 
pois expressa a lógica e a dinamica do universo noo-indígena. Mas como 
pensar a unidade entre esse missionário (ou indigenista) e outro que 
trabalhe do mesmo modo e com intencOes semelhantes, unidos muitas 
vezes por vínculos organizacionais e por urna hierarquía bem definida? 
Nesse sentido a análise por "agentes interculturais" pulveriza. a acoo de 
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institui~Oes na atua~ao individual de seus representantes, permitindo 
supervalorizar a liberdade e autonomia desses indivíduos em detrimentO de 
outras determinacoos grupais, institucionais e corporativas a que 
efeúvamente obedecem. 

Urna especializacao de dominios pode surgir entre esses dois conceitos, 
. o de "frente de expansao" sendo mais adequado quando se trata em alguma 
medida com um (ou mais) grupo(s) organizado(s), o conceito de "agente 
intercultural" sendo mais utilizado quando se focalii.a apresen~ direta e a 
atuacao de nao-índios em face do subsistema indígena. Essa divisao de 
competencias pode ter urna utilidade pragmática, porém destrói a unidade 

·do quadro conceitual, que passa a mover-se em eixos teóricos nao
compatíveis. Parece urna tarefa impossível a de instituir urna unidade 
teórica entre o conceito de "frente de expansao"26 e o de "agente 
intercultural", herdado dos estudos norte-americanos sobre acultura~ao 
(vide Siegel et alii, 1954:980-982), os ~uais eram decididamente 
rec~a~ pela ~00 de friccoo interétniea.27 

Em termos bem simples e esquemáticos pode-~ dizer que o problema 
é o de como descrever e encarar teoricamente os indivíduos e grupos nao-. 
indígenas que intervem na siU!acoo de contato. O microorganismo social 
com o qual o indígena está em inte~ao direta ( ou que tem conseqüencias 
mais específicas sobre a sua condi~o presente e destino) nao mantém 
qualquer isomorfismo ou similaridade estrutural com padrres ou grupos 
dominantes na sociedade nacionat28. Buscar os conceitos e esquemas que 
possam refletir de modo mais adequado a diversidade das situa,óes de 
contato (em termos de composi~ao interna, escala, interdependencia e 
conflito entre as unidades sociais aí existentes, brancos e índios) foi a 
dir~ao aquí escolhida para tentar essa reeleitura da teoria da fric~ao 
interétnica, conduzindo a seguir a discussao de outros conceitos que 
buscam superar em outra linha as dificuldades aqui apontadas. 

e) a no~áo de "encapsulamento" e seus desdobramentos 

Urna alternativa analítica que surge para abordar as transfonna~res por 
que passam as comunidades camponesas ou grupos tribais em funr;ao de 
sua submissao a o u tras estruturas (como Estados nacionais ou outras 

26conceito este profundamente ligado a no~io de fric~io interétnica, 
apontando o processo de extensio das rela~oes capitalistas ao campo 
brasileiro, dimensio essa muito trabalhada em desdobramentos posteriores 
por outros autores - vide Velho, 1971, 1972, 1975 e 1985, e Martins, 1975, 
1980. 
27 A men~o a agentes interculturais leva o autor mais adianle a !alar cm 
.. sistemas intcrculturais" [ 1967] ( 1972:97), o que parece caminhar · em dire~io 
oposta a sua visio de grupo étnico como produto de intcra~io social. 
28Em um trabalho posterior Da Matta (1978:29} observa que as contradi~s 
e dcscompassos existentes na sociedade dominante dos brancos, acarretando 
conflitos e brechas entre seus interesses e ideologías, aumentam as chances de 
sobrevivencia e preserva~io cultural dos povos indígenas. 
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sociedades) é a n~o do encapsulamento, elaborada por F. Bailey (1969), 
desde entao bastante utilizada nos textos de antropología política. O ponto 
de partida para a descri~ desse esquema analítico pode ser a discussAo que 
ele realiza, em um estudo monográfico anterior, sobre a questAo do 
isolamento das aldeias indianas e dos grupos tribais. A comunidade onde 
ele realiza a sua pesquisa - Baderi - é composta por um grupo de parentes 
agnáticos, territorialmente segregados, que atuam conjuntamente tendo em 
vista finalidades políticas. Mas saindo dos esquemas formais e apreendendo 
a estrutura em movimento, esse f echamento revela-se como bastante 
enganoso, o observador sendo levado a reconhecer que " ... a aldeia nAo é 
um todo em si mesmo", mas" ... urna unidade dentro de urna estrutura 
maior, onde existem la~os individuais e reiacionamentos indo muito mais 
além dos limites da aldeia" (Bailey, 19(,():267). 

É nesse sentido que Bailey fonnula a n~o de encapsulamento para 
tentar superar algumas dificuldades dos estudos tradicionais de política 
tribal. "Os antropólogos concentraram-se nas comunidades políticas em 
pequena escala e de rel~Oes face a face. ( ... ) Quase sem exc~s, boje 
essas estruturas existem dentro de estruturas políticas maiores de 
encapsulamento." (Bailey, 1969: 146). O que caracterizarla entao essa 
situa~ao de encapsulamento? Para esse autor os grupos tribais e as aldeias 
indianas sao grupos em pequena escala, com estruturas multifuncionais e 
pouco diferenciadas em tennos de atribui~res específicas. Contrastam, 
assim, comas estruturas mais abrangentes de um Estado-Na~Ao. as quais 
procedem a urna grande especializa~ao de atividades, dispondo de urna 
soma de recursos muito maior. 

lsso toma evidente de um lado a dir~ que devem seguir os processos 
de mudanca, de outro a impossibilidade de fazer urna análise atomizada da 
mudanca. "Nao podemos estudar a mudanca social dentro dos limites de 
urna aldeia" (Bailey, 1900:269). A análise da estrutura política das aldeias 
deve ser feita considerando-se o seu processo de ajustamento a esse meio 
ambiente social e histórico, tomando-se a estrutura política encapsulada 
como urna variável dependente e a estrutura maior como urna variável 
independente. lsso permitirá apreender os efei~ que mu~as ao nível do 
Estado tem sobre a estrutura política tribal ou da aldeia (Bailey, 
1969: 147). 

É urna tare fa no en tanto bastante difícil tentar transf onnar essa ~ 
de encapsulamento em conceitoo mais operacionais, que viabilizem a 
descri~ao das conexoos entre a estrutura política local e as estruturas 
maiores do Estado. Em fun~ao disso Bailey (1960:240) procura utilizar 
outros conceitos (como os de subestrutura e campo) cabendo aquí destacar 
justamente aqueles que fogem aos padr(')es mais convencionais de análise. 

A n~Ao de "arena" aparece inicialmente com certa ambigüidade, ora 
usada como um sinónimo de campo (1960: 10), ora para indicar setores 
dentro desse campo onde sao disputados recursos diferentes com unidades 
de conflito diversas (1960:269). Posterionnente predomina essa segunda 
acep;OO, Bailey especificando que o tenno arena indica a existencia de urna 
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estrutura (única) de regras que delimita um tipo de competi~o política 
(1969:135). . . 

A idéia de campo perpassa todo o trabalho eUlográfico de Bailey que, 
focalizando a política como atividade (e nao como nonnas ou cren~as), 
afirma que a sua descri~o dos Konds é muito mais em termos de "campo 
político" do que de "estrutura política" (1960: 12). Ao final desse texto 
chega a indicar o que entende por campo político, englobando nAo apenas 
as atividades cooperativas, mas ainda ludo aquilo que seja relacionado aos 
individuos que se referenciam a detenninadas arenas. "As rel~Oes políticas 
concemem a distribui~o de recursos e ao poder. A distribui~ao incluí nao 
somente aquelas situa~«ks em que os homens cooperam uns com os 
outros para atingir cóntrole sobre o território, ou para proteger o seu 
território contra estranhos, mas também um campo maior onde as pessoas 
nao cooperam mas, ao contrário, competem urna contra a outra por 
controle dos recursos" (19(,():243). 

O autor distingue entre conflito e con"tradi~ao, o primeiro designando 
aquelas disputas para as quais· a estrutura dispüe de mecanismos corretivos 
e regularizadores, a contradi~l\o indicando aquetas outras onde nao atuam 
tais mecanismos. A aplica~OO. 9e tais conceitos e a distin~ao entre eles só 
pode ser feíta em urna análise dinamica, pois tanto urna disputa pode 
revelar-se um conflito (e assim refor~ar a estrutura existente, tal como o 
fariam certos rituais), quanto o seu resultado pode ser questionar a 
estrutura, demonstrando sua inefi.cácia ou ilegitimidade (1900:253). 

Quando a disputa extravasa os limites da estrutura, a análise chegaria a 
um estágio mais complexo e seria necessário f alar do campo político 
como possuindo mais de urna estrutura. Manter a análise no quadro de. 
urna única estrutura levaria o pesquisador a ignorar a contradi~ao, 
retirando-a da realidade. "Como alternativa pode ser assumido que existe 
nao urna estrutura a ser analisada, mas duas ou mais estruturas operando 
em um único campo social" (1960:8)29. 

Apesar de alguns conceitos inovadores, a análise de Bailey mantém 
muitos compromissos com a abordagem do estruturalismo clássico, 
partilhando de conceitos e técnicas de investig~ decorrentes desse quadro 
teórico. Se o conceito básico para a análise política seria o de atividades (e 
nlo de estrutura), por que entao buscar apreender a organiz~ao do campo 
através deste conceito? Nao há como pensar a coexistencia e as 
articulat;Oes/conflitos entre estruturas dentro de um mesmo campo, urna 
vez que é dito que as estruturas nAo diferem teoricamente urnas das outras 
(1960: 10) e que podem ser apresentadas como "algo completo em si 
mesmo" (1960:246-7). Conceituar deste modo as unidades componentes 

29 A descri~o realizada por Leach (1954) da política Kachin como · dinimica e 
dotada de um movimento pendular, oscilando entre duas estruturas opostas, 
se distancia bastante da visio de Bailey de tres estruturas coexistentes, cada 
uma com determina~oes pr6prias, compctindo entre si. Dcssc pri sma Bailey 
recha~a a pouibilidade de pensar as rela~0es entre cuas estruturas por meio 
de esquemas fechados ou como urna outra estrutura (Bailey, 1960: 10). 
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do campo, caracterizando-as como totalidades e entidades soc1a1s 
rigorosamente homólogas, tem um efeito imobilizante, inviabilizando 
qualquer constru~ teórica para a análise do campo político. 

N~ perspectiva de Bailey, a semelhanca de aisuns autores (Leach e 
Barth) que também estudaram grupos tribais na India ncsle período, a 
resposta se dá em urna dimensao estritamente individual, através de 
escolhas realizadas em contextos específicos por indivíduos concretos, 
sendo o somatório dessas ~res e o~oos isoladas que irá definir a nova 
confi~ao do campo. Em conseqüencia, destaca como crucial a atu~Ao 
de determinados indivíduos, caracterizados como líderes que, por 
conhecimentos e habilidades específicas, desenvolvem acres que conectam 
entre si as diferentes estruturas (é o que Bailey (1960:268-9) chama de 
"a~Oes-ponte" ou "bridge-action ")jo. . 

Mas como se pode estabelecer limites a liberdade de escolha dos 
indivíduos? Por um lado Leach, raciocinando em termos de modelos 
ideológicos nativos, estabelece somente os parámetros culturais dentro dos 
quais os indivíduos daquelas sociedades tem urna capacidade de escolha 
quase absoluta e nao passível de reflexao teórica. Sem operar com modelos 
nativos, Bailey e Barth preferem especificar as condicoos sociais de cada 
escolha realizada, apreendendo o seu perfil, trar;ando as regularidades e 
explicitando os fatores que as condicionam. 

Se esta resposta (sociológica. e nao cultural) pode ser encaminhada por 
eles na conducao da pesquisa etnográfica, em termos teóricos permanece 
um perigoso vazio. Como coloca em plano secundário a análise dos 
costumes e considera a mudanca social como um processo cujo vetor vai 
das cidades-coloniais as aldeias-tribais, Bailey pensa o con1';lto interétnico 
de modo muito unilateral. onde fica ausente a visao do nativo e da 
comunidade local. Por minimizar o estudo dos costumes, dos modelos 
normativos e principalmente das teorías nativas de interpreta~o do social 
e do universo, Bailey reflete sobre o processo de mudanca como se este 
ocorresse sempre em meio cultural homogeneo (ou algo bem próximo 
disso). 

Em alguns textos de caráter exclusivamente teórico (Bailey, 1969 e 
1978) aparece um indivíduo genérico, caracterizado primariamente por 
interesses e motivacoos egoísticas, para o qual arbitrário cultural e 
cosmovisao nao constituem mais do que urna vestimenta, que pode ser 
facilmente substituída de acordo comas necessidades e os contextos. Urna 
tal concepcao do indivíduo está muito próxima das construc0es dos 
filósofos utilitaristas e liberais, · contemporaneos a implanta~ao do 

, capitalismo industrial na Inglaterra (vide Macpherson, 1971 :287-9 e 
Sahlins, 1978). Tal figura, centrada na experiencia histórica e na 

30com urna preocupa~áo muito semelhante Barth (1957 e 1966) elabora as 
suas análi~es •. preferindo no entanto destacar conceitualmente nio as a~0es, 
~as os 10~.1víduos que. as concebem e atualiza!.'1, que qualifi~a de 
entrepreneur e que func1onam como fator de conversao de recursos situados 

em diferentes esferas e circuitos transacionais (vide Barth, 19()2). 
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. metafísica do ocidente, de utilizacao nao recomendável em povos com 
outras tradicres (Dumont, 1978), foi transformada por Bailey no pivo da 
análise da política e da muda~a social, onde se sobrepOe comodamente as 
ideologías modemizantes de Estados Nacionais pós-coloniais e vinculados 
ao circuito capitalista da economia mundial. · 

Neste ·quadro teórico a descri~o e análise do dinamismo do campo 
político tendem a ser feítas exclusivamente na ótica de um dos atores, 
aquele no qual melhor cabem as pressuposi~oes do modelo. Aos 
indivíduos e grupos submetidos a essa sit~ao de encapsulamento nAo há 
o~ao ou alternativa mais simples do que desvestir a sua "segunda 
naiureza", adotando outro arbitrário cultural e incorporando a cosmovisao 
que melhor se lhe ajuste. Nesta perspectiva, creio, a análise de campo se 
descaracteriza inteiramente, transmutando-se de um estudo de intera,áo e 
conjlito em descri'áo monocórdica de ·um processo unidirecional, o que 
anula a realidade política e cultural dos grupos dominados. 

Os problemas apontados neste quadro teórico se expressam ig~lmente 
em seus desdobramentos mais recentes. Um conceito que desempenha 
funcao muito semelhante ao de "encapsulamento" é o de "grupos 
corporados de circunscri~o" CQnstruído por R. Salisbury tendo em vista a 
análise do faccionalismo e da política em urna perspectiva transacional. 
Parte da conce~ao de que o grupo humano sob observacao diretJ, a 
comunidade camponesa ou a aldeia indígena, pode ser tratado como uma 
unidade menor (rilas com características corporadas) dentro de um esquema 
maior de poder, geralmente de natureza administrativa (Salisbury, 
1978:113). Os reciirsos, a defini~o dos papéis e os parámetros de v~oo 
e disputa sAo fomecidos por essa entidade maior, da qual provem os mais . 
fortes estímulos a modificacilo de estruturas e ao desencadeamento de um 
processo cumulativo de mu~ social. 

Alguns dos conceitos elaborados dentro desta perspectiva chamam a 
aten~o para aspectos importantes do contato interétnico e algumas de suas 
idéias serao incorporadas na discussao etnográfica Mas surgem também 
algumas dificuldades graves que mostram a necessidade de buscar mais 
.além os conceitos básicos de referéncia O primeiro ponto que caberia 
des~car é o papelforteminte passivo assumido pelas comunidades locais. 
No esquema de Salisbury isso é inclusive ainda mais acentuado, muito 
embora no correr da análise concreta esse autor recon~a a existencia de 
urna relativa autonomía do nível local, o que pode levar inclusive a 
reverter decisOes e orientacOes procedentes da esfera do Estado. No entanto 
para todos estes autores o sentido da mudanca é sempre claro, indo das 
unidades mais abrangentes aquelas menores, operando de modo 
excessivamente unívoco e determinista 

Um segundo aspecto, em boa medida interligado ao primeiro, é urna 
relativa despreocupa~áo comfatores culturais, ji criticada anteriormente. 
Por ser atribuído nesse referencial teórico para estudo da mudan~ social 
um valor hewistico menor aos costumes e interpreta~s nativas, reduz-se 
muito o es~o para as reinterpre~óes, as manipul~óes e as resistencias, 
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que i~stituem urna dialética bem mais complexa do que é suposto entre 
colonizador e colonizado, entre as políticas do Estado e as suas 
conseqüencias reais no ambito local. Devem ser registradas, no entanto, 
~des diferen~s entre os autores citados com rel~~o a este ponto, em 
Bailey sendo bastante acentuada tal tendencia, enquanto nas pesquisas 
etnográficas e análises concretas de Barth (1957) e Salisbury (1956) 
bastante atencao é dada as nonnas, valores e sistemas de cálculo nativos. 

. Ter~eiro, que tais conceitos se ~estinam a situacOes ideais, bem 
distanc1a?as da r.eali?ade, e que projetam na descricao ·etnográfica 
pressuJ>?S•COes arb1trárias e esquemas de entendimento inadequados. Assim 
o conce1to de eocapsulamento e o de "grupos corporados de circunscri~o" 
suprem que a comunidade local esteja ilhada por urna única agencia de 
contato, que todo o universo da política aí presente (comportamento, 
recursos, valores) tenha de ser desvendado t!o-somen~ através da rel~oo 
assimétrica que une os dois grupos. 

De fato tais COQdi~Oes revelam-se como muito especiais, verdadeiras 
condi~Oes de laboratório, que nao possuem contrapartida em grande parte 
das sttua~Oes de contato interétnico estudadas. Em tais situa~Oes 
freqüentemente a comunídade local recebe o impacto de diferentes ageocias 
de contato; o ~omportamento dos atores na situacao é afetado por 
presen~ ~tenores, por noticias sobre ou possibilidade de presen~a de 
outras agencias, bem como pelo comportamento de urna agencia diante das 
o~~as; como . ainda. pelas,. compara~Oes e sistema de interpreta~Oes 
utili?.ados pela comun1dade local para refletir sobre essas ageocias. 

O que se necessita, portanto, é de um outro conceito, que pennita 
abranger a pluralidade de atores envolvidos, resgatando as fonnas de 
organi~. v~ores. ideolo~as de cada um; buscando apreender os padroes 
con~retos de 1ntera~ao ~x1stentes entre eles, destacando igualmente as 
man1pula~~s. e estratég1as de ~ao colocadas em prática por cada ator; 
captar as s1gn1fica~Oes que cada ator atribuí a estes padroos bem como o 
modo pelo qual ele os codifica e sistematiza, integrando a ambos assim no 
seu quadro referencial primário. . 

·. 

Para uma análise de si~áo 

A n~oo de campo e a recomendaf;ao de proceder a estudos de si~ao 
f oram elementos valiosos para romper com o modelo naturalizado de 
~oc.ied.a~e e com as perce~Oes elementares pelas quais tal modelo 
1nv.tab1lizava um enquadramento teórico do contato interétnico. É preciso 
no entanto buscar alguns instrumentos analíticos de aplic~oo mais ampla, 
men~s carregados de pressupostos particularizantes e naturalizadores, que 
penn1tam descrever o ordenamento existente entre os elementos do campo. 
Es~ é a pr~ocup~Ao da ~ao final deste primeiro capítulo, que procuro 
realizar partindo de urna ·reapro~ de fonnu~Oes de Gluckman. 
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Ao falar de situa~ao social, Gluckman, de fato, ref ere-se a dois 
instrumentos inteiramente distintos, localizados em diferentes patamares 
teóricos, ainda que possam ser usados conse.cutivamente (e assim de modo 
indiferenciado) no processo concreto de pesquisa. O sentido mais 
conhecido, que o autor explicita em urna defini~ao (vide 1968:9) e 
materializa através de extensa discussao de um exemplo específico, é 
aquele que implica na sobreposi~ao de tres elementos: a) um conjunto 
limitado de atores sociais (indivíduos e grupos); b) a~oes e 
comportamentos sociais destes atores; c) um evento ou conjunto de 
eventos, que referencia a situa~ao social a um dado momento do tempo. 

Entendida em seu modo mais estrito a situ~ao social nao seria mais 
que isso, um repertório de atores relacionados por determinadas acoos e 
eventos. A medida porém que o levantamento desses elementos remete a 
contextos de intera~ao e a fonnas de inter-rela~ao, o relato da situacao 
ganha densidade, conduzindo progressivamente a indica~ao de padrOes de 
interdependencia entre os personagens elencados. A distin~ao rígida entre 
descri~ao e análise revela-se completamente artificial, urna vez que a 
análise situacional nada mais é do que a reflexao sobre o entrecruzamento 
daqueles tres elementos. . ~ 

O mais interessante da análise situacional é justamente essa démarche 
construtivista, onde se apreendem relacOes abstratas e valores grupais a 
partir da observ~ao da conduta manifesta. Noo há razao para predefinir 
urna unidade ao objeto de investigacao, intitulado por Gluckman 
genericamente de "comunidade" (em urna alusao direta ao conjunto de 
atores que estabelecem urna convivencia social em um dado momento). 
Trata-se de algo que concebe como muito distinto da n~ao de sociedade, 
podendo abranger efetivamente duas ou mais sociedades, classes, grupos 
étnicos ou culturas. 

O levantamento das interdependencias existentes entre todos esses 
atores permitirá a abordagem do fato étnico, nao como algo 
substaocializado, apriorístico, mas como produto de linhas de cooper~o e 
clivagem entre um universo de atores e condutas. O alinhamento dos 
indivíduos em grupos e subgrupos pode variar grandemente de um 
contexto para outro, inclusive transpondo as barreiras étnicas, sem 
prejuízo do fato de que a clivagem étnica funcione como o f ator ordenador 
básico das relat;Oes sociais na situa~o por ele estudada31 . O que limita as 
escolhas individuais e destaca a importancia da clivagem sao fatores 
histórico-culturais específicos, de um lado as rel~res de dependencia (onde 
os brancos 800 fazendeiros e·os Zulu vendedores de for~ de trabalho), de 
outro o conjunto de nonnas legais fixadas no contexto histórico (a 
legisl~o segregacionista). Para Gluckman, portanto, a unidade e coesao 
interna de um grupo étnico nao é de modo algum um fato irredutível ou 

31 .. 01 grupos b'sicos de Brancos e Zulus estlo partidos cm grupos 
1ubsidi,rios, formalizados ou infonnais , o pcrtencimento . a estcs grupos 
muda para o indivíduo de acordo com scus intcrcuea, valores e. motivos que 
detenntnam sua conduta cm diferentes situa~ócs" (Gluckrman, 1968:25). 
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um dado absoluto, mas sim a conseqüincia de rela,óes de interdependencia 
que se atualiwn em urn dado contexto histórico e cultural específico. 

Do ponto de vista da aná.lise situacional, campo e situa~o social sAo 
conceitos solidários, que tendem a se identificar no processo de pesquisa. 
Toda análise situacional acaba por delimitar (ainda que implicitamente) um 
campo, todo campo sup00 urna multiplicidade de contextos que poderiam 
ser decompostos em situa~s sociais. A o~Ao do pesquisador por um ou 
outro conceito decorre nao de diferencas teóricas, mas de privilegiar 
determinada estratégia de apresenta1;ao de dados ou. certa modalidade de 
cons~ de etnografia. ·~ ·. 

Seria fácil interpretar algumas referencias que Gluckman faz a~ de 
equilíbrio dentro do quadro dominante do pensamento antropológico ingles 
(Radcliffe-Brown e Malinowski), como expressAo de urna posicoo anti
histórica. Isso no entanto entraria em contradicoo manifesta com a posicoo 
que ele expressou quanto a necessidade da análise histórica (Gluckman, 
1963:209-214). Para ele a idéia de equilíbrio nao seria um pressuposto 
quanto ao caráter integrado e repetitivo das rel~ sociais (como o fazem 
as análises sincrónicas), mas urna resultante da existencia de alguma 
organiz~áo de uma sitlia,áó32• A sua con~ao de equilíbrio aponta nao 
diretamente para sistemas integrados com continuidade no tempo, mas 
para rela,óes de interdependencia e expectativas que criam linhas e 
possibilidades de ~áo e orde~áo. 

Ao fazer urna análise-de mais de 150 anos de história Zulu, o autor 
explicita sua inten~o nao de buscar um "ponto zero" da muda~ social, 
mas de "reconstruir os equilíbrios do passado'' (Gluckman, 1968:50), 
apreendendo a "sucessao de diferentes equih'brios 'sociais" (idem, pág. 49). 
Assim seria possível distinguir diferentes períodos, cada um marcado por 
um padrAo de equilíbrio próprio, conduzindo a urna estabilidade 
comparativa. De fato o que a sua análise irá buscar em urna consideracoo 
do relacionamento ~entre negros e brancos é urna rel~ balanceada 
(e mutável) existente entre esses dois grupos. permitindo perceber as 
altera,óes e ajustamentos como o surgimento de diferentes padróes de 
interdependencia. A essa tentativa de estudar a vari~ao histórica de urna 
rel~o entre grupos ele chamou de "a mu~ oo equilibrio" (Gluckman, 
1968:27). 

Ao proceder a essa análise, Gluckrnan abre urna nova dimensao para o 
conceito de si~lo. Em vez daquele primeiro sentido já conhecido, de 
si~lo social como um conjunto de~ relacionadas a um evento 

·_ específico no tempo e no ~o, surge uma ac~lo bastante distinta. 
, remetendo l elabonw;ao de urn rn<XÜlo analftico que privilegia os padróes 

32.. por equiUbrio cu cntcndo a1 rela~1 de uma intcrdcpcnd&tcia entre 
partes diferentes da c1trutura social de uma comunidadc cm um periodo 
particular". {Gluckman. 1968:25 e também 28). Cabe lembrar a concc~lo de 
comunidade CJUC Gluclcman trabalha nelle texto. rcmctcndo l id~ia de 
contexto de 1ntera~lo. nio de grupos corporados ou de unidades 1ociai1 
convencionai1. · 
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de interdependencia. o seo interesse nao é de maneira alguma conduzir 
urna apreciacao histórica dos Zulu, no sentido de compor séries e estudar 
criteriosamente os fenómenos e as fontes, mas sim captar a existencia de 
diferentes padróes de interdependencia entre os Zulu e os brancos, bem 
como em refletir sobre as razóes de passagem de uma situa'áo a outra. 
Nesta perspectiva o conceito de situa~o social se apresenta como um 
eficiente instrumento para o estudo comparativo e a investiga,áo da 
mudan,a social. 

Ao falar em interdependencia, caberia fazer duas ressalvas, pois se trata 
de um termo bastante carregado pelo uso que dele tem feíto urna 
sociología funcionalista. Em primeiro lugar, a idéia de interdependencia 
náo implica em uma reciprocidad.e balanceada, urna condicoo de sime~ 
entre grupos e pessoas envolvid~s. GJuckman deixa bem claro issc(a<:l 
afirmar que negros e brancos na Africa do Sol estao em urna cond~~o de 
assimetria ("oposicAo desigual") que 4etermina o modo concreto de 
coopera~Ao e antagonismo entre esses dois grupos (Gluckman, 1968:26). 
Em outros momentos ele se utiliza da n~Ao de dominacao (pág. 24, entre 
outras), explicando a ascendencia política e económica dos Europeos sobre 
os ·zulu em termos de urna diferenciacao de classe, os primeiros sendo 
capitalistas e trabalhadores qualificados, os segundos sendo camponeses e 
trabalhadores nlo especializados (Gluckinan, 1968: 17). 

Em segundo lugar, a interdependencia Dio implica em que os atores 
assim relacionados tenham um identico peso quanto a determinar as 
características e os rumos da intera,áo. A instaura~o de equilíbrio e a 
manutencoo da interdependencia n00· decorrem de propriedades anOnimas ou 
impessoais do sistema, mas est.Ao ligadas A dimensáo da intencionalidade, 
área onde sAo conectadas com os interesses e ideologías dos atores sociais 
(estejam esses em condicao dominante ou dominada). Assim, Gluckman 
desmistifica a aparente neutralidade de urna situ~ social, mostrando que 
a sua organizacA<> responde prioritariamente a interesses de urna classe, 
explicitando que o fator final para a manuten~lo do equilibrio é "a forca 
superior do grupo branco" (1968:25). 

Para distinguir essa outra dimensAo implícita na análise de Gluckman, 
e que contrasta com a mais freqüente utili~o de situ~ao social, uso aqui 
a expressoo situa'áo histórica, n~ao que nAo se refere a eventos isolados, 
mas a modelos ou esquemas de distribui,áo de poder entre diversos atores . 
sociais. Nao se trata de conduzir urna análise constitucional da política 
(como o faziam os estruturalistas clássicos no African Political Systems, 
1940), nem de operar com mOdelos ideológicos (vide Leach, 1954). O que 
assim se designa é o resultado de urna análise situacional, pressupondo 
portanto o manuseio de situat;<ks sociais (no primeiro sentido) e da~ 
de campo. Trata-se de urna cons~ do pesquisador, urna abs~ com 
finalidades analíticas, composta dos padnks de' interdependencia entre os 
atores sociais, e das fontes e canais institucionais de conflito. 

A n~Ao de situa'áo histórica, correspondendo a urna explicita~lo 
daquele segundo uso dado a situacao social e A análise situacional, nAo 
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deixa no entanto de estar marcada por distincres conceituais e esquemas 
interpretativos característicos de certas análises políticas de urna 
conjuntura específica. Urna com~ao sistemática entre esse trabalho de 
Gluckman e a clássica análise de Marx em O 18 Brumário de Luis 
Bonaparte (1968) revelaria muitas similaridades na preocupacao de 
diferenciar internamente e de buscar a unidade de cada atore grupo; na 
tentativa de captar o jogo de aliancas e oposicoos como um resultado de 
re~res de interdependencia em contextos específicos; no destaque dado ao 
processo de elabo~ao social de urna condi\:OO de relativo equilíbrio, com 
esferas onde os conflitos se expressam apena' por determinadas regras. 

Em extensa medida a análise que se seguc nos próximos capítulos f oi 
alimentada por conceitos e discussoos característicos da antropología 
política. Ainda que urna noeao como regime, de.transito melhor entre 
cientistas políticos e antropólogos, tenha um sentido muito próximo ao 
de situa~áo histórica, preferí manter esta última noeao por considerá-la 
mais abrangente, podendo servir tanto para situacoos em que a política é 
urna esfera especializada em eventos e atividades, quanto para outras 
situacoos em que a política está embutida juntamente com outros 
domínios da vida social. Já a nocao de re gime, muito embora a 
antropología política tenha lhe expurgado toda possível associacao coma 
noeao de Estado, parece adequar-se melhor a situacoes nas quais os 
fenómenos políticos parecem encadear-se em um campo de relacoes 
relativamente autónomo. 

Diferentemente de o u tras formas de análise, a situa~tio histórica nao 
estimula qualquer dualismo (moderno x tradicional ou sociedade nacional x 
grupo indígena), nem favorece o artificialisrrio de esquemas analíticos que 
enquadram o contato como urna unidade social sui-generis mas 
paradoxalmente pensada em moldes convencionais. Em tal conce~ao o 
contato interétnico precisa ser pensado como urna situacao, isto é, como 
um conjunto de relacoos entre atores sociais vioculados a diferentes grupos 
étnicos. A unidade desta situacao nao é um pressuposto teórico que 
explique todos os fatos, mas algo a ser pesquisado e cuidadosamente 
definido pelo estudioso do contato, que deve buscar tal unidade no processo 
concreto de íntera~o social e nas perce~s que dele tem os diferentes 
grupos (étnicos e outros) envolvidos. 

Na perspectiva analítica proposta por Barth, se inverte a postura 
tradicional, de que primeiro as unidades culturais sao definidas e 
internamente organizadas, depois mantem rela~s externas urnas com as 
outras. O contato interétnico é, ao contrário, um fato conslitativo, que 
preside a própria organizacao interna e ao estabelecimento da identidade de 
um grupo étnico. Como procurarei fundamentar mais adiante (para isso 
apoiando-me em Paine, Berreman e outros), para um indivíduo localizado 
em urna situacao de contato, onde es~o envolvidas igualmente diferentes 
culturas, a adesao ao seu próprio código cultural nao é um fato 
automático, compulsivo, mas passa pela percepcao da diferenca, da 
constatacao de existencia de outros padrOes e crencas, que podem ser 
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igualmente atualizados em contextos limitados e atendendo a interesses ou 
vantagens setoriais. A situacoo de contato interétnico de certo modo 
desnaturaliza os códigos culturais em que urna pessoa f oi socializada, 
transformando as normas de ~ao em urna (entre outras) possibilidade de 
conduta, os valores de orienta~ ficando como componentes de ideologías 
alternativas. As normas e o saber político de cada grupo étnico ganham 
urna signific~ao adscrita aquela situacao de contato, tendendo a refletir e 
incorporar (por um processo relativamente consistente de traducao cultural) 
certos padroos e símbolos de outras culturas, nao decorrendo apeTias 
portanto de interesses, costumes e valores da tradicoo. 

Em sua utilizacao nos capítulos seguintes, na análise do contato 
interétnico no Alto Solimües, a noeao de situacoo histórica poderla ser 
definida pela capacidade que assume temporariamente urna agencia de 
contato de produzir, através da imposic&> de interesses, valores e padroos 
organizativos, um certo esquema de dístribuicao de poder e autoridade entre 
os diferentes atores sociais aí existentes', baseado em um conjunto de 
interdependencias e no estabelecimento de determinados canais para 
resolucao de conflitos. 

A instauracoo regular dessa {lomin~o pressupüe-= além da am~a ou 
possibilidade de uso de fatores coercitivos - o estabclecimento de 
diferentes graus de compromisso com cada um dos diversos atores, além de 
ccrta dose de legitimidade, proveniente de urna conexao positiva 
estabelecida pelo grupo étnico subordinado entre esta dominacao e seus 
próprios valores últimos33. É por meio dessas interdependencias, 
com.promissos e legitimidade (obtida esta, no caso, em virtude justamente 
das diferentes interpreta9óes sobre o poder político e sobre o pr6prio 
universo), que o grupo dominante passa a articular e representar interesses 
outros que nao os seus próprios, obtendo certa dose de consenso e 
passando a exercer o poder de um modo hegemónico, em nome de 
interesses e valores mais gerais que os seus próprios. 

· 3 3 Nao pode ha ver urna análise situacional caso se omita a v1sao que · os 
nativos tem do processo histórico; mas também limitar-se a esta ótica, ou 
descrever tio-somente visóes diferentes e p<>larizadas dos brancos e dos 
índios , é sacrificar a busca de unidade e dinamismo do campo para maíor 
glória das análises dualistas. Como reflete Wachtel, ' fazendo um reparo crítico, 
em certa medida aplicável a sua própria pesquisa: "Nos esfor~amos por 
derrubar a perspectiva eurocentrica e nos colocarmos do ponto de vista dos 
v~ncidos ( ... ) Mas só o ponto de vista dos vencidos seria tio . parcial quanto o 
ponto de vista dos vencedores. O que importa é restituir (ou ao menos 
sugerir) urna visio global da história" (W achtel, 1971 :307). 

59 



Capítulo 2: 
A Situa~áo de Seringa) 

Para focalizar o cámpo de acao indigenista no Alto SoliméSes é 
necessário estudar a situacao histórica precedente, onde a atividade 
seringalista exercia um domínio absoluto em nível regional, determinando 
o destino da populacao indígena. A presenca efe ti va de um novo ator 
social - concretizada através da figura de um inspetor do SPI e da 
instalacao de um Posto Indígena - modificou os padr0es anteriores de 
dominacao e fez surgir novas modalidades de relacionamento na área entre 
os diferentes atores socia is, índios e brancos. 

Urna nova situacao históric~ se delineia dentro e em oposicao a 
situacoo histórica anterior, permitindo que da interacao entre indivíduos e 
grupos dotados de códigos culturais diferentes, com valores e interesses 
contrastantes, possa resultar um relacionamento regular e estável, que se 
lhes apresenta como urna alternativa ou como um compromisso face a 
~ircunstancias modificadas. Nessa linha de raciocínio a descricao e 
~nterpretacao. do processo de form~oo de um campo de ac0es indigenistas 
Junto aos T1cuna - que constituí o objeto mais específicamente do 
capít.ulo 5 - precisam ser em termos lógicos antecedidas por urna 
cons1deracao geral da situacao histórica anterior, de dominacao e 
hegemonía do seringal (que é justamente o foco deste capítulo), bem como 
por um apro!undamento das formas como os Ticuna viveram essa inse~ao 
tendo em vista as características próprias de sua cultura e organizacao 

' social (o que constituí o objetivo dos capítulos 3 e 4). 
Um esclarecimento preliminar deve ser feíto. A minha intencao central 

ne~se capítulo nao é de maneira alguma fornecer subsídios sobre a regiao, 
S~Jª para ,u~a reconstrucao histórica, seja para urna contextualizacao dos 
T.1cun~. E •m.pona~te ter sempre em mente que a nocao de situacao 
h1st.ónca é pnmord1alm~nte um instrumento para o estudo da mudanca 
social. Contrapüe-se ass1m radicalmente ao esforco historicista em buscar 
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origens e impor continuidades e heran~. Distingue-se ainda do exercício 
de urna análise histórica, preocupada em atingir descricOes rica8 e 
singulariutntes, enquanto a n<>cao de sit~ao histórica serve ao contrário 
como um referencial analítico para recone e sel~oo de dados visando o 
estudo comparativo da mu~a social. 

Urna abordagem direcionada pela idéia de situacoo nao busca reconstruir 
por si mesma os eventos históricos do passado, mas tAo-somente 
apreender as diferentes modalidades de interdependencias que associaram 
entre si um conjunto de atores em diferentes momentos do tempo. 
Incorporo aqui as ponderac0es de Gluckman, ao conduzir urna análise 
sobr~ quase do is séculos da na~ Zulu, observando que o seu objetivo noo 
é recuperar algum "ponto zero" da mudanca. mas sim reconstruir os 
equilíbrios do passado (Gluckman, 1968:50). 

No processo de mudanca social ocorre o entrechoque 4os interesses e 
ideologías dos diferentes atores, sobressaindo-se aí o poder organizador 
superior de urna determinada forca sociat. Essa procura imprimir a nova 
situacao urna unidade de acordo com um projeto ideológico e político que, 
nas circunstancias existentes, maximiza o atingimento de seus fins e a 
realiza~o de seus valores. N~se sentido a abordagem por situ~<ks se 
utiliza de referencias históricas para descrever o processo (quando para isso 
haja urna historiografia disponível), mas nao pode prescindir do 
entendimento de como os eventos sAo interpretados pelos atores que neles 
participam. E mais especialmente - considerando como a historiografía 
existente se enquadra na ótica do branco - tentando explicitar como foi 
vivida e concebida 'pelos Ticuna tanto a situacAo do seringal quanto o ato 
administrativo do início das operacQes do SPI na regioo. 

O domínio da empresa seringalista sobre os índios e a própria vida da 
regiao já foi objeto de urna monografía bastante conhecida de Cardoso de 
Oliveira (1964), agora já em sua terceira edicao. A monografía de 
Nimuendaju (1952), The Tükuna, aborda o assunto apenas de passagem, 
algumas observace;es de interesse no entanto constando de relatório que 
resultou de urna viagem a área empreendida em 1929 e só recentemente 
publicado (Nimuendaju, 1980 e 1983). Em trabalhos anteriores eu descrevi 
a expansao do extrativismo na área amazónica, indicando a existencia de 
diferentes modelos de seringa) e procurando nesses termos caracterizar a 
aúvidade seringalista no Alto Solimoes ( Oliveira Filho, 1977 e 1979). 

Noo é minha intencao, portanto, repetir descric~ já realizadas .. ou as 
interpretacOes já elaboradas, limitando-me a fornecer os dados 
imprescindíveis para o leitor acompanhar a linha de raciocínio e 
remetendo;o, através de indica~oos bibliográficas precisas, aos textos 
originais. E justamente aos pontos em que me afasto dessas formul~Oes 
que dedico maior atencao, justificando as razOes e aduzindo alguns 
elementos etnográficos que me conduziram a essas posi~Oes. Esse 
encaminhamento se justifica urna vez que o foco primordial deste trabalho 
é a form~oo do campo de a~o indigenista no Alto Solimoes e a si~ao 
do Ticuna em reserva, e nao a insercoo do índio na empresa seringalista, 
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essa situa~ao histórica sendo considerada apenas enquanto fator relevante 
para a expli~ daquela. 

Histórico político-administrativo e apropria~áo fundiária 

Os viajantes da segunda metade do século passado - Hemdon [1851-2] 
(1952), Bates (1848-59) (1944), Avé-Lallemant [1859) (1961), Tavares 
Bastos [1864] (1975), Agassiz [1865-6] (1938), Orton [1865-6) (1871), 
Marcoy (1867] (1869), Monnier (1886) (1890) - nao mencionam 
explora90es económicas de destaque existentes nessa regi~o. descrcvendo 
os aglomerados encontrados como urna mistura de índios (Ticuna, Cocama 
e outros), remanescentes Cambeva e poucos elementos brancos. A vida 
económica girava em torno de atividades extrativas (pesca de Lartaruga, 
com aproveitamento de diversos produtos derivados; a indústria de peles; a 
venda de pescado e piraíba etc.) e de urna pequena lavoura cm grande parte 
voltada para a subsistencia ou pequenos circuitos locais de troca. Fora dos 
poucos núcleos populacionais existentes, a ocupa9ao da área era 
extremamente rarefeita e em grande parte temporária, adaptada ao caráter 
cíclico da ca9a a tartaruga, da pesca de maior porte e das diferentes 
modalidades de coleta 34. 

A evolu~ao da popula9ao dessa regiao, abordada através da compara~o 
dos censos demográficos de 1872, 1890, 1900 e 1920 (vide quadro a 
seguir), indica a década de 1890/1900 como a de maior taxa de crcscimento 
global da popula9ao. Nesse decenio essa taxa foi de 68o/o, sugcrindo a 
possibilidade de que nesse período tivesse ocorrido um movimento mais 
significativo de entrada de migrantes na regiao. Por contraste, entre o 

3 4 Diversas tentativas de reconstitui~ao de períodos da hi slória do Allo 
Solimoes f oram realizadas por pesquisadores do subprojcto Corpus 
Etnográfico do Alto Solimoes, vinculado ao Projeto Elnografia e Emprego 
Social da Tecnología , desenvolvido pelo Setor de Etnografia e Etnologia do 
Museu Nacional (RJ), com apoio da FINEP. Na medida em que me ocupo de 
um outro momento histórico nao caberia aqui retomar ou sintetizar tais 
trabalhos, mas como eles constituem um suporte implícito as fonnula~oes 
aqui presentes eu gostaria de enumerá-los: a) "A Mis sao Jesuítica na 
Capitanía do Grao-Pará (século XVII-XVIII): Urna política de organiza~ao de 
mao-de-obra ", de Mariza de Carvalho Soares, 1981; b) "O Sistema de 
Diretorias de fndios e o Alto Solimoes", de Maria Josefina Cardoso de 

, OJiveira, 1981; c) "Os Atalhos da Magia: Notas sobre a etnografía dos 
naturalistas viajantes", de Joao Pacheco de Oliveira Filho; d) "Sobre a 
Catequese e a Civiliza~ao dos Índios da Província do Amazonas, rcgiao do 
Alto Solimoes: 1852-1877", de Carlos Augusto da Rocha Freirc, 1981; e) 
"Elementos para urna sociología dos viajantes", de Joio Pacheco de Olivcira 
Filho, posteriormente publicado em Sociedades /11díge11as e /11dige11ismo 110 
Brasil, Marco Zero/UFRJ, 1987. Em todos esses trabalhos está presente a 
preocupa9ao em enquadrar o discurso histórico e etnográfico como um 
produto social re sultante das potencialidades de um indivíduo imerso em 
urna rede de rela9oes sociais. 
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censo de 1900 e o de 1920, a popula9ao se manteve praticamente 
estacionária, registrando urna taxa de crescimento de apenas 10%, que 
acumulada para dois decenios mal consegue dar conta do aumento 
vegetativo regular. 

. u.m~ comparacao mais atenta dos censos de 1872 e 1890, que 
discnm1nam a populacao em categorías segundo a cor, poderia ajudar a 
perceber que, mui~o embora a taxa de crescimento nesse período seja 
apenas de 25%, registra-se um aumento bastante significativo (da ordem de 
76%) do número de brancos existentes na regiao, o que evidencia a 
presenca de algum fluxo migratório. Também o aumento de 40% na 
populacao indígena (a categoría censitária caboclo é traduzida para o 
frances ~o censo de 1890 como "indiens") pode ser atribuída a ocupa~o 
progress~v~ ~as terras e a sua utiliza9ao em atividades ditas produtivas, o 
que poss1b1hta o contato com outros grupos locais e malocas. 

Efetivamente tais dados estatísticos parecem vira rcforcar urna história 
administrativa da regiao, coincidindo com a memória e os relatos obtidos 
de. seringalistas e seus descendentes, bem como com os próprios registros 
existentes sobre a ocup~9ao fundiária. Em 1884 a vila de Sao Paulo de 
Olivcn9a se tomou a sede da comarca do Alto Solimües, desmembrando-se 
da comarca de Tefé, a qual era anteriormente a sua sede (FIBGE, 1957)35. 
Em 1898 cssa nova comarca foi outra vez desmembrada, dela se destacando 
a p~rte .mais próxima, a fronteira com o Peru, que foi intitulada de 
Ben_Jam1n Consta~t. A diferen9a de Sao Paulo de Olivenca, cujos 
hab~tantes sempre uveram suas atividades economicas voltadas para o rio 
~oltmüe~ e seus afluentes menores, a popula9ao de Benjamín Constant 
tmha ~a1s como foco de a9ao a explora9ao extrativista (caucho, seringa e 
madeua) nos afluentes do rio Javari (para urna descri9ao disso vide 
Melaui, 1981:17-30). ' 

As reconstitui90es de história da regiao realizadas com seringalistas 
apontam a fon~a9a? d?s seringais como fato do final do século passado, 
sucedendo-sc a pnmctra guerra mundial e a crise da borracha nativa 
brasileira urna acentuada estagna~ao económica. Também Curt 
Nimuendaju (1952:9) indica as duas últimas décadas do século passado 
como o momento de chegada dos seringais na regiao. 

Com o início da expansao gomífera no Alto Solimües e a contínua 
valoriza~ao da borracha no mercado internacional (refletida em pre,cos cada 
vez ma1s elevados), os comerciantes ligados a essa modalidade de 
extrativismo passaram a preocupar-se em garantir para si os terrenos mais 
estratégicos para dirigir a exploracao da borracha. O intercsse básico eram 
as tcrras ribcirinhas ao Solimoes, principalmente aquetas localizadas 
próximo as bocas de igarapés e aos canos de lagos, ao fundo dos quais se 

35 um texto mai s recente aponta essa data como de 1882, coincidindo coma 
asccnsao de Sao Paulo de Olivcn~a a condi~ao de vila (vide AMAZONAS, 
1983: 142). 

64 

localizavam extensos reservatórios natlll'ais de seringueiras, que podiam ser 
transformados com pouco trabalho em seringais nativos. · 

Entre 1896 e 1922 sao estabelecidos os primeiros títulos definitivos da 
regiao, tendo sido registrados no Cartório de Imóveis da entao Comarca de 
Soo Paulo de Olivenca. Baseando-me em um levantamento realizado em 
1975 nos livros de registro desse cartório, complementado ainda por 
consulta a extensa docurnentacoo fomecida pelo ITERAM a FUNAI em 
1983, pude reconstituir a listagem abaixo colocada, a prese~a de um sinal 
( +) indicando a existencia de noticias quanto a presen~a de contingente 
Ticuna nessas glebas em tal período. 

Quadro 4 - Concessao de Primeiros Títulos de Propriedade 
no Alto Solimóes (1896-1922) 

Nome do lmóvel Beneficiário da Concessao Superficie Ano 
1. Tacana (+) Romualdo S. MaJra 2.737 1896 
2. Cometas(+) Joao Vicente Balieiro 4.407 1897 
3. Belém (+) Romualdo·s. Mafra 84 1900 
4. Tacana (+) Romualdo S. Mafra 1.043 1900 

' ~ 

5. Assacaio ( +) Laureano Müller Filho 1.377 1900* 
6. Pereirinhas J .F. Melo Pereira 7.025 1900 
7. Santa Rita(+) Bernardo Müller 1.076 1904 
8. Boa Espcran93 Antonio Neves 211 1904 
9. Sao Felipe(+) Manoel de S. Mafra 370 1906 

1 O. Praia Grossa A.H. de C; Pereira l.633 1910 
11. Sao Virialo A.H.P. de Me lo 691 1910 
12. Theresinas ( +) J.F. de M. Pereira 7.094 1910 
13. SantaCruz(+) Manoel de S. Mafra 495 1911 
14. Carangola Ignacio Moesbcck 889 1914 
15. Urbs (+) Romualdo de S. Mafra 2.103 1917 
16. Deserto ( +) Romualdo de S. Mafra 1.954 1917 
17. Surubim S/indica9ao 1.099 1920 
18. Curana (+) Innocencia Theresa da Cruz 277 1922 

* Para ajudar a compor o quadro dos antigos patroes dos Ticuna, deve ser 
logo esclarecido que a propriedade Assacaio foi em 1904 vendida a Joao 
Aires da Cruz, ficando sob controle deste e de seus descendentes, por mais 
de 50 anos. 

Quando confrontada esta listagem como mapa (ver mais adiante) de 
distribuicao desses títulos definitivos, algumas conclusocs se impüem. 
Em primeiro lugar, a titula~ao nao era um processo contínuo no tempo, 
ncm disperso ou de ocorrencia aleatória. Dava-se, ao contrário em . . , 
períodos desconlínuos de Lempo, usualmente procedendo a regulariza9ao 
simultanea ou sucessiva de terrenos contíguos, correspondendo 
ef ctivamenle ao movimento de explora9ao e de ocupa9ao dcssas áreas. 
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Em segundo lugar, as áreas prioriz.adas para o assentamento da sede das 
atividades comerciais dos patróes eram sempre terrenos ribeirinhos e 
freqüentemente de pequena ou média extensAo. Essas eram as terras 
efetivamente disputadas e que garantiam a explora~:lo dos seringais e o 
controle da moo-de-obril indígena aí localiuda. Segundo os dados sobre a 
situ~oo fundiária dos municípios, apresentado pela primeira vez no Censo 
de 1920, a área total dos estabelecimentos rurais era de 694.112 hectares 
para Benjamin Constant e de 94.633 ha para Sao Paulo de Oliven~a 
(FIBGE, 1920), o que corresponde tao-somente a 10,39% da extensAo 
territorial do primeiro e a 2,21 % do segundo. 

A grande maioria das terras localizadas no interior dos igarapés estavam 
por lei vinculadas ao Domínio da Uniao, nao podendo ser titulada ou 
concedida a particulares devido a sua proximidade da fronteira36. Na 
prática, porém, o controle dessas áreas era exercido pelos proprietários das 
glebas ribeirinhas, sendo isso reconhecido pelos demais brancos e imposto 
pelo uso da for~a. lsso era algumas vezes até mesmo legitimado mediante 
a concessao de licen~as de exploracao, de tempo limitado (mas 
renováveis), outorgadas pelas Camaras Municipais (vide Oliveira Fílho, 
1977:4). 

Em terceiro lugar, a concentr~o de títulos em determinadas pessoas e 
familias em diferentes períodos parece indicar que ~ titula~ao caminhava 
paralelamente com a oscila~o da forca política de diferentes grupos e de 
seu controle do aparell10 administrativo local. Isso afetava tanto a titu~oo 
quanto a concessao de licencas de explora~ao, conduzindo a um 
acirramento da competicoo por cargos administrativos e poder local, onde 
nao estOO ausentes inclusive choques armados entre grupos na defesa de 
interesses e privilégios económicos. Essa visAo da regHlo e a descri~ao de 
alguns episódios de lutas políticas locais podem ser corroboradas pelo 
estudo realizado por Anísio Jobim sobre Soo Paulo de Olivenca, como 
segundo volume da série Panoramas Amazónicos37. 

3 6No caso da propriedade Belém, a familia de seu dono atribui a nio 
requisi~io de glebas no interior do igarapé ao fato de Romualdo Mafra 
considerar que essa era terra habitada pelos Ticuna. Existe, nesse sentido, urna 
carta da filha de Romualdo Mafra, Dna. Yayá, nos Arquivos da Prelazia do 
Alto Solim0es (inf. Frei Arsenio - Belém - 1975). No entanto ele rcquisitou 
diversas glebas no rio Tacana, igualmente de ocupa~io muito antiga pelos 
índios. 

37No ano de 1913, na elei~io para a composi~io da Comarca Municipal, 
f oram presos por for~a estadual os seringalistas Romualdo e Manocl Mafra, na 
propriedade de J3elém. Derrotados nas urnas, eles aliaram-se ao Comandante 
da Fortaleza de Tabatinga e tentararn tornar militarmente a sede do município, 
para empossar os seus próprios candidatos (Jobim, 1940: 131 ) . 
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MAPA N2 2: Apropria~ao Fundiária no Alto Solimoes. 
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NOTA: A titula~io é indicada com um T seguido de um número, que 
corresponde ao do imóvel rural no quadro n9 04, de conceuio dos 
primeiros títulos no Alto Solim6e1. Note...,e que T-19, T-20 e T-21 
correspondem a outros imóveis nio incluídos no quadro 04, 
intitulados respectivamente Santo Antonio, Guanabara e Capacete. 
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Sao muito escassas as informa~s sobre o estabelecimento da empresa 
seringalista nessa regioo e mesmo constata-se urna quase absoluta lacona 
de dados ·na historiografía da Amazonia sobre tal período de existencia 
dessa área. Decerto isso se deve nao apenas a pequena importancia da 
regiao no boom da borracha, mas também ao caráter pouco típico do 
seringa) qué aí se implantou, aspectos que desenvolverei mais a seguir. 
Nesse momento porém cabe registrar as repercussóes que isso teve em 
termos de ausencia de registros históricos. Toda a historiografia do 
Amazonas, seja antiga ou recente, seja conservadora ou crítica, está 
montada em tomo da idéia de ciclo, o que significa representar sempre um 
pe.ríodo. histórico pela producAo de ponta aí existente, ocupando-se 
pnmordialmente coma descri~oo dos grupos sociais e regióes que a cada 
momento ocuparam posicao de destaque nesse processo. As monografias 
de maior peso sobre os seringais nativos da Amazonia - como as de 
Walle (1909), Akers (1913), Labroy & Cayla (1913), Le Cointe (1922) e 
Mendes (1943)-descreveram o processo de expansoo da coleta de bonacha 
de um modo global, privilegiando aspectos técnicos (agronómicos), ou 
económicos. Descricoos de áreas específicas apareceram em artigos e 
ensaios (Guedes, 1914; Brazil, 1913 e Cunha, 1976), destacando-se nisso 
especialmente os romances (Chevalier, 1935; Castro, 1934; Vasconcelos, 
1922; Facanha, 1934; Lima, 1970 e outros), mas nunca aí se focaJizou o 
Alto SolimOes. Os trabalhos de investigacAo histórica mais recente, por 
mais criteriosos que sejam (como Benchimol, 1978) e sofisticada a sua 
metodologia, como as teses de Vergolino (1975), Santos (1977), Fecury 
( 1978), nao contem maiores referencias sobre o assunto do que as 
tr~dicionais histórias ou interpre~óes gerais sobre o Amazonas (Araújo 
Lima (1933) (1975), Ferreira Reís, 1931, 1953 e 1956, Veríssimo [1892] 
(1970), Vianna Moog (1936), Costa Pereira, 1956). 

Em todos esses textos é como se o Alto SolimC>es nao tivesse urna 
história específica, e que se devesse sempre avaliar a implanta~ao da 
empresa seringalista a partir das descricOes de como f uncionaram os 
s~rin~ais do ~ere ou do ~adeira. Em fu~Ao disso a reconstituicao 
h1stónca da s1tuat;Ao de senngal no Alto Solimoos nao se apóia nessas 
fontes mais consagradas e conhecidas, mas sim basicamente: a) no relato 
de indivíduos que viverain esse sistema de relacoos, tanto índios como 
brancos; b) em fontes estatísticas oficiais (censos) e em relatórios 
administrativos (SPI); e) no levantamento e compilac~o de dados 
realizados por Jobim, com brochuras separadas sobre Tefé (Jobim, 
1935/6), Sao Paulo de Olivenca (Jobim, 1940) e Benjamín Constant 

' (Jobim, 1943); d) na descri~ concreta dos seringais e dos índios realizada 
por Nimuendaju [1929) (1982) e mais tarde Carvalho (1955), Carneiro 
(195f>) e Cardoso de Oliveira (1964). 

E correto direr que os historiadores da frente extrativista da borracha 
subestimaram a participacao do índio nessa atividade, limitando-se a 
mencio~-lo geralmente como um obstáculo l abertura de novos seringais 
e urna vutual am~a a seguranca dos seringueiros. Sao freqüentcmente 
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mencionados esses atritos e alusócs feítas a a~ües punitivas realizadas por 
brancos, que, apoiados por seringalistas e aviadores, tinham finalidades ·de 
afastar os índios daquelas áreas, se ja pelo extennínio direto, se ja pela fuga 
dessas hordas para nichos mais recuados e melhor protegidos do acesso do 
branco. Atualmente essa visao está sendo modificada com base em urna 
releitura de certos trabalhos históricos (como Castelo Branco, 1922 e 
1950, e Veríssimo, 1970, p. ex.) e em depoimentos de índios que 
trabalharam em seringais (vide Aquino, 1977 e Barbosa. 1983). 

É possível boje em dia distinguir duas modalidades de incorpor~oo do 
índio as atividades de cxtra9ao da goma elástica. A primeira é a da 
escraviza~ao direta da popula9ao, inteiramente retirada de seu modo <le vida 
e institui~óes e utilizada como mao-de-obra superexplorada e sem qualquer 
inten9ao de preservacao física (ou de simples reposi9ao do estoque de 
trabalhadores). Essa era a forma de incorpora9ao de índios mais comum a 
frente caucheira que procedia do Peru, de natureza claramente itinerante e 
predatória, permanecendo em urna área apenas o tempo necessário para 
explorar ao máximo o local, destruindo as árvores gomíferas e delas 
retirando o látex. O relato mais impressionante que se conhece é o de 
Hárdenburg no livro-relatório The Putumayo: The devil's paradise (1912). 
Aí ele descreve o aprisionamento de diferentes hordas de índios Huitoto, 
nos altos cursos dorio Putumayo (chamado de Icá na sua área próxima a 
embocadura do Solimües, na parte que fica no Brasil), mostrando como 
eram reunidos em cercados, acorrentados e conduzidos a trabalhar até a 
completa exaustao física e a morte. 

A segunda foi praticada por alguns seringalistas do Acre, quando os 
precos da borracha sofreram queda muito brusca e contínua, nao dando 
meios de continuar a mobilizar trabalhadores brancos. Surgiu assim a 
figura do amansador de índios, indivíduo que baseando-se na prática 
sistemática da violencia, da intimida9ao, do aliciamento por mercadorias 
ou cacha9a, da mesticagem for~ada, conseguía impor aos índios um ritmo 
de trabalho e transfonná-los em coletores aceitáveis de seringa. A longo 
prazo tendiam a ser incorporados a um esquema de domina~ao bastante 
semelhante ao do seringueiro branco mediante o regime do barracao e da 
conta (para urna descri~ao desse processo comos índios Kaxinaua, vide 
Aquino, 1977). 

Apesar da proximidade espacial da frente caucheira, os Ticuna nao 
passaram por um processo semelhante de incorpora9ao a atividade 
extrativista. Após um período inicial de violencias, cm que os 
seringalistas demonstraram sua supcrioridade . militar e impuscram aos 
índios modifica~res em seu modo de vida e organiza9ao social, a tendencia 
manifestada era de incorporá-los enquanto fregueses. Isso nao significa -
como se verá mais adiante - que na prática a categoría de fregues seja 
indiferenciada, nao havendo comportamento diStintivo para o índio e para · 
o branco. Masé fundamental ter sempre em mente que é essa conceitua9ao 
de fregues, juntamente com os estereótipos e representa~oos que existem 
nessas áreas sobre os índios, que irá explicar e inclusive legitimar 
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(segundo a ótica dos brancos) todas as práticas de domina~ao impostas aos 
Ticuna. É esse código de conduta que funciona como um afiani;ador moral 
das a~ües básicas dos seringalistas, servindo ainda como medida de 
avalia9ao do comportamento concreto e cotidiano de cada um. O mito do 
bom patráo, partilhado pelos regionais e aceito no passado por muitos 
índios, corresponde a aceita9ao e ao reconhecimento dessas normas, a 
crítica sendo canalizada para indivíduos que ocupam o papel de patrao, nao 
para o regime de barracao. 

Em algumas áreas da Amazonia - como no Acre - a implanta~o dos . 
seringais resultou de um ramo da frente pecuarista instalada inicialmente 
nos sertües do Ceará e servindo como fomecedora de animais, carnes e 
arreios as plantations de a~úcar. Posteriormente, com a Guerra Civil 
Americana, aquelas propriedades ganharam u.m caráter misto, produzindo 
algodao para o mercado internacional e dando continuidade a pecuária. 
Muitos dos padrücs aí existentes de ocupa~ao do espa~o e formas típicas de 
domina~ao foram atualizados por contingentes de cearenses que, após a 
grande seca de 1877, migraram para abrir seringais na Amazonia (vide 
Almeida & Esterci, 1977). 

O estabelecimento ·dos seringais no Alto Solimües, utilizando os 
próprios índios como extratores, pode ser reconstituído através da história 
de urna família de migrantes' cearenses, ali fixados na última década do 
século passado. Em um esquema genealógico pode ser visualizado o 
processo de estabelecimento da empresa seringalista na regiao, as 
características que assume, os locais que privilegia e enfim as formas de 
controle que incidirao sobre os índios. É exatamente nessa linha que 
procurarei descrever a instaura~ao do que chamei de situa9áo de seringa/, aí 
discemindo inclusive diferentes momentos na vida da empresa, scparando
os por pcssoas e linhas possíveis de a9ao (os antigos patróes, a gera9áo 
intermediária e os novos patróes). 

Os antigos patróes 

O irmao mais velho, Romualdo de Souza Mafra, foi o primeiro 
mcmbro da família a desenvolver atividades extrativas no Alto Solimóes. 
No ano de 1900 ele registrou em seu nome, no cartório de Sao Paulo de 
Oliven~a , um pequeno lote de 84 ,2 hectares, chamado Belém, na 
confluencia do igarapé de mesmo nome como rio Solim0es38. Baseando
se nisso ele obteve posteriormente a concessao de outras glebas no rio 
Tacana e exerceu durante quase tres décadas um domínio absoluto sobre 

3 8 O nome Bclém teria sido dado cm homenagem a esposa de Romualdo, Dna. 
Benigna, numa refe rencia a sua própria terra natal (Oro, 1978:23). 
Anteriormen.te, aqucle local, bem como o igarapé, era conhecido pelos brancos 
como Caldei rao, porque aí havia funcionado de 1870 a 1879 a Missao do 
Caldeirao, sob rcsponsabilidadc de franciscanos de origem italiana. 
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esse rio e sobre o igarapé Belém ou Caldeirao, conhe.cido também pelos 
Ticuna como Patü (i.e., igarapé Preto). Instalando a sua residencia na boca 
do igarapé Belém, daí controlava todo o comércio com os moradores desse 
igarapé e do Tacana (cuja entrada está na mesma volta dorio SolimOes). 
Romualdo Mafra promovía tanto a extraiyao de borracha como mantinha 
alguma atividade agrícola (com o plantio de arroz e cana-de-39úcar) e 
industrial em pequena escala (coma existencia de um engenho de ~úcar e 
um alambique para fabric~o de aguardente). O relato de um velho ticuna 
septuagenário, Moaca Portes, originárió dessa área, obtido ao tra9ar a suá 
história de vida, pode aprofundar essa descri~~o: o patráo sabia f alar um 
pouco a gíria (termo genérico pelo qual ~o conhecidas na Amazonia as 
línguas indígenas) e era chamado pelos índios de Moaca (apelido para o 
nome Romualdo); tinha muitos afilhados (entre os quais o informante, que 
inclusive chegou a balizar um de seus próprios filhos com o nome de 
Romualdo) e era tido por esse como um bom patráo (Oliveira Filho, 
1977: 125). . 

Gráfico n~ 1 - A família Mafra e a elite seringalista do 
Alto S9limoes 
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Rela~áo das Pessoas que Figuram no Gráfico 
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22 
23 
2 4 
25 
26 

Romualdo Souza Mafra 
Benigna Borges Mafra 
Manoel Souza Mafra 
Joao Ayres de Almeida 
Maria do Carmo Souza 
Mafra (Mariquinha) 
Carlos Weil 
Calderón 
Joao Mafra 
D. Yayá Mafra 
Romualdo Souza Mafra 
Filho 
Boaventura Mafra 
Quirino Mafra 
Índios Ticuna 
Roberto Maf ra 
Abraao Mafra 
Sebastiao Uchoa 
Maria Praia 
Tcrcza Marecao (Ticuna) 
Antonio Roberto Ayres 
de Almeida 
Alice Nunes Amorim 
Joao Roberto Ayres de 
Almcida 
Sebastiao Mafra W eil 
Joao Wci l 
Francisco Weil 
Carlos Weil (Lito) 
Paulo Emílio Mafra 
Calderón 

27 
28 

29 
30 
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32 

33 
34 
35 

36 
37 
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40 
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42 
43 
44 
45 
46 
47 

48 
49 

Correa do Amara! 
Maria de Nazaré Mafra 
Correia do Amara! (D. 
Mariazinha) 
Epitácio Mafra 
Cristóvao Mafra 
Igson Mafra 
Boaventura Mafra Filho 
(Mico) 
Wilson Mafra (Bodinho) 
Jordao Ayres de Almcida 
Artheyete Ayres de 
Almeida 
Ford Ayre~ de Almeida 
Joao Ayrcs de Almeida 
Joao Roberto Ayres de 
Almeida 
Eudócia Ayres de 
Almeida 
Leandro Ayres de 
Almcida 
Felício Ayres de 
Almeida 
Raimundo Mafra 
Benedito Mafra 
Albertina Mafra 
Guiomard Mafra 
Ulisses Uchoa 
Maria da Concei9ao 
Mafra 
Pcrpétua Mafra 
Antonio Veloso Uchoa 

Em 1929, com a morte de Romualdo Mafra, a propriedade de Belém 
passou para a sua viúva, Benigna Borges Mafra, que nao permaneceu 
residindo no local. Quando Curt Nimuendaju esteve pela primeira vez na 
área, ali enconirou um arrendatário, que mantinha, porém, atividades nos 
mesmos moldes. "A propriedade Belém produz borracha, a~úcar e cacha~a. 
Para esta última indústria ela dispüe de canaviais de regular extensao. 
Tanto num como noulro ramo o trabalho é feíto quase exclusivamente por 
índios Tukuna" (Nimuendaju, 1982: 202). Descreve a seguir o sistema de 
trabalho utilizado pelo arrendatário, coma constitui~ao de tunnas rotativas 
de trabalhadorcs, recrutados "com facilidade devido ao genio manso e 
submisso destes índios" (ídem, pág. 203). 

O informante há pouco citado confirma essas práticas já durante o 
tempo do Romualdo e acrescenta alguns esclarecimentos: na propriedade 
chegaram a trabalhar até uns 60 homens. Além da família do patráo. nao 
havia mais que cinco civilizados (como se referem em portugucs aos 
brancas), funcionando como encarregados (chefes) dessas turmas. Essas 
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turmas se ocupavam principalmente com as atividades da sede (cuidar do 
canavial, realizar o corte e o transporte da cana, trabalhar na usina e no 
alambique, cortar lenha), morando todos os trabalhadores juntos em um 
grande alojamento. Poucas famílias de índios habitavam próximo ao 
barracao, servindo mais regularmente que outras famílias indígenas como 
trabalhadores dessas equipes e prestando servi9os diretamente ao patráo e 
sua família. Algumas veres essas turmas de trabalhadores se ocupavam em 
um certo período do ano com o corte de seringa, deslocando-se ent.ao para 
o igarapé Tacana ou mesmo para os altos do igarapé Belém. As demais 
famílias indígenas habitavam esparsamente o interior dos igarapés, sendo 
porém f o~adas a vender para o patráo toda a borracha que produziam. 

Segundo a descri\:ao de Nimuendaju. a remunera~ao dos trabalhadores 
era fe ita através de diárias, retirado quinzenalmente um pequeno saldo sob a 
forma de mercadorias. "Desconhecem o dinheiro, que usam unicamente 
como enfeite, perfurando as moedas e cnfiando-as em seus colares" (op. 
cit., pág. 203). O informante já referido confirma que o pagamento era 
feito no troco (isto é, pelo valor correspondente de mercadorias existentes 
no barracao), mas diverge de Nimuendaju quanto a nao-existencia de dívida 
para com o barracao, indicando que isso era bastante comum para a 
maioria das famílias indígenas que habi.tavam na área. Aliás isso mostra a 
necessidade de um fator de coer9ao e/ou estímulo para que o índio deixasse 
as suas atividades de subsistencia e se dedicasse a extra~ao de borracha em 
carátcr tcmporário. 

Em conversa comigo (1974), Quirino Mafra, filho de Manoel e que 
chegou a ser talvez o maior patráo seringalista da regiao, afirmava 
taxativamente, confrontando os seus seringais no Solimoes com outros 
nos afluentes do Javari, esses últimos trabalhados exclusivamente por 
brancos: "O caboclo (refere-se aqui ao Ticuna) nunca prestou para cortar 
seringa. Ele sabe! Mas só corta assim quando tcm necessidade, quando 
precisa de mercadoria, um salzinho, urna roupinha, o que for, vem' no 
barracao e compra. Já traza borracha. Ou entao fica devendo, para pagar de 
outra vez. Só assim que ele corta, pra atender o seu gasto! Acabou aquilo, 
larga outra vez, até ficar na precisao novamente" (inf. Quirino Mafra, 
Vendaval, 1974). 

Segundo os relatos disponíveis, a propriedadc de Belém sempre foi 
urna das que reuniu maior número de índios. Urna descri~ao datada de 1917 
indica que nos igarapés Belém e Tacana havia aproximadamente 800 
Ticuna. fregueses de Romual~o Mafra (vide carta de Mirandolino Caldas ao 
chef e da 1! Inspetoria Regional do SPI - Arquivo microfilmado do Centro 
de Documenta9ao Etnográfica, do Muscu do Índio). Em urna segunda 
dcscri~ao, tendo visitado aqucla propriedade, o mesmo Delegado fata em 
aproximadamente 545 índios. Posteriormente Nimuendaju (1929) faz urna 
estimativa mais modesta, chegando a cifra de 500, atribuindo 200 ao rio 
Tacana e 300 ao igarapé Belém (op.cit., pág.192). 
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No primeiro quartel do século a familia Mafra dominava quase tcxlas as 
áreas onde habitavam os Ticuna. Um irrnáo de Romualdo, Manoel Mafra, 
mantinha urna extensa (embora curta) faixa de terra na beira do Solim0es, 
abrangendo o lago Cajari e o igarapé Sao Jerónimo (chamado pelos índios 
em sua língua de Tonetü), como seu afluente, o Igarapezinho (também 
chamado igarapé Preto do Sao Jerónimo), que corre paralelo ao Solimües 
até próximo ao igarapé Belém. Possuía ainda as terras defronte, na 
margem direita do Solimües, exercendo um controle sobre os lagos no 
interior do Paraná Ribeiro e do Assacaio. Segundo o relato· de alguns 
informantes, era também o patráo de várias famílias Ticuna e Cocama que 
habitavam na beira do Solimües, no Paraná do Germano, próximo a Ilha 
da Cometa. 

O barracao de Manoel Mafra ficava situado em urna elcvacao a beira do 
Solimües, próximo a boca do igarapé Sao Jerónimo, no local chamado 
Santa Cruz. Segundo estimativ~ de 1917, habitavam 400 Ticuna naquele 
paraná e no interior do igarapé Sao Jerónimo e do lgarapezinho, havendo 
ainda mais 40 ou 50 moradores no Cajari. Em um relatório datado de 
1919, o mesmo Inspet()r refaz as suas estimativas. falando em 351 índios, 
149 desses no Cajari. Todos esses índios eram, ent00,fregueses de Manoel 
Mafra (vide Mirandolino Caldas, cartas - Arquivo do CDE-MI). Mais tarde 
Nimuendaju (1929) avalia em 80 os habitantes do Cajari, dando como 300 
os moradores do igarapé Sao Jerónimo (op. cit, pág. 192). 

A gleba Sao Jerónimo pode ser mais claramente caracterizada como um 
seringal. Em sua primeira viagem, em 1929, Nimuendaju dizia que "nela 
nao existe lavoura, os índios sao exclusivamente seringueiros e lavradores 
por conta própria, fabricando especialmente a farinha de que o barracao 
necessita" (op. cit., pág. 204). Note-se que, ao falar em lavoura, 
Nimuendaju está se referindo a um cultivo comercial destinado ao 
mercado. Que a lavoura de subsistencia se mantém durante esse período e 
que o fomecimento regular de farinha faz parte do relacionamento nonnal 
dos índios com o barracao é dito explícitamente pelo etnógrafo. O patráo 
nao parece interferir no processo de produ~ao, limitando-se a impor o 
monopólio da comercializacao. Nimuendaju cita ainda como urna atividade 
eventual que alguns índi.os acompanhem o patráo na retirada de madeira 
nos afluentes dorio Javari (idem). 

Na década de 30, coma morte do patráo, a propriedade foi vendida a 
Salviano Barreira Castelo Branco, chamado pelos índios de capitáo 
Barreira, que instalou o barracao na gleba Santa Bárbara, mais próxima a 
boca do igarapé Sao Jerónimo do que o local dito Santa Cruz3"9. Nao se 

' passou muito tempo, a propriedade foi outra vez vendida a Manoel de 
Macedo Mendes, que estava instalado defronte, na outra margem do rio 
Solimres. no local chamado Perpétuo Socorro. Esse, após algum tempo, 

3 9 Cabe anotar que ambas as f amílias, Barreira e Castelo Branco, sio de 
proprietários rurais do interior do Ceará, de Quixadá, praticando urna pccuária 
extensiva associada com cultivo de algodio para exporta~io (vide Almeida & 
Estcrci, 1977). 
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vendeu as duas propriedades para Quirino Mafra, filho de Manoel Mafra, 
que assim conseguiu reaver as propriedades do pai. A sede do seringa] 
ficou localizada no Perpétuo Socorro (inf. Quirino Mafra, Vendaval, 
1974). Durante essa década e a seguinte, Quirino adquiriu (inclusive de 
paren tes seus) muitas outras propriedades na regiao, como decorrencia da 
venda de espólios ou da partil ha entre herdeiros. Conforme o seu próprio 
relato (vide Oliveira Filhó, 1977:42), chegou a ter em seu poder 36 glebas 
de terra, englobando, além -das áreas já referidas, diversos seringais no 
Paraná Ribeiro (sao mencionados quatro: Camapiá, Macapuana, Coatatuba 
e Maguari), dois no rio Jandiatuba, no rio Camatia, e no próprio rio 
Solimres (Cajari e Assacaio ). O seu don:iínio sobre essas áreas mariteve-se 
absoluto, desde 1941 (quando se tem noticia de sua atuacao como patráo 
no igarapé Sao Jerónimo) até 1966, quando decidiu retirar-se dos negocios, 
dividindo os lotes entre seus seis filhos. A gleba do Cajari, com 6.000 ha, 
ficou com o filho mais velho Wilson; ~ Raimundo, coube a gleba· do 
Assacaio; suas filhas Guiomar e Perpétua. casadas com membros da 
familia Uchoa (respectivamente Ulisses e Antonio Veloso), dividiram 
entre si as glebas do Jandiatuba; sua filha Maria da ConceicAo, casada com 
uni primo (FIP), lgson Mafra; ficou com aquelas no rio Camatra; por fim, 
ao seu filho mais jovem. Benedito, deixou as terras do igarapé Sao 
Jerónimo e Igarapezinho. 

Volto porém a descricAo da geracao dos antigos patróes. Romualdo e 
Manoel possuíam tres innas, todaS elas casadas com estrangeiros ( ou 
descendentes). que vieram a desempenhar algum papel na história da 
empresa seringalista estabelecida na regiao, e, conseqüentemente, no 
destino dos índios. A primeira dessas irm~ casou-se com um imigrante 
alemao, de sobrenome Weil, que se instalou no Paraná de Campo Alegre e 
defronte ao igarapé do Paranapara. O local hojeé conhecido como Santa 
Rita do Weil, tendo sido durante certo período sede de município, 
atualmente sendo a sede de um dos distritos de que se compre o município 
de Sao Paulo de Oliven~a. Um de seus quatro filhos, Joao Weil, era, em 
1917, dono de urna gleba de 160 ha no igarapé da Rita, onde havia "urna 
pequena maloca" e uns 100 índios Ticun~ que eram seusfregueses. As 
atividades desenvolvidas pelo estabelecimento incluíam, tal como já 
referido para outras propriedades, a extracoo de borracha combinada com 
urna agricultura de subsistencia (o plantío de ro,as) e a pesca. Urna 
avaliacao posterior (1919) menciona a existencia de 180 índios nessa 
propriedade (vide Mirandolino Caldas, cartas já citadas - Arquivo CDE
MI). A presenca de significativos contingentes indígenas aí é confirmada 
por Nimuendaju. que fomece urna estimativa de ~ Ticun~ mencionando 
ainda a existencia de uns 300 índios moradores do alto Jacurapá, rio que é 
afluente do I~á, mas cujas nascentes estao localizadas na terra-firme 
existente por trás de Santa Rita (vide mapa). . 
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A segunda irma, Maria do Carmo (ou Mariquinha), casou-se com um 
imigrante portugues, Joao Ayres de Almeida, de educacao muito superior 
ao nível das pessoas da regiao. Um de seus dois filhos, Antonio Roberto 
Mafra Ayres de Almeida, que foi criado por seu tio (Im) Romualdo, 
chegará a ser um dos mais fortes seringalistas da regiao. 

Após a morte de Romualdo Mafra, as suas propriedades, por iniciativa 
da viúva Dna. Benigna e depois de seu filho Joao Mafra, passaram por 
vários arrendamentos. De início Antonio Roberto funcionou como 
administrador das terras herdadas por Dna. Yayá, no rio Tacana, sendo 
depois substituído por outro sobrinho de Romualdo, Abraao, filho de 
Manoel de Souza Mafra. Com o agravamento da crise da borracha, Abraao 
foi tido pela proprietária como administrador infeliz, sendo novamente 
chamado Antonio Roberto (vide Oro, 1978:23-5). Progressivamente ele 
foi estabelecendo controle sobre o igarapé Belém e o rio Tacana, e em 
1954 veio a adquirir definitivamente aquela primeira área (e parte da 
segunda) ao seu primo (Flm), Joao Mafra. Durante mais de duas décadas, 
ele se impae como patráo absoluto dos índios desses igarapés, transferindo 
a sede da empresa para Palmares (1937), onde instalou sua casa, tendo 
próximos um engenho e um alambique. Faleceu em 1964, passando a 
adminis~ao da propriedade de Belém ao seo filho Jordao40. 

A terceira irma de Romualdo casou-se com um colombiano de 
sobrenome Calderón, dono de um barco e que realizava comércio com 
aglomerados ribeirinhos na fronteira: Ainda no correr da década de 30, esse 
cunhado de Romualdo funcionou como administrador de Belém por certo 
período. O seo filho, Paulo Calderón, ficou como administrador da gleba 
Uá mencionada) que Joao Weil possuía no igarapé da Rita, vendida 
posteriormente a um dos membros da família Müller, o Laureaninho 
(Laureano Müller Filho), que estava estabelecido em Santa Rita do Weil. 

Urna reconsideracao analítica do mapa n2 2, em articulacao com o 
Gráfico nº 1, pág. 71, evidencia em primeiro lugar a grande concentracao 
da propriedade fundiária na regiao em maos de urna única família, 
facultando-lhe um controle quase completo das decisóes relativas ao uso e 
expl~ das terras. 

Em segundo lugar, a propriedade circula através de relac0es de 
parentesco, possibilitando, em urna situacao onde o mercado de terras e de 
trabalho se encontra muito limitado e distorcido, urna real~ao interna de 
recursos, de modo que os fatores sem utilizarwao passem mais facilmente as 
maos ·de quem os possa aproveitar. A opeao matrimonial adotada pelas 
irmas de Romualdo e Manoel, desposando estrange~.ros (e nao patróes de 
áreas contiguas), serviu para facilitar a esses a obten~oo de administradores 
qualificados para algumas glebas. Paralelamente veio a permitir na geracao 

40Por sua vez a gleba do Tacana, herdada por urna filha de Romualdo que se 
auscntou da rcgiio, casando-se cm Manaus, foi herdada por Dna. Mariazinha 
(Maria de Nazad Mafr~ Correia do Amaral), que continuou a explor,-la através 
de eventuais contratos de arrcndamento. Em 1938 a sua mie fez doa~io de 
urna gleba no rio Tacana para a Prelazia do Alto Solim0es. 

76 

posterior a real~ das áreas vagas através de contratos de arrendamento, 
transferencia ou mesmo venda. 

A especificidade da empresa seringalista na. regiáo 

O funcionamento da empresa seringalista no Alto Solim<ks apresenta 
urna certa especificidade face aos esquemas usuais que a historiografía 
atribui ao seringal. Em momento algum essa chegou a ser urna das 
principais áreas produtoras de borracha, como foi o Baixo Amazonas (até 
1870), o rio Madeira (décadas de 70 e 80). o rio Puros (do final da dé.cada 
de 80 em diante), o rio Juruá (no final do século}, a regiao do Acre (início 
deste século). · 

A sua producao figurava entre as áreas produtivas menores, sendo 
comum que as casas aviadoras de Manaus e Belém a registrassem sob a 
rubrica de/quitos, aí englobando igualmente a borracha proveniente dorio 
Javari e do Pero. Um quadro de proveniencia da borracha adquirida na 
·província do Amazonas no .a.!1º de 1890 por urna das principais casas 
exportadoras (a Norton & Cia.) aponta que apenas 5% desse total procedía 
da regiOO genericamente chamada de !quitos (Costa Pereira, 1956). 
Urna considera~ao da producao de borracha dessa regiao, focalizada através 
dos censos agropecuários de 1920, 1940, 1950, 1960 e 1970, pennite 
verificar essa afirmacao (vide quadro a seguir). A extracao de borracha no 
município de Benjamín Constant teve seu ponto máximo em termos 
absolutos em 1920 com 579,2 ton, correspondendo ·a· apenas 6,5% da 
producao total do estado. Mesmo nesse ano o município ocupou urna 
posicao bastante modesta entre os produtores de goma elástica do 
Amazonas, cabendo o primeiro lugar ao município de Lábrea, que realizou 
aproximadamente 21 % da produ~ao total do estado. Cabe perceber ainda 
que grande parte da producao atribuída ao município de Benjamín Constant 
procedía de fato da regrao do Javari, cuja participacao total na produ~ do 
estado sofreu um declínio constante e onde a curva descendente do volume 
de producao de borracha apenas apresentou urna pequena eleva~o em 
1950. Quanto ao município de Sao Paulo de Olivenca, a sua conttibuicao 
a produ~ao de borracha do estado era ainda menor, sendo a máxima em 
1920 (3%), e mesmo em 1960, quando atingiu o seu volume mais 
elevado, isso correspondeu somente a 2,7% do total do estado. . 

Com os pre~os ascendentes da goma elástica no mercado internacional 
e o conseqüente afluxo de capitais para o financiamento da produ~:io, o 
fator económico básico para determinar o aumento da produ~oo brasileira 
era a oferta (limitada e inelástica) de trabalhadores para os seringais. O 
recrutamento de contingentes de nordestinos (especialmente cearenses), 
acelerado após a grande seca de 1877, foi a respos~ possível para a quesmo 
de como expandir o produto mantendo basicamente o mesmo esquema de 
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produ~lo e o mesmo níyel tecnológico, continuando a operar, portanto, 
com seringais nativos. 
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reconhecimento local de seus direitos sobre a terra e os produtos ~ 
derivados. Quando o proprietário noo se ocupava diretamente com essas 
atividades, outorgava a outros (que passavam a ser chamados pelos 
fregueses de patráo) o direito de explorar economicamente aqueta área, 
fosse através de um seu preposto (usual_mente parente) que funcionava 
como um administrador. fosse através de contratos de arrendamento, por 
períodos predefinidos. 

Os relat~s apresentados sobre as principais áreas habitadas pelos 
Tic una noo deixam . .dúvida quanto ao tipo de seringal que ali se implantou. 
A presenca de serihgueiros brancos dentro desses igarapés era muito 
reduzida e inclusive esporádica. No igarapé Sao Jerónimo os índios 
relatam ter sido bastante rara a entrada de seringueiros ou sorveiros, 
mesmo nesses casos permanecendo ali apenas dmante a es~o do fabrico 
da borracha (julho a dezembro, principalmente), sem deixar qualquer sinal 
posterior de ocupa~. No igarapé da Rita e no alto rio Jacurapá a presen~ 
respectivamente de seringueiros e sorveiros brancos foi ainda mais 
limitada. Na propriedade de Belém o número de brancos era muito 
pequeno, abrangendo ~-somente empregados no barracoo e encarregados 
de turmas de trabalhadores. 

Esse era o quadro durante o .tempo do Romualdo, na gera~ao dos 
antigos patr0es. No período seguinte, alguns seringueiros de origem 
nordestina, chamados de arig6s, provavelmente procedentes dos seringais 
na área do Javari (desalivados em fun~ao de atritos com os índios), se 
estabeleceram no rio Tacana. Ainda assim estavam distanciados das 
malocas Ticuna e concentrados em urna pequena localidade chamada 
Marupiara, próxima a boca, bem mais acima habitando um outro 
civilizado chamado Moysés (ambos os registros constam no minucioso 
mapa preparado entre 1941-2 por Curt Nimuendaju durante a sua pesquisa 
na regioo - vide Nimuendaju, 1952:4-7)42. 

A producao de borracha nesses seringais era em parte garantida pela 
atividade das familias indígenas que, ao longo dos igarapés, dedicavam-se 
igualmente aos trabalhos agrícolas, a ca~a e a pesca. Através do 
oferecimento/imposi~ao de mercadorias (atrativas e de alto custo) aos 
índios e da acumul~o de débitos, os patróes conseguiam forcar os índios 
ao corte temporário da seringa, pelo menos até equilibrarem as suas 
con tas. 

Utilizando a própria mao-de-obra indígena era ainda possível 
desenvolver a atividade das turmas de trabalhadores (caso do igarapé Belém) 
oa incorporar alguns trabalhadores índios a equipes extrativistas que se 

' de slocavam para a área do Javari (isso ocorreu com índios do igarapé Sao 
Je:rónimo). 

Um terceiro meio para obtencao de um aumento na producao de 
borracha era a eventual contratacao de seringueiros ou sorveiros para 

4Z c omo se poderá ver mais adiante, na gera~io intennediária dos patró~s , o 
ric:> Tacana será o local de maior incidencia de conflitos entre índios e brancos 
ern todo o Alto Solim6es. 
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explorar aquelas terras durante urna safra. Todas essas iniciativas, po~m. 
eram de curta dura~oo. pois após 1910 a cota~ da borracha silvestre da 
Amazonia só rara e circunstancialmente sofría varia~res positivas, 
voltando a cair logo a seguir43. Isso serviu como um fator positivo para 
preservar a economia dom~tica dos índios. 

Outra f onte de lucros das empresas era a venda no barracAo ou em 
batelOes de mercadorias é de produtos de primeira necessidade já absorvidos 
pelos índios (como sal, roupa, instrumentos agrícolas etc.). Nimuendaju 
considera esses pr~s elevadíssimos, resumindo assim a urna ninharia as 
diárias pagas aos índios. Há que considerar aqui urna especificidade do 
modelo caboclo de seringal: enquanto para os patr0es seringalistas dos 
altos rios e do Acre o endividamento dos seringueiros é um mecanismo 
para imobili~o de urna mao-de-obra.em termos legais inteiramente livre 
(pois pretende justificar o aprisionamento ao seringa! com a obriga~ao de 
quita~ao da dí vida), no caso do outro modelo de seringal os altos P,re,os e 
o endividamento constituem-se primariamente em umfator de acwnula,áo 
para a empresa, acompanhando a lógica de compra e venda comum a 
qualquer comerciante. Nesse sentido os índios, mais ainda que os fregueses 
brancos, mantem-se como um utilís.simo reservatório de consumidores 
para toda sorte de quinquilharias e de produtos encalhados em estoque. Isso 
pode ser até mais significativo em terinos comerciais do que a diferen~ 
entre os pre~os do barracao e os do comércio local, urna vez que este já é 
controlado quase monopolisticamente por comerciantes maiores e 
proprietários de grandes barcos, que adquirem e transportam a mercadoria 
desde Manaus. · 

A terceira fonte de ganhos da empresa decorre da comercializa~oo de 
urna parte da produ~o indígena que poderia igualmente ser voltada para o 
autoconsumo. Todos os relatos existentes (de brancos ou de índios) 
confirmam que os ·índios forneciam em caráter regular ao barrac~o farinha 
de mandioca e, dependendo da área em que habitavam, peixe (os que 
residiam próximos aos lagos ou as áreas ribeirinhas), peles, ca~a e fibras 
(os que habitavam no interior dos igarapés). A pesca destinada ao 
autoconsumo e a venda ao barracao era urna atividade muito praticada 
pelos índios na área de Santa Rita (primeiro para Joao Weil, depois para a 
família Müller), nos arredores de Belém (Paraná de Guariba, Tauaru e 
Tupi), nas áreas sobo controle do proprietário de Sao Jorge (ilha de Sao 
Jorge, Ourique, ilha do Arariá). A venda de peles (jacaré, on~}. de carne de 
ca~a. de fibras e de prod~ artesanal (indo desde redes e tipitis até canoas 

4 3 É que nesse ano entrou no mercado mundial ·em enonne quantidade a 
borracha dos seringais de plantio do Ceilio e de Sing-apura, .f az.endo cair 
bastante a cota~io da borracha, que se mantém relativamente equilibrada até 
próximo a n• Guerra Mundial. A borracha asiática era de muito melhor 
qualidade que a brasileira, obtendo pre~os melhores . Em conseqüencia disso a 
produ~io brasileira, que atingiu o seu ponto máximo em 1912, com 42.41 O t, 
foi se reduzindo durante as duas décadas seguintes, chegando ao ponto 
mínimo em 1932, com apenas 6.550 t (SPEVEA, s/data). 
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e remos, passando por ader~os e ornamentos) provinha dos igarapés Sao 
Jerónimo, Belém e Tacana para o barracao dos patróes. 

Existem algumas características do estabelecimento de pr~os sobre a 
prod~Ao indígena que devem ser mencionadas, pois constituem elementos 
básicos de acumul~ao por parte do patráo. Primeiro, os pr~os pagos aos 
produtores indígenas sao muito inferiores aos do comércio local, 
justificando-se os patróes com os gastos de funcionamento de sua empresa 
(administra~ao, transporte e riscos). Segundo, no barracao o pre~o 
atribuído a produ~ao indígena é estacionário, evitando-se assim que o 
produtor possa se beneficiar com fatores eventuais (inunda~Oes, colheitas 
reduzidas etc.) ou a eleva~ao sazonal do pr~o (ocorrida no período de 
plantio). Terceiro, o p~~o unitário pago pelo patráo se reduz quando sao 
oferecidas para venda quantidades maiores de . um único produto. Face ao 
caráter perecível desses bens e a condi~ao (latente) de esgotamento da 
capacidade aquisitiva de um mercado muito restrito, o patráo evita correr 
riscos de nao conseguir comercializar a totalidade daquilo que adquiriu e já 
de antemao lan~a um pr~o bem menor, prevendo possíveis perdas. Para o 
produtor isso significa a virtual impossibilidade de acumular (seja em 
mercadorias ou em dinheiro) através do aumento do volume ou da 
intensifica~o do trabalho familiar dedicado a expansao das atividades de 
subsistencia. 

O monopólio comercial exercido pelo patráo é o elemento que associa 
e unifica essas tres modalidades de acumul~áo primitiv<t44 praticadas pela 
empresa seringalista. Como já observei anteriormente, a sua justificativa 
legal ou formal é a reivindic~ao de direitos quanto a propriedade da terra 
e/ou a existencia de débitos para com o patráo. Mas sao dois os seus 
sustentáculos reais: a) o regi~e de troco, como pagamento convertido em 
produtos ou em capacidade (futura) de compra no barracao; b) o uso ( ou 
amea~ de uso) da coe~ao física ou de retalia~l>es e represálias. 

De um lado o índio deseja e/ou necessita determinadas mercadorias, que 
só pode obter através do barracao, urna vez que nao possui dinheiro vivo e 
lhe é rigorosamente proibido vender a terceiros a proclu~ao que realiza. De 
outro, por mais convidativos que sejam os estoques ou os pr~os 
fornecidos pelos regatOes, marreteiros e comerciantes nas cidades. o fregues 
tem de vender os seus produtos exclusivamente ao patráo, em cujas terras 
habita, e com o qual se encontra em débito. Assim forma-se um círculo de 
causas cumulativas e solidárias, que reproduz os papéis de 
domin~/dependencia respectivamente do patráo (seringalista) e do índio 
(fregues) um face ao outro. 

440 tenno está aqui empregado nio como um processo histórico específico, 
mas indicando um modo de rela~io de domina~io surgida entre dois sistemas 
produtivos .. Existe acumula~io primitiva quando a acumula~io procede da 
transferencia de valor de um modo de produ~io a outro" (P.P. Rey, 1975: 
145). 

82 

A situa~iio histórica de seringa/ 

A domin~ econ&nica do seringalista exige para manter-se urna certa 
configura~o de atores e relacionamentos entre atores no ambito da regiAo. 
A característica básica dessa situai;lo histórica é a supremacia absoluta dos 
seringalistas face a outros grupos sociais, estando todas as a~Oes desses 
grupos interligadas e subordinadas aos modos de existencia e aos fins dos 
patróes. 

Trata-se de urna situ~o onde urna popula~ numericamente reduzida 
defronta-se com terras em grande quantidade, surgindo enUlo o-dilema 
clássico da coloniza~Ao discutido amplamente por Wakefield (1947) e 
retomado por Merivale [1841) (19~7) e Marx [1867) (1976): como 
conseguir trabalhadores ( em quantidade necessária e por baixos pr~os) se 
cada individuo pode estabelecer-se como um agricultor independente? 

A existencia de um reduzido mercado. local, controlado forte~ente por 
poucos individuos, aliada a grande distancia de mercados maiores, tomou 
essa alternativa urna possibilidade mais teórica que real, sendo muito 
reduzido o número de pequepos agricultores autónomos existentes na 
regiAo. Duas o~Oes se delineavam de fato: a) estabelecer-se (em terras 
livres ou nAo) como agricultor ou seringueiro, constituindo um vínculo de 
crédito e/ou comercializa~Ao com um patráo, ficando na condicao de 
fregues; b) residir na sede do município ou em outtos núcleos que vio se 
formando a beira-rio, mantendo urna pequena agricultura ou prestando 
servi~s wbanos, e paralelamente exercendo em caráter temporário o papel 
de seringueiro ou pescador, seja em iniciativa própria, seja as expensas~ 
um determinado patráo. Realizar tais tarefas particularmente significa 
sempre desenvolve-las em escala bastante modesta, urna maior 
lucratividade exigindo urna atividade coligada e a obtencAo de 
financiamentos, coisas que apenas um patráo pode reunir. 

É preciso observar que, além do controle dos financiamentos e de se 
constituírem em canais de acesso ao financiamento e ao comércio local, 
eram os patróes que controlavam a principal reserva de trabalho disponível 
para todas as atividades existentes - a popula~ao indígena, que constituía 
em geral a base para toda e qualquer presta~ de servi~ nAo qualificados 
(no barraclo, no transporte fluvial, nas r~as ou nos cultivos comerciais, 
nas usinas e alambiques, na ex~ao de borracha, na pesca, na preparw;lo 
de peles e couros, na produ~Ao artesanal de utilidades, na retirada de 
madeiras, em tarefas domésticas ou em servicos urbanos nao 
especializados). A rigor o indio só nao era utilizado nessa época· em 
servi~os urbanos relativamente especializados (alfaiate, padeiro, pedreiro, 
carpinteiro), em cargos da administracAo pública (oficial .de justi~a. 
tabeliAo, delegado etc.), funcOes desempenl\adas por brancos e que 
conferiam ao seu portador status relativamente elevado. Esse controle era 
um grande trunfo económico e político para os patr.óes, que assim 
associavam-se a outros segmentos da popula~Ao branca (pequenos 
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agricultores, seringueiros, pescadores, profissionais urbanos, funcionários) 
na utilizacao e nos beneficios d~rivados da dominacao da mao-de-obra 
indígena. 

O controle exercido pelo patráo sobre as atividades económicas dos 
seus freguese s era urna prática comum na regiao, inclusive quando 
utilizada entre brancos. Nao havia portanto qualquer dúvida sobre a 
legalidade de se estender tais costumes ao relacionamento com os índios. 
Os interesses conflitantes e os preconceitos justificavam o surgimento e a 
aceita~o generalizada de práticas que colocavam o fregues índio, quando 
confrontado com o fregues branco, em urna situa~o de inteira sujei~o 
face oo patráo. 

Primeiro, sob a alega~o de que o índio desconhece o valor e o uso da 
moeda, o fregues índio era inteiramente insolado em um circuito de trocas 
nao monetarizado, dependente exclusivamente dos fornecimentos do 
barracilo. Para os regionais isso nunca ocorria, sendo sempre resguardada a 
possibilidade de alguma (pequena que fosse) circula~o de dinheiro nas 
tran~oes e fomecimentos realizados ao patráo. 

Foram inúmeros os depoimentos recolhidos em minha caderneta de 
campo no Tacana, no Belém, no Vendaval e no Jacurapá, em 1974, sobre 
a recusa dos antigos patróes em fornecer dinheiro aos índios. Aqui estao 
reconstituídos relatos de informantes diferentes, todos relativos ao igarapé 
Sao Jerónimo, referindo-se a diferentes geracOes de patróes. "A gente 
quando tinha saldo pedia pra ele (Quirino Mafra) dá um dinheiro. Ele 
ficava bravo! 'Onde já se viu! Pra que é que índio vai querer saber de 
dinheiro?' Falava que índio nao sabe faze conta e nao sabe nada. E botava 
dali (do barracoo) pra fora" (Vendaval, 1974). Outras vezes, contam, ele se 
aborrecia com o pedido e am~ava com represálias. "V oce quer dinheiro 
é pra gastar com marreteiro, nao é? Pois se eu pegar voce vendendo a 
minha borracha voce vai apanhar e vai pro tronco!" (Vendaval, 1974). 

De um período mais recente é o registro a seguir, com o filho de 
Quirino, Benedito (chamado pelos índios de Birota), que se convertera ao 
movimento religioso dirigido pelo Irmao José (vide Apresentaciio): "Birota 
nao respondia nada, ficava só balan~ndo a cat>eca e rindo. Depois dizia: 
'Pra que voce precisa de dinheiro? Tem terra pra plantá, mercadoria uoo lhe 
falta ... V oce é que é um homem feliz! Nao precisa ter essas preocupacOes 
do branco ... " (Vendaval, 1981). 

A revolta com que esses casos eram narrados e a atitude de outros 
Ticuna que os ouviam indicavam que o dinheiro, além de ser um meio 
para obter outras mercadorias (quemo as do barracao), era igualmente um 
símbolo de liberdade, que igualava o índio ao branco pobre, enquanto o 

' seu fracasso em consegui-lo o inferiorizava e estigmatizava, levando-o a 
ser comparado com urna crian~ ou um animal. 

Em segundo lugar, a proibicao de vender a produ~o a outro que nao o 
patráo era imposta sobre o índio com urna severidade que nao tinha 
paralelos com o fregues branco. De um ponto de vista legal havia suporte 
para o credor praticar o confisco da produ~o do devedor no intuito de se 

84 

ressarcir de prejuízos. A existencia de um avia'!'~nto ou a utiliza<;ao de 
terra alheia transformavam a producAo do beneficiário e~ ~go sobre o 9ual 
0 patráo tinha algum direito, ou seja, colocavam esse ulumo na condi~o 
de sócio/credor e legitimavam a expectativa de que fosse ele o comprad?r 
daquela producao. As eventuais e escondidas rupturas do mon~póbo 
comercial do patráo eram somente toleradas desde q~ fossem respei!'ldas 
algumas condicoos: antes de tudo, que nilo fosse fendo o monopóbo na 
aquisi~o da borracha; segundo, qu~? volume no~al de.producl<> noo se 
reduzisse de maneira brusca, permiundo ao patrao senur falta ~e ~gum 
produto. De qualquer modo era absolutamente resguar~do. o drrei~ do 
patráo em reaver os créditos que tinha com o seu fregues, ainda ·que tsso 
implicasse em desfazer outras tran~oos ou mesmo e~ encarcerá-lo. . . 

Com os índios, no entanto, a situa~ao era bem diversa, o mono~ho 
comercial era exigido rigidamente peló patráo e os mecanismos coercib~os 
eram os mais rigorosos possíveis. Um, índio morador do Tacana .assim 
descrevia as atitudes do patráo Antonio Roberto e de seu ~lho Jordao 
quando ouviam contar que algum índio estava comerciando com 
marreteiros: "Mandava algum empregado procurá bem na ~sa .do homem. 
O que encontrasse, trazia, junto com ele, ~~º· De P?merro, quando 
era pouco, só ralhava ... muito. Ele era mais dificil de bate ... Na segunda 
vez o castigo era i pro tronco, alguma vez de botá sal ll3fl costa. Outra vez 
que pegasse, dizia que era pra matá, ou jogá fo~ daqui" (f~a, 1974). 

Contam outros índios que em Belém havia um quarunho pequeno e 
fechado, onde o patráo prendia os recalcitrantes e os deixa~a lá até q_uase 
apodrecer. Também Ari Pedro <?ro, baseando~se no depo1me~to de um 
antigo morador de Belém do SohmOes, Euzébio Tenazor, re~stra que a 
transgressilo ao monopólio comercial dos patr.óes era P.unida com a 
palmatória, o acorrentamento e a prisao durante dias se~ ahm~ntacao no 
porno (Oro, 1978:36-37). Documentos da Prelazia mencionam igual.mente 

0 confisco pelos patroes das mercadorias adquiridas a o.utros comerciantes: 
"As exigencias dos patrOes chegavam ao pon~o de urar das cas~ tudo 
quanto o índio possuía, retomando as v.eze.s ~u1lo q~e outros (lhe) ~ham 
vendido,, ("Economía e A~ilo Comunitária , Prelazia do Alto SohmOes, 
1970- apud Oro, 1978:36). . · 

Em alguns casos as medidas punitivas exigiam a c~la~oo direta das 
autoridades municipais, os infratores sendo remeudos presos para o 
delegado ou o juiz de Sao Paulo de Olivenca, que ordenavam o ~u 
encarceramento por um período limitado. Ainda ~m época .bem mais 
recente (1956), em urna carta enderecada ao seringahsta Antonio Roberto 
pelo Juiz de Direito de Sao Paulo de Olivenca, esse se desculpava 
reiteradas vezes por haver soltado (¡x>r engano) um í~di~ que o patráo 
enviara preso para o Delegado de Polícia. Carel.oso de Ol~ve~~, ~sponsável 
por esse relato, conclui que isso desmascara' o poder Judaciário no Alto 
Solimoos, observando que "será difícil en~ntrar .un:i ou~ ~~ento que 
assinale maior subserviencia e falta de 1mparc1alidad~ Jund1ca de urna 
autoridade governamental" (1972:115-6). 
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Existem vários casos narrados pelos índios onde, a pedido do patráo, a 
forca policial do município foi deslocada para os seringais, para prender 
elementos tidos como desordeiros ou que estivessem em atrito aberto com 
o seringalista45. A palavra do patráo era urna prova suficiente para dirimir 
qualquer dúvida, bem como a sua descricoo constituía o corpo do processo 
(quando havia) e as suas recomenda90es eram geralmente incorporadas 
como as conclusoos das autoridades. Para os índios, durante o período de 
domina9ao dos patróes a intervencao de forcas municipais era apenas um 
mecanismo a mais, a que os seringalistas recorriam quando julgavam 
esgotados os seus próprios meios punitivos. 

Em terceiro lugai, o preconceito face ao índio se revelava também na 
conce1>9ao de que ele - a diferen~ do seringueiro ou pequeno agricultor 
branco - nao possui nein forma qualquer direito sobre a terra, mantendo-se 
apenas na condicao de um ocupante temporário, até que para essa terra se 
defina melhor uso. Assim, a expropriacao do território indígena ocorreu 
sem que surgissem quaisquer dúvidas quanto a legalidade ou legitimidade 
de tais atos, decorrendo disso que títulos de propriedade - aparentemente 
inquestionáveis em sua correcoo formal - fossem emitidos para quase 
todas as principais áreas habitadas pelos índios. Para esses foi apenas 
resguardada a condi~o defregueses (ainda que comas ressalvas acima 
feitas), armando-se os invasores de toda a cobertura legal para reivindicar e 
mesmo provar a antiguidade de sua propriedade sobre a terra. 

Duas agenr;ias de conta.to 

Ao concluir a descri9ao dessa situacao histórica, caberia ainda falar de 
.duas agencias que atuavam no Alto Solimoos nesse período. Em 1910 foi 
criada a Pref eitura Apostólicá do Alto Solimoos, da qual se encarregaram 
os missionários da Ordem dos Franciscanos Capuchinhos, cuja 
correspondencia eclesiástica é a província da Umbria (Jobim, 1940:183"'5). 
Esse autor menciona alguns dos integrantes dessa Ordem que tiveram urna 
presenca mais ativa na regiao durante esse período: Freí Evangelista de 
Cefalonia e Frei Tomaz de Marcellano. 

Nimuendaju, em seu relatório de 1929, menciona Frei Domingos e 
Frei Antonio ou Antonino, ao qual atribuí a afirma~ao de que os índios 
eram "uns bichos! uns verdadeiros animaes!" Baseando-se no que viu, 
Nimuendaju emite urna opiniao bastante severa: "A vista de tal juízo que 
os missionários fazem dos índios nao é de admirar muito que elles nunca 
tenham tentado coisa alguma em beneficio delles. Limitam-se de ir de 
tempo em tempo aos estabelecimentos acima referidos onde os pobres 
'bichos' que tem pelos religiosos urna profunda venera~ao se reúnem 
promptamente a noticia da chegada delles, para baptizar e cazar todos que 
pelo bestunto do patrao se acham em condi~oos para tal, correndo as 

45Também Nimuendaju ( 1952:62/3 e 65) relata alguns casos semelhantes, 
inclusive com rea~0es de defesa por parte dos índios. 

86 

despezas por conta dos donos dos barracües que veem ~isto um meio 
seguro para o seu predomínio sobre os í~dios. Nenhum T1cuna recebe o 
mais ligeiro ensino religioso" (NimuendaJu [1929] 1982:205). 

Mais tarde com Frei Fidelis de Alviano, ainda boje lembrado pelos , . 
índios, a situa9ao se modificou. Ele visitava em trabalhos de desobnga e 
assistencia religiosa as aldeias da regiao, chegando a falar um pouco da 
g fri a e conhecer os cóstumes principais dos Ticun~. Escreveu urna 
gramática sobre essa língua e redigiu um pequeno artigo, descrevendo 
algumas práticas matrimoniais e ritos de iniciacao (Alviano, 1943 e 

1944). . . , . 
A presen9a que o SPI tinha na regiao durante a s1tua9ao h1stonca d~ 

domínio absoluto dos seringalistas era meramente formal. Em 1917 fo1 
nomeado como delegado do SPI na área o Sr. Mirandolino José Caldas, 
que ainda nesse ano (em 30/07) enviou ao che~e da 1 ~ Inspet?riª: er_n 
Manaus um relatório descrevendo a locahza9ao dos pnnc1pa1s , . 
contingentes de índios, indicando os proprietários das glebas ~m que se 
encontravam os Ticuna dando algumas indica90es numéricas sobre tal 
popula9ao. Ele concluí lcmbrando a "dificuldade para a atua9ao dessa 
autoridade", nao somente devjdo a grande distancia entre as malocas, mas 
ainda "por estarem todas situadas em propriedades particulares~ e os d?no~ 
nao verao com bons olhos a autoridade, porisso ocultam mu1tas co1sas 
(Arquivos do CDE-Mn. . . 

Em um relatório de 1919 volta a mencionar que res1dem em 
propriedades, com cujos donos "costumar_n n~gociar:· e "r~onh~~ ~orno 
patrües". Atualiza alguns dados populac1onais e reitera a 1mposs1b1hdade 
de visitar todas as localidades, pois os índios nao o veem como Delegado, . 
"mas como um intruso que se apresenta as suas tabas com fim malévolo e 
nao de paz" (Relatório de 1919-Arquivos do CDE-MI). Na d~umen~ 
consultada nao há qualquer men900 a outra iniciativa desenvolvtda por esse 
Delegado, que, apesar de se afastar por alguns períodos, retomou ao ~go, 
aí permanecendo até pelo menos o ano de 1929 .. Nesse n_io~ento f?1 ~ua 
atuacao avaliada nos seguintes termos por Curt N1muendaJu: ... os tn~os 
nada absolutamente sabem da existencia delle. ( ... ) g<?za de geral esttma 
entre a populacao, mas nunca vai aquelles centros, ne~ ~s índios vao ter 
com elle nem toma elle conhecimento da rela900 dos 1nd1os com os seus 
patroos" (Nimuendaju, 1982:205). Menciona que o ~róprio delegado ~o 
SPI mantinha em sua propriedade, chamada de Tupi, algumas famíhas 
indígenas vivendo na condi~ de agregados (ídem, pág. 206). 

Existe ainda um outro caso de patráo seringalista que desempenhou a 
·fun9ao de Delegado de Índios nessa área. Foi o Sr. Salviano Barreira 
Castelo Branco, que adquiriu a propriedade Sao Jerónimo após a morte ~ 
Manoel Mafra. Segundo o relato dos índios, , tratava-se de .um. dos !"ais 
violentos patróes da área. Um informante relata que o seu pai ~01 abando. a 
tiros pelo capitao Barreira, quando ele tinha apenas dez anos (1nf. Antonio 
Mariano, Vendaval, 1981). 
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Capítulo 3: 
Elementos de Organiza~áo Social 

O meu interesse n·ao é descrever a forma9ao do campo de a9ao 
indigenista no Alto Solimoes unicamente segundo urna ótica 
administrativa do SPI ncm tampouco envcredar por urna hisLória regional, 
onde as a~ües do índio sao sempre vistas e interpretadas de acordo com as 
representa9oes e interesses de outros grupos sociais que com ele 
participam da mesma situa~ao histórica. Para apreender a constitui9ao 
desse campo é ne.cessário remeter-se a situa9ao histórica pre.cedente e captar 
como os índios estiveram plenamente inseridos na situa~ao de domínio 
dos seringalistas, tratando-os como atores sociais efetivos, decodificando 
os significados tradicionais que atribuíram aos eventos que viveram, bem 
como acompanhando as novas significa90es e os cursos de a9ao 
alternativos que constituíram. Assim, o objetivo que pretendo nesses dois 
capítulos (3 e 4) é duplo: a) mostrar as conseqüencias que a domin39ao dos 
patróes seringalistas tiveram sobre a existencia dos Ticuna; b) indicar 
como os índios viveram e conceberam essa situ39ao, apontando as suas 
formas de~ e as novas 390es que irao estruturar. 

Cabe, entao, proceder inicialmente a um levantamento das repercussües 
que a vida em seringal teve sobre os costumes dos índios, indicando que 
no vos contextos de intera9ao foram impostos aos índios, que outros f oram 
desalivados ou inviabilizados e, por fim, quais outros foram transformados 
e em que sentido isso se deu. 

Esquematicamente, a organiz39ao social dos Ticuna pode ser descrita 
como composta por grupos de descendencia unilinear, cujo penencimento 
se faz por linha paterna. Cada um desses grupo$ possui como nome um 
elemento da natureza, podendo ser tanto um pássaro (japó, maguari, 
urubu-rei etc.) co~o outros animais (on~a, saúva), ou ainda espécies 
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vegetais (buriti, avaí, seringarana etc). Nimuendaju [1929] (1982: 194 e 
1952:56-8) e Cardoso de Oliveira [1964] (1972:65-71 e 1970:53-4~ nao 
hesitaram em caracterizá-los como clas. Na língua portuguesa os T1cuna 
se referem a esses grupos como na~óes e em sua própria língua utilizam
se do sufixo cü (na grafía utilizada por Nimuendaju, anota-se Kiá, 
enquanto Cardoso de Oliveira registra como ki" a, a pri~eira vogal sendo 
indicada como posterior nao-arredondada alta, o acento indo para a vogal 
seguinte). Os nomes próprios i~dividuais <.na !íngua Ticuna) estao todos 
relacionados a a90es ou propnedades atr1bu1das a esses eletnentos da 
natureza (ex.: Waigücü, a gritaría da arara-vermelha; Tocürana, a cauda 
abaixada da arara-vermelha), utilizando-se o sufixo na para os nomes 
femininos e o cü para os nomes masculinos. 

Nao se trata de maneira alguma de urna definí~ tripartida do universo 
social em vegetais, terrestres e voláteis, como chegou a pensar. um autor 
colombiano recente (Téllez, 1979:47). As na~ües de fato se ahnham em 
metades exogamicas, que Nimuendaju afirma nao serem nomea~s. ~ 
aparente heterogeneidade dessas metades (de um ~ado plantas. e antma~s 
terrestres de outro as aves) foi parcialmente explicada por N1muendaJu ' , . 
(1952:57) pela cren~a de q~~ certas árvores possucm esp1ntos, que as 
abandonam durante a noite, para vagar na floresta soba forma de certos 
animais. Isso permitiría explicar a inser9ao da on9a dentro da mesma 
metade que os vegetais. Cardoso de Oliveira (197~:56-7) fa~ em me~des 
planta e ave, incorporando a explica~ao antenor de . Nu:nuendaJu, e 
sugerindo que a inclusao da formiga saúva dentro dessa p~merra metade se 
daría pÜr fatores de ordem metonímica, próprios ªº. f?~c1ona~e~~ ~e um 
pensamento classificatório. A meu ver, porém, o cnteno de d1stmllVIdade 
é outro, os informantes distinguindo de um lado as na<;óes de pena e de 
outro as na~óes sem pena. As expressües dadas como correspondentes ~a 
língua Ticuna foram, respectivamente, o á'tchi cü e á ne ü. A ~tegona 
marcada é aqueta que engloba as na~ües de pena, a ou.tra categona sendo 
definida nao de modo positivo, como vegetal ou animal terrestre, mas 
exclusivamente pela ausencia dessa propriedade. . 

A origem dessas unidades sociais é contada no mito que descreve a 
cria~ao do mundo. Aqui limito-me a reproduzir a seqüencia em que os dois 
heróis culturais, os irmaos Yoi e Ipi, criaram todo o género humano, 
incluindo os colombianos, peruanos e negros, e atribuíram também 
na<;óes para os Ticuna, ensinando-lhes ainda como deveriam se pintar e 
casar entre si. 

A versao aqui utilizada · baseia-se na narrativa de Joao Laurentino, 
morador do igarapé Sao Jerónimo, registrada inicialmente em 1?81 e 
depois consolidada através da pesquisa (1983) da qual resultou a pubhca~ao 
TORÜ DUU'UGÜ. Os desenhos foram feítos pelos próprios Ticuna 
durante as sessücs de narra9ao realizadas nas aldeias, expressando por meio 
de representa~ües gráficas como os Ticuna atualmente concebem a~ües e 
pcrsonagens míticos por eles mesmos destacados. . 
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Antes do mundo existir, Ngutapa já existia. Ele nao teve pai nem máe. 
Mapana. a mu/her de Ngutapa , se crioujunlo com ele. No lugar onde 
eles se criaram é onde ftcava a monlanha Taiwegüne. É no igarapé 
Tonetü (Sáo Jeronimo). Naque/e tempo, a le_rra ainda estava se 
formando. O mato era baixinho e o rio ainda tinha pouca água. Lá eles . . viviam. 
Passaram-se muitos anos. Ngutapa e Mapana nunca habitaramjuntos. 
Nunca tiveram filhos. 
Um día, quando o malo já eslava crescido, Ngutapa foi ca,ar com 
Mapana. No caminho eles come,aram abrigar. Ngutapa agarrou sua 
mu/her e lhe deu uma surra. Depois disso, amarrou Mapana num pau, 
de br<J{OS e pernas abertos. Deixou ela ali e seguiu para ca,ar no mato. 
Vieram as cabas e as formigas e morderam a sua periquita. Ela sofreu 
muito. EñJáo apareceu o pássaro cancá e se sentou no alto do pau onde 
ela estava amarrada. Mapana disse para o cancá: 
- Vovó,fXJde me desamarrar? 
O pássaro gritou: 
- Co, co, co, cou! 
- Vovó, venha me deiamarrar. Aquele desgra,ado me prendeu aqui para 
me matar - elafalou de novo. 
O canea se transformou em gente e, chegando mais perto, perguntou: 
- O que lhe aconteceu, minha neta? Se voce quiser se vingar de 
Ngutapa, está aqui a caba. 
Ela pegou a caba e guardou. 
A casa de caba era muito grande, mas parecía pequena. O Cancáfalou 
ainda: 
- Voce náo pode ficar aí. Tem que esperar o seu marido num lugar 
onde ele náo possa ver. ' 
Depois disso, o canea se transformou em pássaro efoi embora. 
Demorou wn pouco e N gutapa voltou da ca,ada. Vinha tocando flauta e 
pulava numa perna e noutra, cantando: 
- Por onde anda Mapana?! As cabas e as formigas morderam a 
periquita dela! Tcheruru lcheruru-u-u-u ... Tcheruru tcheruru-u-u-u ... -
assim dizia. 
Mapana estava escondida num tronco de árvore, esperando Ngutapa 
passar. Escutou esse canto e se preparou. Quando ele chegou, e/a jogou 
a casa de caba em cima dele e acertou-lhe os dois joelhos. Ngutapa caiu 
e náo se levantou mais. Mapana deiXf)U ele ali mesmo e foi embora. 
Ngutapafoi se arrastando até em casa. 
Desde que as cabas ferraram , seus joelhos come,aram a inchar. 

Quando Ngutapa chegou em casa,foi logo se deitar na rede. Mapana 
viu o marido chegar, mas nem ligou. Náo quería mais saber dele. 
Quando anoiteceu, N gutapa come,ou a sentir muita dor nos joelhos. 
Sof reu muito e chorou. 

Depois de urna semana, os joelhos cresceram. Come,aram a ficar 
transparentes e aparecía o que tinha lá dentro. Ele olhou e num dos 
joelhos viu duas pessoas. No outro viu outras duas pessoas. 
No dia seguinte, Ngutapa já podia enxergar num joelho um rapaz 
f azendo sua zarabatana e wna mo,a tecendo um buré. 
Depois disso, passou mais um día e os joelhos se abriram. Ngutapa 
olhou e de seus joelhos saíram dois homens com suas zarabatanas e 
duas mulheres com seus cestos. Do joelho direito, pulou Yoi e sua 
irmá Mowatcha, e do esquerdo /pi e sua irmá Aicüna. 
Aí Ngutapa ficou bom. Náo sentiu mais dor.46 

Mano•l lndcio Pinh•iro. Dawegocü 
19 anos 
Vendo,../ 

Passaram-se alguns anos. Naque/e tempo, as pessoas imortais (ü-üne) 
cresciam muito depressa. Por isso, os ftlhos de Ngutapa logo ficaram 
grandes. 
Um dia, N?utapa saiu para pescar com timbó e Yoi e lpiforam ca,ar 
no mato.4 

46Em urna versao coletada por Curt Nimuendaju (1952:122), há urna rriaior 
explícita~io sobre o nascimento desses quatro personagens: 

"No joelho direito estavam Yoi, preparando sua zarabatana (para matar 
macacos), e Mowatcha, tecendo wma bolsa, de rede (para pescar) . No 
esqlU!rdo estavam /pi af iando sua lan~a (para ca~ar porcos) e AiclÜla 
preparando um cesto de carga (para arrancar mandioca)". 

4 7 Segundo Nimuendaju (1952: 122) Yoi é algumas vezes chamado por Tanat ü 
ou ainda por Baiá . Por eufemismo, algumas vezes os Ticuna se refeririam a ele 
como "o do lado direito", enquanto Ipi seria "o do lado esquerdo". 
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Enquanto Ngutapa pescava, um espinho entrou no seu pé. Estava 
tirando esse espinho, quando uma o~a chegou por trás e o engoliu. 

Manoel /ndcio Pinheiro . Dawegocu 
19 anos 
Vendaval 

Quando Yoi e /pi voltaram da ca,ada, niio encontraram o pai em casa. 
Eles niio sabiam o que tinha acontecido e ficaram preocupados. Entiio 
perguntaram para Mapana: 
- Vovó, onde está nosso pai? 
Ela diJf ar,ou e respondeu outra coisa: 
- Vassoura rodou. 
E eles de novo: 
- Cade nosso pai? Nós queremos saber o que aconteceu com ele. 

' - O dente da cotia rói - e/a disse. 
- Mas onde está nosso pai? 
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- Vassoura rodou - falo u M apana novamente. 
Depois deles insistirem muito, e/a acabou contando: 
- A cinza (tau'ü) caiu em cima do pai de voces. 
Com essas palavras, Yoi e /pi entenderam que a on,a havia comido 
Ngutapa. 

I pi, que sempre fa lava primeiro, disse para Y oi: 
- Irm.iio, irmáo, o que nós vamos fazer para encontrar nosso pai? 
V amos tirar um cabe/o de nossa irmii e com ele dar uma vol ta ao redor 
do mundo todo. 
- Calma lá - disse Yoi. 
Yoi pensava mais para resolver as coisas. 
/pi insistía: · 
-Irmáo, irmáo, vamos tentar fazer isso? 
Mas antes !pi resolveufazer uma cerca e Yoi concordou. Yoi pensou 
nas estacas e e/as apareceram. Depois de aprontarem tudo, a cerca, a 
porta, eles tiraram umfio de cabe/o de Mowatcha (Mowatcha era a irmii 
que saiu do mesmo joelho que Yoi). Com essefio, eles deram.a volta 
no mundo e juntaram as duas ponlas na porta da cerca. Aí foram 
puxando as ponlas do cabe/o e apertando o mundo. As.águas vieram 
atrás, como wna alaga9áo. 

Manoel fndcio Pinheiro. Dawegocu 
19 anos 
Vendaval 
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Depois disso, Yoi ficou de um lado da porta e /pi, com sua irmá 
Aicüna, do outro lado (Aicüna era a irmá que saiu do mesmo joelho que 
/pi). 
Os bichos come,aram a p~sar. Primeiro os caititus. Depois os veados. 
E depois outros veados. Depois vieram as queixadas e as on,as 
vermelh~. Só no fim come,aram a passar as on,as mesmo. Yoi 
desconfiou que entre essas on"as estaría aquela que havia comido 
Ngutapa. E perguntou a uma delas.: 
- Vov6, voce pode me dizer onde está aquela nossa inimiga? 
A º"'ª respondeu: 
- Ela está lá no final. 
Mandou Yoi escutar uma voz que vinha lá detrás, gritando. Era a onca 
que vinha soprando com Ngutapa no bucho. 
Por essa voz, eles descobriram que aquela era a onca que tinha engolido 
o seu pai. E, quando ela chegou mais perto, lhe perguntaram: 

. - Vovó, o que voce vinhafalando? . 
A on9a náo quis responder, mas de · dentro dela veio aquela voz que 
dizia: 
- Nada, nada, nada, meu neto. Nada, nada, nada, meu neto. 
Yoi, /pi e sua irmá Aicüna já estavam preparados para pegar a onfa. 
Aicüna tinha se transformado em jacaré. 
Eles levaram a onfa para a beira dorio, mas ela escapou e pulou na 
,, 
agua. , 
Entáo o jacaré carregou a Ofl{a para o fundo e desapareceu. 
Jpifalou: . 
-Irmáo, irmáo, irmáo, o que nós vamos fazer agora para achar o 
jacaré? O rio está muito grande, muito cheio. Vamos convidar o cupim 
para secar essa água? 
Chamaram o cupim e ele logo a¡jareceu. Ele era bem alto, mas o 
tamanho cerio ninguém sabe qua/ é. Mas o cupim só conseguiu secar 
um pouco da água. Aí Jpifalou: · 
- J rmáo, irmáo, quem nós vamos convidar agora? 
E resolveram convidar a ciga"ª· /pi perguntou a ela: 
·- Será que voce pode secqr._ a água pra nós? A nossa irmá virada em 
jacaré está lá no fundo com a onfa. 
A cigarra tentou secar o rio,jogandíxa água para/ora, mas estava cQm 
caganeira e náo pOde trabalhar muito. Cada vez que fazia for9a para tirar 
água, saía coco: pou! pou! pou! Assim o trabalho náo rendeu e o rio 
secou só mais um pedacinho. Aí !pi resolveu: 
-Irmáo, irmáo, vamos entáo convidar o Cawa? 
Yoi concordou e eles chamaram o Cawa. Este Cawa é uma pessoa e 
quer dizer "gente gulosa". Ele chegou e foi chupando a água. Foi 
chupando, chupando até encher as ore/has e os cabe/os. Assim 
conseguiu secar o ria. 
-Meus netos, agora podem descere procurar sua irmá. Depressa! -
disse o Cawa. 
Entáo eles desceram até a boca do rio e lá encontraram o jacaré 
descansando. Conseguiram tirar a onfa da sua boca e neste momento o 
jacaré se transformou outra vez em gente. Voltaram para cima com 
Aicüna e também coma onca. Chegando lá, o Cawafalou: 
- Já, meus netos? 
Entáó ele vomitou toda a água que tinha chupado e o rio tornou a 
encher. 
Só aí puderam tirar Ngutapa de dentro da on,a. Pegaram todos os 
pedacinhos de carne, juntaram de novo e N gutapa se levantou jalando: 
- Eh! Voces me assustaram! 

Naque/e tempo náo existía odia. Era sempre noite. Os galhos da 
samaumeira eram mu.ito grandes e cobriam o mun4o. escurecendo tudo. 
Yoi e /pi resolvem clarear o dia, o que por fim conseguem com o 
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auxílio do quatipuruzinho. Enfim a samaumeira caiu e puderam ver o 
sol, o céu, as estrelas. Yoi e /pi entregaram sua irmá MOWATCf/A 
para se casar como quatipuruzinho, porque ele era corajoso. 
Depois de passado um tempo da derruhada da samaumeira, lpifoi até lá 
para ver se a árvore já tinha apodrecido. Mas e/a continuava viva, o pau 
come9ou a brotar de novo. 
"O que tem essa árvore que náo quer morrer?" , pensou !pi. Foi ver de 
perto e escutou um barulho: tu,tu,tu. Aí disse para Yoi: 
- Essa árvore tem cora<;áo, está viva. O que podemosfazer? 
E continuou: 
- Eu mesmo vou tirar esse corasáo como machado. 

Lucimar M~ambite Almeida 
34 anos 
Porto Cordeirinho 

/pi come,ou a cavar. Yoi logo tomou seu machado e quis também 
cortar. /pi, como sempre, quería ser o primeiro, ser dono de tudo, equis 
pegar de novo o machado. E assim os dois ficaram disputando todo o 
tempo. 

Por fim , Y oi conseguiu cortar com f or,a e o cora9iío pulo u. 
/pi disse: 

Francisco Mocedo, Metchicü 
27 anos 
Olmpo Aletre 

- Maninho, eu mesm·o vou pegar. 

.. .. 

Porém, um calango· estava perlo, cuidando, e acabou comendo o 
cora,áo. Mas náo conseguiu engolir e o cora,áo ficou parado em sua 
garganta. Vendo isso, /pi preparou um ti,áo de fogo e botou na 
garganta do calango. Ele gritou e o tora,iio pulou para Jora. Entáo, 
urna grande borboleta azul engoliu o cora,áo. E /pi, com aquele mesmo 
fogo, queimou a asa da borboleta e e/a vomitou tudo. Por isso, a 
· borboleta azul tem manchas na asa. . ~ 

C4rlindo Manduca 
24 anos 
CompoAlqre 

Depois, o cora9áo entrou num buraco de pedra muilo pequeno. Dali era 
difícil de tirar. Yoi, entáo, chamou a eolia e falou : 
- Vá lá e roa o cora,áo pelo lado direito . Depois traga o caro<;o e 
plante lá no nosso terreiro. 
Esse cora<;áo era como urna semente. 
A e o tia fez o que Yoi pe di u. 
/pi náo sabia onde a cotia tinha plantado o caro,o do cor°'áo. Come<;ou 
a varrer o U!rreiro, procurando o lugar onde ele esta va ente"ado. V arreu 
durante dias e dias. Ele sabia que essa planta iría servir para alguma 
coisa. Passado um tempo, come9ou a nascer urna árvore de umari. 
Passou um ano. A árvore já eslava em tempo de botar flor e fruto . /pi 
cuidava muito dela, varria, capinava, deixava tudo limpo. 
Um dia, lpifoi ver e disse para Yoi: 
- Veja, come~ou aflorar o primeiro olho. 
- Náo se preocupe tanto com essa fruta do umari - disse Yoi. 
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Quando /pi olhou outra vez, o umari já tinha nascido. 
- Esse umari vai ser meu - disse ele. 
- Náo se preocupe tanto. Cale a boca - falou Yoi. 
A primeirafruta já estava amare/ando, urna só. 
lpificava todo o tempo olhando aquele umari. Nem dormia, só olhava, 
olhava. Ele sempre dizia: 
- Esse vai ser meu. 
- Pode ficar - respondía Yoi. 
Depois de vários dias esperando que o umari caísse na sua máo, 1 pi 
come9ou a ter fome, sono e sede. Um dia náo agüentou e disse para 
Yoi : 
- Maninho, achoque vou ca9ar, porque tenho fome. Quando cair a 
fruta, vocé náo pega. Deixe ai que eu vo/to. 
Yoi estava se embalando na maqueira e de repente o umari caiu. /pi 
ainda estava no mato ca9ando. 
Quando Yoi foi ver, esse umari era urna mo9a. Ele foi conversar com 
ela. Era bonita e nova. Chamava-se Tetchi arü ngu 'ü, que quer dizer: 
"mo9a do umari" .48 
Yoi pegou a mo9a e levou para casa para ser sua mulher. Lá diminuiu 
Tetchi arü ngu 'ü e escondeu-a numajlauta de osso. 
Quando /pi chegou do mato já era tarde. Come9ou a arrumar a 
zarabatana e f oi logo olhar o umari. Ele viu que a fruta náo estava mais 
/á e perguntou para Y oi: 
- lrmáo, vocé viu o umari cair? Ele náo está mais aqui. Náo foi vocé 
quetirou? 
- Eu náo sei de nada. Alguém deve ter achado - respondeu o outro, 
tentando enganar o irmáo. 
Anoiteceu e !pi náo conseguí.a dormir. Ele sabia que o umari era urna 
mo, a e eslava desconfiado que Yoi tinha guardado ela. A mo,a e Yoi 
estavam conversando e rindo. /pi ouviu e perguntou ,eom quem ele 
estava: , 
- E coma vassoura que eu estou rindo , náo estou com sono e peguei 
urna vassoura - disse Yoi. 
/pi entáo foi pegar urna vassoura, mas a sua náo ria. A mo9a achou 
gra9a disso e /pi tornou a perguntar: 
- q.uem está ai? 
- E um banco que está aqui e eu estou brincando com ele - respondeu 
Yoi . 

4 8 Em urna versio copiada de manuscrito encontrado no Arquivo do 
Departamento de Antropologia do Museu Nacional, posteriormente traduzido 
para o ingles e editado na monografia The Tu/cuna (pigs. 127-129), a mo~a do 
umari é filha do. quatipuru Taime, casado com Aicüna. Em urna terceira versio, 
a m~a era a filha sobrevivente de urna familia que foi assassinada pelos 
demonios U-cae . Fugindo deles encontrou Yoi que a mandou subir em um pé 
de umari, onde ela se transformou cm urna fruta (vcrsio coletada no igarapé 
Belém, com o capitio Feli.x, por Curt Nimucndaju, 1952: 128/9). 
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Aí /pi foi pegar um banco, mas náo aconteceu nada. Ele continuou 
intrigado. Yoi disse outra vez que estava brincando como qui.ricá. Mas 
/pi experimentou e de novo náo aconteceu nada. O quiricá náo riu. A 
mo9a tornou a rir e Yoi também. Ipificou muito intrigado. 
Um dia, Yoifoi ca9ar e lpificou em casa para procurar a mo9a. Yoi 
sabia o que o irmáo pensava. /pi achou que ela ia aparecer para ele. 
Esperou e nada. Resolveufazer alguma coisa para atrair Tetchi arü ngu 
'ü. Trouxe peixinhos lá do porto e botou-os no forno quente. Os 
peixinhos pulavam e ele dizia: 
- Tchautarucunhe, tchaularacunhe, tchaularacunhe! 

Ondino ArapafO, Tchocüracu 
JO anos 
Vendaval 

A mulher de Yoi achou gra9a e /pi ouviu sua risada, mas náo a 
encontrou. Ele repetiu essa brincadeira por quatro vezes, assando mais 
peixinhos, mas náo encontrava a mo9a. Desconfiou que ela deveria 
estar na flauta. Procurou por duas vez es. Na ·segunda vez, encontrou a 
flauta e a sacudiu até que Tetchi ·arü ngu !ü saiu. Logo /pi beijou a 
mo9a e habitou com ela. Na mesma hora sua barriga encheu. Ipi tentou 
diminuir a mo9a para colocá-la dentro da flauta, mas náo deu, porque 
e/ajá estava barriguda. Aí ele ficou com medo do irmáo, que já eslava 
para chegar. Resolveu sair de casa para encontrar Yoi. No caminho, viu 
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a fruta de paxiúba e pegou o pó para encher a sua pica. E pensou: 
"Agora Yoi náo vai. saber que habitei com a mulher dele". 
Quando eles se encontraram, !pi disse: 
- lrmáo, irmáo, irmáo. O/he minha pica, está bem cheinha! 
De repente, o pó da fruta de paxiúba caiu. Yoi náo gostou disso e 
fa/ou: 
- O/he, vocé está doido mesmo. 
- Mas, maninho, eu náo fiz nada para sua mulher. 
Y oi ficou zangado com essa história, porque já sabia o que o irmáo 
tinha Jeito. 
Quando chegaram em casa, Yoi viu a mu/her já barriguda. lpificou 
com vergonha e perguntou: 
- O que vamos fazer agora? Sua mulher já está barriguda. 
- Eu náo·sei, agora é voce quem sabe. 
Quando estava quase na hora de nascer a crian~a, /pi quis saber o que 
f azer. E Yoi falou : 
- Agora voce é quem sabe. Vá apanhar fruta de jenipapo e depois ra/e e 
pinte seufi/ho. Se o.filho fosse meu, náo seria assim. Tetchi arü ngu 
'ü niio iria sofrer tanto, niio derramaria tanto sangue, náo doeria. Mas 
vocé é doido, por isso nosso povo vai sofrer dor. Agora vai ser tudo 
diferente. 
Aí o menino nasceu. lpifoi procurar jenípapo para pintar o corpo da 
crian~a.49 · 
Para castigar o irmáo, Yoi mandou osjeni,papos para longe. lpi andou 
muito e sua mu/her ficou em casa passando fome . Yoi náo lhe deu nada 
para comer e beber. Quando /pi chegou sem asfruJas, perguntou a Yoi 
·'linde encontrá-/as: 
- Vá lá na nossa capoeira que tem muito - disse Yoi. 
Mas /pi encontrou só árvore sem fruta. Quando contou isso para o 
irmáo, este mandou /pi vo/tar e subir na árvore bem no alto. Subiu, 
mas só viu dois frutos . Perguntou a Yoí: 
- Chega esses? 
- Quantas vezes voce fica me perguntando coisas? Náo lhe disse que o 
filho náo é meu? Vá lá e pegue umafruta só - respondeu Yoi. 
Mas toda vez que /pi tentava alc~ar a fruta, Yoifazia a árvore crescer 
mais e mais. Cresceu até passar das nuvens e ele subindo atrás. O pé de 
jenipapo quase que chega na outra te"ª· no outro mundo. 
Para impedir que !pi subisse, Yoi mandou crescer uma orelha-de-pau ao 
redor do tronco. Aí !pi resolveu se transformar emformiga para poder. 

49Na vcrsio em portugucs o menino é chamado de Tecu-quir'. Esse nome 
significa "pena da cauda (de uma ave)" e Nimuendaju mencioha que 
pertenccria a na~io de c6- w (i.e., do gaviio canci). No entanto nenbuma 
mfonna~io foi obtida quanto a existencia dessa rta,110. Em urna outra venio, 
contudo, o nome dado a essa crian~a é Tclti 'ecü, versio coletada no igara~ 
Belém, em 1929, junto com o ca pitio Felix, por Curt Nimuendaju (1952: 
128/9). 
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passar pela ore/ha-de-pau. Conseguiu passar e /á em cima ele enxergou 
o rio e viu os Cambewa (Awane). E disse wa Yoi: , 
- Meu irmáo , no rio tem muito Awane. E bom a gente ter cuidado 
com eles. 

/ 
/ 

Finalmente, /pi conseguiu pegar o jenipapo. 
Yoi náo gostou do que I pi tinha /alado e fez crescer a ore/ha-de-pau 
outra vez.50 · 

50Na versio de Nimuendaju cm portugucs h' uma explica~io maior dessa 
parte : 
- "Cala-te!" respondeu Yoi zangado, "por que est's dizendo isto?" - "Nio", 
replicou Ipi, "este povo é própri_o para lutar conosco!" Por causa disso ~ que 
os Cambewa (Omágua) ficaram como inimigos mortais dos Ticuna. 
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Jpificou pensando no quefazer: "Vou virar uma tuc~ira para descer e 
também vou diminuir esse jenipapo" . Pegou o 1enzpapo na boca e 
desceu. Lá embaixo se transformou em gente de novo. 
Yoi queria castigar o irmáo e pensou que ele náo ia conseguir trazer a 
fruta . Mas, chegando em casa, /pi disse: 
- Eu sou homem mesmo, porque agüentei esse trabalho todo. Sou 
homem corajoso. 
/pi, entáo, quis saber onde ralar o jenipapo. 
- Eu náo sei, voceé quem sabe. 
Mas mandou /pi buscar fo/ha de espinho para ralar o jenipapo em cima 
dela. 
Tres vezes /pi perguntou se precisava ralar mais. Yoi respondía sempre 
que sim. Na quarta vez , ele já estava raland~ o bra~o dele mesmo. O 
jenipapo tinha acabado. Ai perguntou para Yoz: 
- lrmáo, irmáo, onde eu vou parar? 
- Ainda tem. Pode ralar comfon;a - disse Yoi. 
Entáo /pi gritou de dore ralou todo seu corpo. Aí, Yoi mandou Tetchi 
arü ngu 'ü preparar a massa do jenipap~ e .botar no bu:é (cesto), sem 
perder nem um pedacinho. Com esse 1enzpapo ela pzntou o filho e 
depois foi até o porto para jogar a borra na água. . . 
- Tudo isso é peda~o do /pi que voce jogou na água - disse Yoz para a 
mu/her. 

- _--;--. . 
) 

Manoe/ Antonio. Douremucu 
18 anos 
Vendaval 
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Tetchi arü ngu'üjogou a borra do jenipapo no igarapé Evare. Depois 
essa borra apareceu transformada em piracema. Yoi tinha feíto um 
cercado no igarapé, para esperar a piracema. Ele sabia que /pi iria 
aparecer também e quería pescá-lo. E ficava todos os dias sentado no 
porto a espera del pi. 
Em casa, Tetchi arü ngu 'ü sempre se lamentava com seufilho: 
- Tenho muita saudadé de seu tio /pi. Quando ele estava vivo nada nos 
f altava. Sempre tinha comida em casa. Yoi nunca traz nada para a gente 
comer. 
Yoi , quando ia para casa, se disfar~ava,ficava bem pequeno e por isso 
escutava tudo o que a mulher dizia. Entáo, resolveu perguntar a ela: 
- Voce tem muita saudade de /pi? Voce estavafalando o nome dele. 
- Eu náo falei o nome de /pi. Falei que quería cantar o seu nome, 
Yoi - disse Tetchi arü ngu 'ü. 
- Nada, voce falou o nome do /pi - .continuou Yoi. - Se voce falou 
mesmo o nome dele, amanhá nós vamos pegar urna vara de anzol para 
pescá-lo. . . . , . 
No día seguinte,foi até o igarapé para ver se os pezxznhos JO tinham 
·aparecido. Viu muitos peixe-s. Tetchi arü ngu 'ü também eslava ali. 
Yoi queria pescar aqueles peixes para que eles se transf ormassem e~ 
gente. Quería pescar o seu povo. F oi entáo buscar ~ma fru!a de tucum_a 
para usar como isca. Mas com a fruta de tucu!"a _ele nao cons~guzu 
pescar gente. Os peixes se transformavam em anzmais. Pegou queixada, 
porco do mato, todos com seu par, sempre macho e femea. Vieram 
muitos animais. 
Entáo Yoi pensou que para pescar gente ele precisaría arranjar urna 
outra isca. Ai experimentou com macaxeira e os peixes que saí.am logo 

. . . 51 se transformavam em gente. Assim pescou multa, multa gente. 
Seu irmáo, porém, náo apareceu entre esse pessoal. . 
F oi entáo que ele viu um peixinho com urna mancha de ouro no nariz. 
Sabia que aquele era /pi. Tentou pescá-lo, mas /pi náo pegava sua isca. 
Ai disse Yoi para Tetchi arü ngu 'ü: 
- Tome o anzol. Venha pegar o seu macho. 
Antes de Tetchi arü ngu 'ü encostar o anzol na água, o peixinho pulou 
e pegou a isca. Saltou para terra e virou gen~e. Er~ /pi. Ele.falou: 
- Lá embaixo de onde eu venho tem muita mina, muito ouro. Eu 
quero voltar para lá. . . 
- Está bem, mas agora voce vai pescar o seu povo - disse Yoi. 
/pi pescou muita gente, mas eram todos peruanos. 
E aqueles que Yoi tinha pescado eramos Ticuna mesmo. Eram o póvo 
Magüta. 
Do resto da borra do jenipapo, Yoi pescou os, negros. 

51 Em uma outra vcrsio Yoi pescou os Ticuna com urna isca de . milho verde; 
os Cocama e os outros índios é que foram pescad~s ~m macax~1ra; os negros 
foram fcitos por Yoi com os restos da borra de JCntpa~ (vena? colctada no 
igara~ de Bclém, cm 1929, do capitio Fclli , por Curt NimucndaJu). 
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Depois da pescaria estavam todos juntos. 
Yoi, ellliJo, resolveu virar o mwulo, porque ele qwriaficar para baixo, 
para o lado em qw o sol nasce. 
!pi 1ldo viu a hora em qlM! o inn.óo fez essa viradJJ. Se foi, pensando qlM! 
seguia para bai.xo. Quando viu qw estava no lado de cima,já náo podia 
mais voltar. 

---

Car/Indo lll•"dlw1 

24 ª"º' Campo Al~ 

Um dia, Yoi pensou em como poderia fazer para que cada pessoa 
tivesse sua nacáo. Até aquele dia só existia urna única na,áo e as 
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pessoas náo podiam se casar entre elas. Elejá sabia como deveriafazer, 
mas perguntou a /pi. /pi também já sabia e logo foi dizendo: 
-Entáo, meu irmáo, vamos matar urna jacarerana para conhecer a 
~áo do pessoal? 
Yoi concordou e eles logo acharam e mataram uma jacarerana52. 
Cortaram o animal em pedacinhos e colocaram num pote bem grande 
para ferver. 
Quando já eslava cozido, chmnaram o pessoal para beber. 
Numa colher de pau, Yoi dava a cada pessoa um pouco daquele caldo. 
Os primeiros qlM! tomaram receberam a ~áo de o~a. 
Cada pessoa que bebia ia embora,ficava longe dos outros. 
·Depois da ~áo de on,a, veio a de saúba. 
O pessoal bebía e logo sabia sua nacáo.53 
- Ah! Esse caldo está azedo, é da na,áo de mutum r-- falo u urna das 
pessoas. . 
Beberam até que se criaram todas as nacóes que exi_stem hoje. 

M iio e história . ·-

, -
E importante urna observa~ao prévia sobre as características gerais 

desse mito e as expectativas culturais a que parece responder. Nele é 
narrada a origem de costumes centtais a vida dos Ticuna (como a divisao 
da sociedade em na,óes e o casamento entre metades exogimicas) e feita 
alu~o a vários outros hábitos e cren~as vigentes no passado ou ainda · 
estendidos até os dias de boje (como, p.ex., o casamento preferencial com 
a sobrinha, i.e:, a fi, ou o costume de pintar com jenipapo os recém
nascidos). 

De fato existe um modo próprio de relacionamento com a tradi~Ao, 
onde os costumes devem ser rigorosamente explicados por acontecimentos 
do passado e descritos através de seqüencias míticas. NA<> se supOe que tais 
f enomenos ~o auto-evidentes ou simplesmente carecem de urna 
explic~ao, bem como nao se julga que existam barreiras religiosas ou de 

52Na venio em portugucs . apr.esentada por Nimuel')daju consta que Yoi 
mandou cozinhar um jacuraru e fez todos provarem do seu caldo. Segundo 
uma outra versio, cuja procedencia nio é especificada por Nimuendaju 
(1952:130), uma panela com um cozido de jacuruxi foi mandada do mundo 
superior por T-ai para o mesmo fim. Naquela venio o animal referido é o 
.. jacuruaru" ou .. jacuaru", que corresponde ao termo amaz6nico para o teiú 
(Von Ihering, ' 1968:377), enquanto nesta última vel'$iO é o .. jacaruxi", um 
lagarto amaz8nico (Von Ihering, 1968:378). O termo jacarerana no texto 
uúlizado é mais genético, podendo aplicar-se a am6os os casos. 
5 3 Em todas as descrl~6es ouvidas no cotidiano, sempre nesse ponto o 
narrador costuma dizer que Y oí perguntou a cada pessoa de que era feíto o 
caldo. ·Cada um respondía com o ·nome · de um animal. Yoi enlio separava 
aquele dos o,utros e dizia: .. Agora voce vai ser deua naf4o". Essa tcria sido a 
origem das nof6es. , . 
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outra ordem que fa~ que tais explica~oos nllo devam ou nllo possam ser 
dadas. Os Ticuna acreditam que é necessário apontar causas para diversos 
costumes e cren~as, imaginando que isso possa ser feíto por um raciocínio 
de tipo etiológico em princípio acessível a todos. 

Ao contrário de urna avaliacao etnocentrica e presentista, esse 
conhecimento transmitido pelos mitos é história em seu sentido mais 
clássico (Veyne, 1983:20), i.e., urna investiga~o sobre o passado baseada 
na descri~ de fontes tidas como autorizadas e confiáveis. Desse prisma a 
história é urna vulgata, acessível a qualquer pessoa que recorra a 
precursores informados, para daí extrair urna verdade que melhora ou 
explicita a tradicoo, mas sem reformulá-la ou colocá-la sob suspei~o. Os 
Ticuna efetivamente tem um interesse singular (cognoscitivo e também 
étice) em perscrutar o passado e dar as razoos apropriadas para 
determinados fatos da sua cultura, inclusive fenómenos da natureza. As 
perguntas do pesquisador sobre esses aspectos slo sempre respondidas com 
a referencia a detalhes e interpretacres dos mitos, nunca com associacoos 
religiosas ou mágicas cuja origem afirmem desconhecer ou estarem 
proibidos de contar. Quando a pessoa noo sabe diretamente o fato, sempre 
indica alguém (pai, avo) que deveria saber "certo mesmo como foi" e junto 
ao qual haveria a possibilidade de informar-se corretamente. 

Es se conhecimento do passado se fundamenta na transmissao da 
tradi~o e nao em observacoos realizadas ou induyres procedidas a partir do 
presente. A história relatada pelos mitos noo sucede em um mesmo tempo 
que os acontecimentos do cotidiano, exige urna conce~o de tempo como 
algo fragmentado e heterogeneo. Como observa Veyne ao considerar o 
período heróico da Grécia Antiga, os mundos temporais escondiam urna 
pluralidade secreta, em que o tempo em que ocorri~ os mitos era visto 
como "anterior, exterior e heterogeneo ao tempo atual" (Veyne, 1983:20). 
Na visao dos Ticuna esses mitos básicos ocorreram em um tempo bem 
remoto, correspondendo ao surgimento da humanidade;· quando ainda 
existia o povo magüta e os heróis criadores ainda viviam em contato com 
os borneos. Como se verá no capítulo seguinte, a isso se seguiu um outro 
período histórico em que os heróis se afastaram dos borneos e esses se 
tomaram mortais. Entre esses dois tempos criou-se um abismo, que 
decorre de formas de temporalidade distinta. 

Mais urna observacao ainda sobre a avalia~ao de conteúdos éticos 
implicados nesse mito. O importante para os Ticuna em tal relato é 
explicar determinados fenómenos ou costumes, nao tra~ar urna linha de 
separacao entre condutas tidas como cenas ou erradas. Ao falar do 

' comportamento de /pi os informantes nAo o qualificam como e"ado, mas 
sim como estranho. Em alguns contextos ele é mentiroso, raivoso, 
egoísta e cheio de luxúria, mas isso antes diverte .. os ouvintes de mitos, 
pois corresponde a atitudes e desejos normais encontráveis em qualquer 
um. Nao é is8o que o transforma em objeto de riso e de urna censura 
sarcástica,· mas a sua constante escolha de meios incomuns e nAo 
apropriados para atingir seus fins. Em contraste com ele, Yqi aparece 
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como aquele que consegue fazer as coisu que pretende, o mai.s sábio e. o 
mais forte, sendo inclosive temido por /pi. A origem dos costumes é 
freqüentemente remetida a si~ de ambigüidade ou mesmo de engano, 
reservando-se um importante papel nos mitos para a atua~Ao do acaso ou 
do erro. Nesses contextos a conduta antag6nica dos dois innlos é utili7.ada 
para o narrador explicar . determinados usos ou cren.~as colocan~ em 
primeiro plano a jocosidade, afastando-se do trágico e do subbme, 
habituando. dessa forma a todos a encontrar o justo através dos 
desenconttos e dos ~inhos. 

Por fim caberia observar que se o mito é basicamente informa~o, ele 
supOe um programa de verdade especifico, com a predefini~lo de 
compe~ncias e expectativas entre o narrador e o seo público (V eyne, 
1983:33-35). Parece paradoxal a primeira vista que algumas seqüencias do 
mito tao centrais las institui~Oes sociais sejam narradas de forma muito 
simples e direta, contrastando com outras que se alongam cm urna 
sucesslo de episódios, prendendo a aten~lo dos ouvintes e fazendo-os 
reagir (comentando ou rindo) per;mte a narrativa. Isso a meu ver deriva de 
duas razOes. Ao descrever de forma sumária e esquemática alguns eventos 
(como o surgimento das na,óes) o próprio mito como que se encarrega de 
sistematizar e interpretar a mensagem, acolhendo de forma manifesta e 
explicitando as significacOes que quer privilegiar. Por outro lado, ao 
desenvolver com grandes minúcias outras seq~ncias, justamente onde as 
possibilidades de v~lo parecem maiores, o narrador está pondo sua 
habilidade a servi~o do seu público, servindo-se de yários meios para 
captar o interesse deste. A eficácia do mito nao é exclusivamente de 
explicar a origem de costumes ou de elementos da natureza. Noo se trata 
tao-somente de urna atividade cognoscitiva, mas sim de urna ~oo que 
tem a finalidade específica de encantar e divertir os seus ouvintes. 

Lendo, no mito, a organiztlfáo social 

Ao falar de urna interpretacao a letra do mito pretendo explicitar que 
nao estou aplicando a esse material etnográfico o tratamento próprio ao 
método estruturalista, com a busca de estruturas inconscientes que 
articulam e op{>em os símbolos entte si. Ao contrário, procuro recuperar o 
mito e suas várias versOes, . como urna tentativa de reflexAo do nativo 
sobre o seu próprio universo. Caberia lembrar a postura assumida por 
Paul Ricoeur em antigo debate com Lévi-Strauss: "qu~do digo o oritro 
lado do estruturalismo, nao designo for~osamente um· subj~tivismo do 
sentido, mas urna dimensAo do sentido também, ela objetiva, porém, urna 
objetividade que só aparece para a consciencia que a retoma" (Ricoeur, 
[1963] 1968:210). 

Durante a pesquisa de campo, em parte movido pelo desejo de maior 
rigor etnográfico, estimulei os narradores e assistentes a formular 
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explic~s para as ~Oes e personagens envolvidos, além de registrar .as 
interpreta~Oes e comentários naturalmente surgidos no contexto. Dessa 
fonna a dimenslo das conce~s e reapropria~s nativas, destacada por 
Goody (1977), fez parte desde o início das preocupa~ e desdobramentos 
da pesquisa. 

Ao considerar esse mito como uma reflexao nativa sobre alguns de 
seus costumes e institui~Oes básicas, o exercício de análise aquí realizado 
procura abranger as dimensOes do sentido abertas por sucessivas 
retomadas. Ou, como diria Ricoeur (1968: 201), refletindo mais sobre o 
que o mito diz (e nAo simplesmente sobre a maneira como diz), 
enveredando em ~00 a semantica e já nlo sobre a sintaxe, buscando o 
dizer dos nativos como prenhe de filosofias latentes. , 

E fundamental perceber o modo como o mito re flete sobre o 
surgimento das unidades sociais básicas do universo Ticuna, as na~óes. 
Elas resultam de urna brincadeira de Yoi, cada pessoa tentando adivinhar de 
que era feíto o caldo que lhes era dado para provar. Todas esmo igualmente 
equivocadas, pois o caldo foi feíto com algo que ninguém disse (a 
jacarerana, em uma ver.800 como jacuraru, em outra como jacuruxi). 

Tomar a narrativa a letra pode ser um meio de aproximar-se mais do 
pensamento Ticuna e evitar quest.Oes etnográficas boje de difícil solu~ao e 
sem significado para os informantes. Existem correla~Oes adicionais 
("additional correlation", como chama Nimuendaju) entre algumas na~óes: 
a on~a-pin~da (ai) é dita como sendo da mesma na~Ao que a árvore 
seringarana (tchiwá); a on~-vennelha (ngema) é dita como da na~o do 
pau-mulato (ngenü). Muitas explica~Oes podem ser imaginadas para isso, 
julgando tratar-se de alian~as preferenciais para algumas atividades 
(guerras, coopera~o económica, ritual). Os informantes dizem no entanto 
que nAo se trata de duas na~Oes, mas que, p.ex., a on~a-pintada e a 
seringarana sAo "a mesma ~lo". Seria possível pensar em um processo 
(histórico) de inco~ao de uma ~ao por outra. Mas do ponto de vista 
dos Ticuna essas especula~s nlo fazem sentido, pois o mito se reporta 
as condi~Oes originárias, ao tempo antigo, e nlo as circunstancias 
históricas e vicissitudes posteriores. Nessa ótica a explica~o dada por um 
informante ao pesquisador (atónito) é inteiramente lógica, completa e 
compatível com o espírito da narrativa mítica. "Na hora de dize o caldo ... 
de que era, eles (i.e., as pessoas dessas na~óes) se enganaram. Primeiro 
disseram ai, depois disseram pau de seringa. Aí, Yoi pós ~ deles. Pode 
ser ai ou pode ser tchiwá (inf. Pedro Inácio, Vendaval, 1981). A atriboi~ao 
dos clAs tem urna finalidade claramente diferenciadora e classificatória, nao 
havendo sustentarAo alguma para as informa~Oes de Alviano (1943:11-2) 
de que os membros de um cla "se consideram descendentes e parentes de 
um desses animais", com os quais os seus antepassados teriam tido 
"liames de parentesco". NAo existe qualquer registro etnográfico sobre 
proibi~Oes de dizer o nome, comer ou manifestar respeito face ao 
epónimo. Em si~Oes rituais podem surgir marcas ou sinais que tornam 
evidente para os outros o pertencimento clanico de um indivíduo, sem 
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haver qualquer pressuposi~lo de uma similaridade real (vide Cardoso de 
Oliveira, 1970:52-64 ). · 

Fora dessas situ~Oes, no en tanto, sAo bastante comuns as referencias a 
semelhan~ (físicas, de costumes ou personalidade) entre urna pessoa e o 
elemento da natureza que a denomina. O que causa certa confusoo em 
Nimuendaju: "A idéia de que algumas características do epónimo poderiam 
aparecer nos membros do cla nao é inteiramente estranha aos Tukuna" 
(1952:58). Em todos os casos que pude levantar, trata-se sempre de um 
"jeu d'espritº, usado de forma sarcástica. Nimuendaju fala de um índio que 
era raquítico e a explica~Ao dada para isso pelos outr~s era porque ele 
pertencia a na~o do avaí pequeno (tcheveru). Eu mesmo ouvi atribui~Oes 
similares, para explicar que urna pessoa era brava (da na~ao de on,a - ai), 
que nao gostava de água (saúba) , qu~ era mais branca do que os outros 
(urubu-rei). sempre acompanhadas por brincadeiras e algumas vezes 
di.retamente explicando "que estavam mangando como fulano". 

Há que notar ainda que o mito noo apresenta um inventário completo e 
fechado das na,óes existentes. Nao faz parte das preocup~Oes do narrador 
tra~ uma rela~ao exaustiva das na,óes, apenas mostrar o mecanismo que 
as· constituiu e indicar o surgimento daquelas que estao mais próximas do 
seu cotidiano. Assim oco,rre também quando se pergunta a um Ticuna 
quantas na,óes existem.· DificiJmente o número total ou a ordem de 
enuncia~oo irao coincidir, mas o processo é sempre similar: parte da sua 
própria e daquelas com que mantém vínculo de afinidade, seguindo-se as de 
sua aldeia, outras de aldeias onde tem parentes ou costuma visitar e, por 
fim, quaisquer outras que lhe venhain a memória. 

Existem na,óes sobre as quais apenas ouviram falar, que habitam em 
lugares aonde o informante nunca foi. Outras as quais é atribuída 
existencia no passado, mas que :teriam desaparecido em f un~ao de guerras 
ou doen~. Das primeiras constituem exemplos a ~ao de jenipapo (ee), 
citada como proveniente do Peru54; o tucano (ta-u) e a on,a maracajá 
( queture), ditos como do alto rio Tacana. Em alguns casos essas 
expectativas sAo concretamente verificadas (como ocorre coma na~ao de 
tucano, p. ex.), havendo um conhecimento geral sobre a localiza~oo das 
pequenas n~Oes, como a de piuri (waiyu), tuiuiu (tuyuyu) e saúba grande 
(tecu). respectivamente encontradas no rio Jacurapá, no Auati Parana e no 
rio Camatia (vide quadro nº 5 a seguir). Um exemplo do segundo tipo é a 
n~ de periquito (e'ne). dada como no passado habitando o rio Tacana. 

O conhecimento que os Ticuna usualmente tem das na,óes é sempre 
parcial e relativo a sua própria experiencia. Nao era um fato raro, ao 
conversar com eles sobre as na~óes, que surgissem discordancias quanto a 

54 Em urna monografia sobre a atividade desenvolvida pelo Summer Institute 
of Linguistics junto aos Ticuna do Peru na hea de educa~io, Sullivan 
(1971 : 101) sugere que a na~io de jenipapo resultaria da incorpora~io de 
elementos negros por parte dos Ticuna. Tal caracteriza~io jamais ocorreu no 
relato dos meus informantes e deve resultar de um entcndímento erróneo de 
certas vers<>es do mito de origem, onde os negros (i.e., sem na~io, pois nao 
sio Ticuna) sio pescados por último, da borra do jenipapo. 

109 



existencia de tal ou tal nacao. Ocorria também de encontrar em outras 
aldeias indivíduos pertencentes a na<;óes dadas por outros informantes 
como extintas ou inexistentes. Essa partilha de esquemas gerais (e nao do 
conhecimento de unidades substantivas), remetidos a um tempo mítico 
comum, é a condi<;áo de possibilidade de uma visáo sempre localizada e 
circunscrita do universo Ticuna vir a combinar-se com uma perspectiva 
totalizante. apoiada na crenca em acontecimentos e personagens do passado 
mais remoto. 

Ao estabelecer as nacres como unidades discretas, mas noo f omecendo 
delas urna relacao exaustiva, o mito cria condicoos peculiares de 
relacionamento entre o hoje e o passado, entre a estrutura e o produto do 
processo histórico. Instituí urna organizacao que é sempre remetida a um 
ato fundador, mas que se adequa as mudancas históricas - que sao no 
entanto incorporadas as origens. Um exemplo toma isso bem claro. Para o 
observador a existencia de um cla para um animal introduzido na regrao 
pelo branco - é o caso da galinha (ota') - indicaría seguramente que essa 
nacao teria se constituído após o contato, em um momento bem mais 
recente que as demais. Os informantes, porém, ~o veem qualquer 
contradicao entre isso e ·o mito de origem das nacres. Todos sabem que a 
galinha nao é um animal nativo. Mas o mito conta que em suas 
perambulac0es, soba forma de peixe, /pi teria descido o rio Solim0es e de 
Iá trazido todos os bens da civilii.acao. 

O trabalho etnográfico permite constatar a flexibilidade do sistema, 
adaptando-se inclusive aos desequilíbrios demográficos e sociais entre as 
suas unidades constituintes. Cardoso de Oliveira descreve, baseado em 
relato de seus informantes, a existencia de um processo de incorporacao 
dos membros (derrotados) de um cla pela n~o dos vencedores (1970:59). 
Isso ocorreu com a nacao de periquito (os índios chamam de pivito em 
portugues, de e'ne em sua língua), incorporada a nacao de ngunü (ou 
mutum-cavalo, segundo esse autor) (1970:59). 

Outras modificacoos também ocorreriam em decorrencia de um 
processo de segmeniacao dessas .unidades. Cardoso de Oliveira, apoiando-se 
na idéia de "emboitement de classes", fala da existencia de clase subclas 
entre os Ticuna, o quo permitiría estabelecer urna sistemática biológica 
que codificasse a ordem social, operando para isso com as n~oos de 
genero (arara) e de espé.cie (arara-vermelha) (1970:56). Ao descrever essas 
unidades, porém, ele observa que "as designacoos em língua Tukuna se 
referem aos subcUls, guardando-se para os ·clas (como categorías 
inclusivas) designac0es regionais, em portugues (neologismos, alguns)" 

\ (1970:54-5). 
Acredito que, também aquí, interpretar a letra o mito poderia ajudar a 

aproximar-se mais do pensamento Ticuna. As nacOes foram criadas de 
modo estritamente identico e as suas funcoos (apesar de tamanho, poder 
etc.) soo estruturalmente análogas. Nao há nível lógico interposto entre as 
nac0es e as metades. Todas as na<;óes estáo situadas a um mesmo nivel 
lógico de abrangencia, o informante da nacao de arara-vermelha (ngo'ü) nao 
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tem qualquer vínculo de proximidade ou solidariedade especial com um 
membro da nacoo de arara-azul ((tchara) que Wio possua com qualquer outro 
indivíduo de urna nacao muito diversa (como o maguari, o tucano ou a 
galinha), mas da mesma metade (a'tchicü), isto é, que integram a categoría 
de~depena .. 

' A pergunta taacü cucüá (qual é a sua nacao?), o informante nunca 
responde na língua com categorías inclusivas, como japó ou on,a, mas 
sim com termos específicos, como barü (que ttaduz por japó mesmo) ou 
caure (que traduz por japiim). Acontece algumas vezes de o informante nao 
conhecer urna exata trad~ao de sua nacao para o portugues, enganando-se 
ou fomecendo um termo genérico; outra dificuldade pode ser a de· na sua 
resposta dar o nome individual (onde algumas vezes a nacao é mencionada 
de forma elíptica), nao o nome da sua na<;áo. 

Nao se trata de discutir a existencia ( ou nao) de categorías taxonómicas 
mais abrangentes, que reunissem a arara-vermelha (ngo 'ü) e a arara-azul 
(tchara) em um termo mais genérico, que talvez articulasse ainda outros 
elementos da natureza. Isso seria tema de investigacao para urna 
etnobotanica e urna etnozoologia dos Ticuna. O que importa aqui constatar 
é a existencia de um tipo diferente de segmenta<;áo, que náo estabelece 
cadeias lógicas (e essas seriam taµibém conex0es históricas), entre as 
unidades constituintes, mas que se reporta diretamente a um ato fundador, 
ocorrido em tempos imemoriais. Urna nova unidade existente é 
automaticamente explicada pelo mesmo mito - e nao pode, em nenhuma 
hipótese, ser admitida como nova ou estruturalmente diferenciada das 
demais. 

O exemplo da nacao de galinha (ota'cüá) ilustra bem esse modo de 
pensar. Só há lugar para o novo na tradicao Ticuna porque esse novo já 
estava presente nas origens, no tempo de Yoi e I pi. Como se verá mais 
adiante, isso - esquema lógico e mito - possibilita um relacionamento 
bastante peculiar com o novo, onde a manutencao de formas de 
pensamento e de crencas específicas nao exige que se lhe oponha em 
princípio, propiciando ao contrário a sua incorporacao e mesmo 
justificando a sua aceitacao. 

Um último aspecto ainda decorrente do mito. Em princípio s6 os 
Ticuna possuem na<;óes, que lhes foram dadas desde o início dos tempos 
por Y oi. Os demais povos - negros, colombianos, peruanos, outros 
índios - se separaram antes disso, em um episódio onde o primeiro 
hornero pescado por Yoi, que se chamava Dovü (gaviao-real), tentou 
reconstruir a liga~ao como mundo de cima através da constru~ao de um 
grande morro. Para isso todos estavam colaborando empilhando terra. U m 
demonio, no entanto, corneo os dois ovos de beija-flor com os quais Dovü 
iría alimentar toda a gente. Em decorrencia disso o trabalho nao mais 
prosseguiu, pois as pessoas nao se entendiam 'mais, falando em línguas 
diferentes e depois cada grupo seguindo em urna direcao (vide Nimuendaju, 
1952:130). Os Ticuna, porém, resolveram permanecer naquele local. 
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Distribw~áo espacial das ~óes 

Nimuendaju menciona que os seus informantes afirmavam que 
antigamente os clas eram locali7.ados, ein urna maloca morando diversas 
famílias de um mesmo cUl (1952:96). Surpreendentcmente ele sugere .ter 
dúvidas a esse respeito, pois julga o fato contraditório com a ten~ncia 
atual para a residencia matrilocal do novo casal (idem). De fato o que 
existe de concreto nessa tendencia. é o costume do bride service, ainda hoje 
em día seguido por grande parte dos casamentos nao preferenciais. NI<> há 
raüo alguma indicada para questionar a existencia de etas localizados, 
ainda mais que esparsamente em seu próprio relato surgem indica~Oes 
dadas pelos Ticuna sobre a local~oo de malocas antigas de alguns clas. 

Baseando-me em dados resultantes de um censo (parcial) .da popuJ~oo 
Ticuna, realizado por urna equipe da UNB/FUNAI da qualfiz parar e que 
posteriormente vim a coordenar, elaborei um quadro ·de todas as na~Oes 
encontradas nessa época em 37 localidades, totali7.ando urna popul~oo de 
7 .262 pessoas. No qu~dro n° 6 está indicada a composi~!o de cUls 
presentes em cada aldeia, bem como a distribui~!o das pessoas de um el! 
entre as diferentes aldeias. É nccessário alertar, porém, para o fato de que 
seis das categorías aí presentes englobam mais de urna na~ao. como é o 
caso da on~a. saúba, avaí, mutum, japó e arara. Em cada um desses casos 
há urna acentuada predominancia de urna na~ao sobre a outra que compre 
essa categoría. Assim ocorrc, respectivamente, com a on~-pintada (ai), a 
saúba comum (na i yüü), o avaí grande (aru), o mutum-cavalo (ngunü), o 
japó (barü) e a arara-vermelha (ngo'ü). No entanto, devido as finalidades 
práticas desse levantamento, aos recursos e o tempo limitado, a tabula~oo 
procedeu a essa simplifica~oo (que apenas poderla ser em parte superada 
por urna consulta minuciosa as fichas originais). 
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Os dados apresentados nesse quadro permitem perceber a existencia de 
nacoes com contingentes populacionais bastante elevados, como o 
mutum-cavalo (ngunü), o avaí grande (aru) e a o~-pintada (ai), seguindo
se outras de tamanho intermediário, como a arara-vennelha (ngo'ü), a 
saúba comum grande (na i yüü), o japó (barü) e o maguari (cowa). Por fun 
vem algumas na~res de pequeno volume demográfico, cuja localiza~o é 
mais f ortemente concentrada em urna ár~ identificada pelos informantes 
como a sua área de procedencia, como ocorre com as nacres de buriti 
(tema), tucano (ta-u) tuiuiu (tuyuyu), piuri (waiyu), jaburu (yawuru). 

Apoiando-me nessas indica~res e na identifica~ao conduzida por 
informantes de maior idade sobre as principais áreas de procedencia de 
membros de detenninada n~ao (ou ainda da existencia de urna antiga 
maloca de urna nacao), compus um mapa aproximativo das localizacoos 
atribuídas como originárias as nac0es. De fato devem remontar -
considerando a idade dos informantes, raramente ultrapassando os 60 anos 
- ao primeiro quartel deste século. Em sua monografía publicada, 
Nimuendaju fala em 36 clas, embora só cite efetivamente 34; através de 
urna consulta aos manuscritos dessa obra, encontrados no Arquivo de 
Antropología do Museo Nacional (RJ), foi possível complementar essa 
fonte, com as duas nacres que faltavam no texto editado - cowa e waiyu. 
Um pesquisador recente só conseguiu encontrar 13 etas entre os Ticuna de 
Cushillococha, no Peru (Sullivan, 1971:99). No croqui abaixo relacionei 
os locais de proveniencia de grande parte (20) das nacres mencionadas por 
Nimuendaju, nao havendo indic~res quanto a localiza~o das restantes e 
nem mesmo notícias sobre algumas dessas (4 ao todo). As na~ües da 
metade á'tchicü estao anotadas por triangulos escuros, as da outra metade 
por triangulos vazios. 
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NOTA: Registra-se igualmente a presen~a de maloca da r&afáo de tuiuiu 
no Auati-Parani, localizado mais abaixo no Rio ~olim0es, que nio 
aparece neste mapa. 

115 



A importdncia das ~óes 

Como o próprio mito indica, nao há qualquer hierarquía entre as 
nacóes, nem entre as metades. A sua fun~ao limita-se a auxiliar na 
regula~ do casamento, estabelecendo a proib~oo de contrair matrimOnio 
noo apenas dentro do mesmo cla, mas ainda dentro da mesma metade a que 
esse cla pertence. Em urna época mais recente, essa parece ser a principal 
utilidade que subsiste dos clas, formulada sinteticamente por um 
infonnante ao acusar a impossíbilidade cultural de alguém nlo ter Daf;OO: 
"Onde vai achar mulher?" (apud Cardoso de Oliveira, 1970:59). 

Em situa~Oes. do cotidiano os informantes nao registram maiores 
implicayOes para o seu relacionamento social advindas de seu 
pertencimento de na,áo. A proximidade de moradia, a coopera~lo na 
atividade agrícola, os esquemas de reciprocidade e as alian~as políticas 
devem ser pensados em termos de potencialidades e obrigal;Oes embutidas 
na terminología de parentesca55. Já em situa~Oes rituais trádicionais, o 
vínculo clanico possui uma signific~o afetiva. No ritual de inicia~ da 
adolescente (/esta da mo,a nova ou worecü) os participantes costumam 
usar pinturas faciais, feítas com jenipapo, de acordo com as na,óes a que 
pertencem. Também alguns papéis existentes no ritual só podem ser 
executados por pessoas da na~ao ou metade identica/oposta a da moya 
nova, assim como ocorre também com o uso de determinados 
insttumentos musicais e de determinadas m~. 

No passado, porém, a importancia social de tal vínculo era 
absolutamente diversa, cada na~áo estando agrupada em urna maloca e 
mantendo o conttole de um certo território, configurando o que Schapera 
(1956:8-10) chamou de comunidade política, i.e~, urna unidade política 
independente e soberana, acima da qual nao se respeita a mesma autorídade 
e n:io tem eficácia os mecanismos usuais de resol~ao de conflitos. Os 
Ticuna, entao, constituiriam urna sociedade de tipo segmentar (Fortes & 
Evans-Pritchard, 1985:6-7), ou acéfala, onde os grupos de descendencia 
unilineares seriam verdadeiras unidades autónomas em termos políticos e 

,. . 
econom1cos. 

A unidade da tribo estaría apenas referida l nece~idade das trocas 
matrimoniais56 e a existencia de um universo de intercomunica~!o 

5 5 Embora Nimuendaju (1952:56) afirme que .. um certo 1entimento de 
solidariedade" existe entre os membros de um mesmo cli, de tal forma que .. se 
outras considera~oes nio estiverem envolvidas, cm qualquer problema os 
índios vio colocar imediatamente as suas simpatias do lado dos membroa do 
seu cli", os informantes atuais nunca usaram o vínculo clinico para explicar o 
seu posicionamento cm uma questio específica. Quando a conduta é 
efetivamente assim - e muitos out ros f atores podem interferir nisso - a 
explica~io dos informantes sempre remete a papéis de parentesco espc~íficos 
(como o tchaunepü, o IP ou a FIPP; ou o tchauu1e, FIP ou FFIPP, ou ainda o 
tchamagü, FI, FFIP ou FFIPP). 
56 A fonna preferencial de casamento, segundo Nimuendaju, seria a troca de 
irrnis entre membros de metades opostas . Outra solu~io estrutural possível 
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representado pelo uso de urna i:nesma lfngua e por partilhar de esquemas 
mentais e de urna mesma tradi~ cultural (fatores esses manifestados, 
descritos e justificados no mito de origem). 'f.rata-se de wna·sociedade que 
no cotidiano existía fundamentalmente através dos seus átomos 
constitutivos, as ~óes, só sendo tal tendOOcia centrifuga coo~ 
pela atuali~, em contextos cerimoniais, de um universo mítico-ritual 
partilhado in- todos. · 

Fora de tais contextos, o relacionamento entre essas unidades nao 
possuía canais institucionalizados, mantendo-se um estado de 
distanciamento (isolamento) e hostilidade latente, algwnas vezes atenuada 
¡n- uma relativa convergencia c:W crocas matrimoniais. Era freqüente que a 
tenslo entre duas ~óes conduzWe a wna rixa permanente, desembocando 
em ac~oes de feiti~. enttechoqUC$ armados e mesmo atos de guerra, 
podendo levar ao extermínio ou ao deslocam·ento de um dos grupos em 
litígio. . ·\r, · 

O território sob controle de cada cll era bas&áote variável, ~im como 
era variável o seu contingente numérico. Ambos dependiam diretamente da 
neuttali~Ao de certos antagonismos (através das trocas mauimoniais) e 
do ·sucesso em ope~Oes militares. 

Nas antigas malocas clanicas habitavam primordialmente os membros 
de urna mesma nacáo, i.e., os homens adultos e os filhos menores. A 
esposa, da metade oposta a essa ~áo, vinha incorporar-se a esse grupo, 
mais tarde as filhas seguindo caminho inverso, ao casar com wn membro 
de urna ~do da outra metade. Possivelmente o costwne do bridi!-service -
que permanece até hoje - faria com que os homens em idade de casamento 
se afastassem, por um período variável, de seu proprio grupo, fixando 
residencia junto com o sogro. Caso a uniao se estabilii.asse, mais tarde o 
casal e seos filhos poderiam deslocar-se para junto do pai do esposo, 
reunindo-se outra vez ao núcleo de sua na,áo. lsso explica arado da 
preferencia pela troca de irmAs, pois era urna escolha matrimonial que 
evita va esse período de pennanencia na maloca clanica da esposa57. 

era o casamento intergeracional corn a sobrinha (fi) ou o casamento corn a 
~rima cruzada. 

7 Aliás os mitos .dcscrevem diversas sítua~OcS de 1ensio entre os afins. sendo 
esses conflitos mais comuns durante os rituais de inicia~io, estimulados pelo 
consumo de bebidas f ermcntadas. Urna narrativa deixa clara a condi~io de 
desconforto de um herói , B a iá. que vive entre os parentes da esposa todos 
tidos como Ucae, isto ~. urna certa cspécie de demonios. tendo de tomar conta 
permanentemente dos próprios filhos para que a mie nio os devorasse (inf. 
Joio Laurentino, Vendaval , 1981 ). 
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Os papéis de comando 

Ao tratar da organi~ao política, Nimuendaju (1952:65) pondera que 
os Ticuna nunca tiveram urna chefia centralizada, que englobasse os 
diferentes clas. Como ele mantém as suas dúvidas quanto aos etas serem 
localizados, prefere d~artar a possibilidade de urn "govemo clinico" (sic). 
Mas essa seria a sit~ao ao início da década de 40, quando realiza a sua 
pesquisa, nao em urn período anterior. Isso ttansparece no fato de que por 
várias vezes ele se ref ere a chef es de malocas pertencentes ao clA tal ou tal, 
reproduzindo um fato natural no passado, ainda presente no discurso dos 
seus informantes. Assim ele menciona a morte bem recente (em 1938) de 
Marcelino, "conhecido feiticeiro e chefe do cll tchara" (~áo de arara-azul) 
(1952:103). Em diversos momentos ele cita o chefe Domingos Tshunecü, 
também famoso pajé, que morreu entre 1910 e 1920 e foi o último dos 
chef es a ser reconhecido e ter marcas distintivas. Ele pertencia A ~áo do 
mutum-cavalo (ngunü), casou-se com tr& imtAs e foi o av6 materno de 
Calisto Dauerucü, principal informante de Nimuendaju (1952:37-8, 65, 
94-5 e 101). · 

Nimuendaju apresenta urna descri~ da vida política onde emergeriam 
líderes que, dotados de qualidades especiais (poderes mágicos, inteligencia e 
habilidade para lidar com estranhos, especialmente comos civilizados), 
ganhariam urna cena ascendencia sobre os membros de um grupo familiar 
ampliado58. Esses líderes nAo teriam, no entanto, nenhum poder 
coercitivo. Tal descri~ao coincide com os relatos dos infonnantes atuais, 
parecendo ser um tiPo de autoridade política que, com termos mais 
modernos, se poderla dizer estar baseada na inflooncia, na persuasao e em 
urna rede de apoio (supporters) constituída de diversos vínculos sociais. 
Nos capítulos 7 e 9 procuro retomar essa descri~. 

O etnólogo - que menciona nAo ter conhecido nenhum desses chefes, 
já desaparecidos pelo menos duas dé.cadas antes do início de sua pesquisa -
atribuí a esses duas marcas diferenciais: um chamamento especial (ti/ti) e 
o uso de um boné revestido externamente de penas curtas de lucano (na
patie) (1952:65 e 37-8)59. 

A descri~ dos informantes atuais, no entanto, aponta em urna dir~Ao 
muito diversa, exigindo urna revisAo etnográfica de profunda conseqü~ncia 
para a interpreta~ao da organiza~ao social Ticuna e de suas formas de 
adapta~Ao ao contato interétnico. Consoante com a caracteriza~o daquele 
papel de lideran~a, Nimuendaju afirma peremptoriamente que "Os Ticuna 

5 8 Ele nio define com precisio a composi~o dcssc grupo, parccendo oscilar 
entre a idéia de segmentos de uma mesma "ª''º - ele fala aí cm Juads 
(cabe~as) - e famílias inter-relacionadas em um grupo local. 
5 9 Para todos esscs tennos, referidos atrav61 da monografia de Curt 
Nimuendaju, mantivc a grafia por ele utilizada para possibilitar a sua 
localiza~io naquele texto. Quando descrcvo realidades culturais com base em 
meu proprio trabalho de campo, utilizo a fonna escrita (simplificada) adotada 
pelos índios . 
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Dio sao guerreiros"60. Cardoso de Oliveira (1964) (1972:88-9) concorda 
plenamente com essa caraeteri7.a~Ao do papel de 'te/ti, citando a propria 
monografia de Nimuendaju e refo~ando aquela interpreta~ao inclusive 
através de urna e.qui~ com a figura do conselheiro. 

Nos relatos sobre o passado obtidos atualmente a guerra e a rivalidade 
parecem constituir fatos essenciais da exist&lcia dos Tictma. Ainda hoje os 
índios falam extensamente das guerras entre as diferentes n~, dizendo 
que eram freqüentes as investidas de um grupo sobre o outro, com muitas 
mortes de ambos os lados. Os mais velhos procuram mostrar o seo 
desagrado face aquelas características do passado, confrontando a 
convivencia tranqüila de hoje cm dia nas aldeias com o medo e a 
belicosidade do tempo de seus avós. Cardoso de Oliveira também indica 
haver ouvido noticia de tais conflitos e _guerras entre as na~ (1970:59). 

Utilizando os relatos atuais, seria possível dizer que dentro de urna 
maloca todos se subordinavam a um mes~o código de autoridade (Swartz, 
Turner & Tuden, 1966: 17-19) que estabelecia a existencia de somente dois 
papéis especializados, o to 'ü e o yuücü. O to 'ü nao era · um líder 
semelhante aos acima descritos, nem era alguém cuja chef ia fosse exercida 
genericamente em muitos contextos. A melhor tradu~Ao seria a de um 
chef e para a gue"a: "Antigamente quem dirigía o pessoa1 na guerra era o 
to'ü. O to'ü só fazia lutar, ele vivía Sc>mente para a lota'' (inf. Pedro 
Inácio, Vendaval, 1981). Cada na,áo tinha um só chefe, que comandava a 
todos quando se tratava de defender ou atacar a outra na,áo (inf. Manuel 
Tomás, Campo Alegre, 1974). O fundamento para o reconhecimento dele 
- a sua condi~oo de che/e - decorria do fato de que "era eli qui defendia os 
povoados, qui defendia dos. inimigos ... "(inf. Adércio, Campo Alegr~, 
1981). Um outro informante menciona que a esse personagem poderla 
também ser aplicado o termo daru, além do chamamento usual de to'ü (inf. 
Quintino, Campo Alegre, 1984). 

O relato a respeito do to'ü é bem claro e coincidente. Ele era escolhido 
ainda crian~ para vir a ser um to'ü . Aprendia todas as formas de luta que 
existem e conhecia melhor que todos o manejo das armas existentes. 
Usava lan~a comprida, zarabatana e um escudo de tres círculos feíto de 
couro de anta. Ele recebia urna alimenta~o especial, diferente das outras 
crian~, e se submetia a um tratamento para ficar muito forte. Cada ~áo 
podia preparar mais de um garoto para essa fun~ao, pensando na 
possibilidade de doen~as ou morte, mas apenas um é que recebia esse 
título e comandava a na,áo na guerra (inf. Pedro Inácio, 1981). 

Em um outro relato, realizado por µm professor de Campo Alegre, 
baseando-se na descri~ao que ouvira de seus pais, fica claramente 
sublinhado .que o to'ü é um especialista, que passa por um processo 
específico de prepara~o para o exercício de suas f un~Oes guerreiras. 
"Quem que é daru naquele tempo, fazia todo tempo ... Todo día fazia física, 

60~ intcressantc registrar que essa observa~io ~ fcita .conjuntamente com uma 
longa cnumcra~io de annas usadas no passado, como a flecha embebida em 
curare (ko-ru), a lan~a envenenada (va:mo gu) e outras mais. 
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• de manhA, de tarde! Fazia corrida no mato, assim caminho ... Entao quando 
ele completo para estudar isso, entao era home forte mesmo! Pra num 
perde, pra matá o outro. Porque é pra isso mesmo! Pra vence todos os 
animais, na m:lo. Qualquer ~. ele mata no bra~ mesmo. Porque é esse 
que chama claru, naquele tempo mesmo, antigamente ... Nesse tempo meu 
pai ainda existe" (inf. Quintino, Campo Alegre, 1984). 

Devido a sua fu~Ao especializada e a sua fo~a excessiva, o to'ü MO 
podia trabalhar na ~a ou pescar: "nlo podia gastar a fo~ dele assim a
toa, com o que um qualquer podia fazer ( .. . )os outros que faziam tudo pra · 
ele" (inf. Pedro Inácio, 1981). TAo grande era a sua for~a. que nenhÜma 
atividade comum dava certo: "pegava um ter~o pra cortá um mato e batía 
com tanta fo~a que quebrava o ter~do" (idem). A propria palavra to'ü 
usada para designar esse chef e militaré utilizada para referir-se ao macaco 
caiarara, animal muito admirado pelos Ticuna devido a sua grande 
agilidade, sendo muito difícil de se deixar apanhar ou surpreender por 
outro. 

Embora Nimuendaju mencione entre as qualidades desse chefe a 
habilidade para lidar com os branoos, os informantes n:io consideram isso 
necessário. Á pergunta de se o to'ü precisava (ou costumava) saber falar o 
portugues, correspondeu a seguinte resposta: "NAo, acho que nlo! Naquele 
tempo ... Naquele tempo nlo existia branco. Era só Ticuna mesmo!" (inf. 
Eusébio Custódio Ataíde, Campo Alegre, 1981). Os informantes 
distinguem também o to'ü, como um elemento de sua propria tradi~o. de 
outros títulos que o branco utiliza para estabelecer chefes entre quaisquer 
índios: "O to'ü era o chefe de Ticuna mesmo, verdadeiro ... O tuxawa nao 
era proprio dos Ticuna. Era um chefe dos índios, assim como Mayoruna 
ou outros também tem" (inf. Adércio, Campo Alegre, 1981). 

O tratamento aplicado ao to'ü é descrito minuciosamente por Pedro 
Inácio. Era iniciado ainda bem cedo, logo depois que nascia. Durante seis 
meses pintavam o corpo da crian~a com urna mistura de jenipapo, com 
gosma de sanguessuga e com pó de pedra-de-raio (aemacü tchire). lsso era 
aplicado somente em algumas partes do corpo, fazendo como que um 
escudo proletor. A pintura era feíta somente em dia de lua nova, porque 
essa época é vista como um momento de renova~o do corpo, quando as 
coisas da natureza penetram mais no corpo das pessoas. A sanguessuga 
teria por propriedade dar a crian~ urna pele aderente, que ao tocar em outra 
nlo largasse facilmente. A pedra-de-raio é muito dura, sendo recolhida 
debaixo de urna árvore que foi denubada por um raio; os velhos observam 
o acontecimento e vio procurá-la, nao havendo dela qualquer outra 

' utilizai;ao. 
O tratamento incluí vários outros cuidados: envolver regularmente a 

crianca em banha de sucuriju ou banha de tatu-canastra6l; dar para a 
crian~a na lua nova um chá com p6 de rabo do besouro (ngumaüna) 

61 Como se ver' mais adiante. nos mitos de destnú~o do mundo. l banha de 
tatu-canastra é atribuído um poder noúvel de destrui~o e renova~o dos 
seres vivos. 
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misturado com osso de preguica. As razOes para isso ~o de que esse 
besouro é muito rápido, nunca se lhe acerta um golpe (pois ele desvía), 
enquanto o osso de preguica é muito forte. Ao chegar aos dois ·anos, o pai . 
enfiava na pele da crian~ urna agulha com urna veia de poraque (peixe
elétrico ). Ela ficava colocada no bra~. na horizontal, como se fosse um 
pedaco de pulseira. Quando juntavam-se as pontas, dava um choque na 
pessoa que estava envolvida naquele a~o. 

Em outras descricOes a caracterizacao do to 'ü como o protetor das 
pessoas de sua nacao sobressai fortemente, evidenciando-se que a sua 
fun~ao nao se exerce apenas na guerra mas também no cotidiano de 
malocas isoladas na floresta e mantendo rivalidade com outras ·nacres. 
"Antigamente tinha urna maloca assim. O pessoal ficava só num lugar, 
tinha casa separado. Entao pessoal ficava dentro, e esses que tá falando aí, 
to'ü, ficava tipo um porteiro. Ficava na porta vigiando pessoas . .. " (inf. 
Reinaldo, Vendaval, 1984). A mesma . imagem é utilizada por outro: 
"Todo tempo ele tá cuidando da porta. Pra nao entrá qualquer bicho, 
animais e inimigos deles também" (inf. Quintino, Campo Alegn; 1984). 

Cabe ainda registrar a presenca dos mascarados chamados de to 'ü no 
ritual worecü (inici~ao da jov.em), onde os parentes desta tentam defender 
o curral onde fica a m~a nova dos· ataques de outros mascarados. A 
aparencia geral da figura é de um macaci> caiarara, os infonnantes tralando
o como to'ü, mas traduzindo isso sempre como macaco caiarara, nao como 
chefe (inf. Quintino). Nesse caso, porém, nAo se trata do animal visto 
usualmente, mas de urna represen~o mítica, de urna detenninada espécie 
de seres fantásticos, de urna ~áo (nao inteiramente negativa) de demónios 
(ngo'o) (inf. Joao Laurentino, 1983). 

Por sua atuacao em momentos cruciais a defesa ou afirm~o do grupo, 
o to'ü deveria ser bastante identificado com a sua nacao, sendo um 
símbolo e um fator importante dessa unidOOe. Já o yuücü (atualmente os 
termos empregados sAo de yuücü para o feiticeiro e de ngi'etacü para o 
xamn) exercia fun~s estritamente privadas e pessoais (vide Nimuendaju, 
1952:100), nAo Se identificando ao grupo coma mesma intensidade que o 
to'ü. Além disso podía haver mais de um xama ou feiticeiro por cada 
~áo~ cada um dispondo de um prestigio diferente e lhe sendo atribuído 
graos diversos de eficiencia. · 

De qualquer modo os pajés também participavam dessas guerras e 
conflitos. Geralmente a tramferencia de um grupo de um local para outro é 
explicada pela busca "de um lugar bonito pra vi ver"~ esaando associada ao 
medo de doe~ enviadas pelo y~cü, bem como a ~idade de fugir de 
epidemias e inu~. Nimuendaju conta que um bOm xaml pode afastar 
de seu grupo, através de um tratamento mágico, as epidemias, anunciadas 
por meio de urna auréola esverdeada no sol (1952: 105)62 , 

62 Esses deslocamentos podem ainda ser. causados por castigos e mensagens 
transmitidas pelos üün e, isto é , os imonais, a pajés ou a iniciados. 
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Nao havia igualmente urna correla~ estabelecida de modo rígido entre 
urna dada n~ao e um certo território, os terrenos de caca. pesca e coleta 
sendo mantidos sempre com oscil~res, dependendo das pressres exercidas 
por outros clas sobre essas mesmas áreas. Existem, no entanto, alguns 
locais que nao eram ocupados ou reivindicados por qualquer urna das 
nacres, embora fossem (e sejam) reconhecidos unanimemente como ponto 
de orige.m de todos os Ticuna. E esse o caso da montanha do Taiwegüne e 
do igarapé do Eware, ambos situados no alto do igarapé Sao Jerónimo. 
Usualmente, no entanto, os direitos de urna nacao a um certo território 
eram sempre vinculados a existencia de urna ocupa9ao real (e mutável), 
derivando de urna necessidade de uti~ao efetiva, bem como do empenho 
e da capacidade militar em manter tais limites. 

A destrui~áo das malocas 

A instala~i'lo dos brancos a beira do Solimres foi naturalmente 
entendida pelos índios segundo o mesmo esquema, contraposto ao 
relacionamento entre os clas e desses com os Awane. Nao se tem noticia 
de qualquer resistencia organizada ou conílito de maior monta durante as 
tres primeiras décadas do século. Como bem observou Nimuendaju, os 
poucos ataques aos brancos s00 atos isolados de defesa ou de vinganca 
(1952:65). 

De início os atritos com os brancos e os barracres ribeirinhos f oram 
vistos como afetando em particular a algumas na~óes, implicando na 
redefinicao das áreas sob seu controle e no estabelecimento (compulsivo) 
de um sistema de trocas com o barracao. O panorama se modificou no 
entanto quando os patróes comecaram a exercer pressOes no sentido da 
fragmen~oo das malocas clanicas, visando adequar o modo de residencia 
dos indígenas a atividade de ex~ de borracha. 

Ao longo dos igarapés foram abertas diversas estradas de seringa, que 
apenas podiam ser trabalhadas com proveito pelos componentes de 
unidades menores que o antigo cla, por pequenos segmentos desse e até 
mesmo por famílias nucleares. Essa mudanca facilitou também a 
implantw;Ao de um novo conttole sobre os indios, intensificando as ttocas 
e o relacionamento direto desses com o barraclo, sem passar pelo esquema 
tradicional de poder existente anteriormente. Nimuendaju, aliás, já 

, observara que constituía urna estratégia consciente dos seringalistas de 
evitar tratar os Ticuna como um povo, enquadrando-os sempre como 
pequenas famílias isoladas, mais fáceis de serem submetidas ao seu 
dominio. 

Nao se dispüe de informacoes que pennitam precisar com maior 
exatidao quando ocorreu a dissolu~ das moradias clanicas, nem sobre os 
meios concretamente utilizados para isso. Em seu relatório de 1929, 
Nimuendaju (op. ciL, pág. 199) nao menciona a existencia de qualquer. 
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maloca, afinnando que "a f onna antiga da casa era oval, hoje porém aqui 
todos adoptaram a forma retangular das casas dos civilizados". Em 
documentw;oo encontrada no CDE-MI existem referencias a existencia de 
m~ocas em a~guns locais em '1917 e 1919, bem como fotografías de 1930 
(vide Relatóno de 1930/31 da 11 lnspetoria do SPI) de diversas casas 
f ~h~das e de formato oval intituladas de malocas. Da antiga maloca 
~Ianica, fechada e de aspecto cónico, há apenas wn registro, procedente do 
i~ Tonetü. De e.asas grandes, de duas águas, com formato retangular e 
parcialmente abertas, existem várias fotos relativas aos igarapés Belém 
Tacana e Soo Jerónimo. ' 

~~ início da décad~ ~e 40, Nimuendaju declara nao existir ·sequer 
vestigios de malocas cwucas. Em seo minucioso mapa da área habitada 
pelos Ticuna, ele registrou a presenca de todas as casas encontradas 
. ~is.tinguindo as casas maiores, do tipo· de duas águas, das demais, e~ 
ulumas sendo bem mais nwnerosas. Ao final· da década de 50 Cardoso de 
Oliveira verifi.cou a ~xistencia dessas casas de duas água; no igarapé 
Bel~m, onde ainda hoJe podem ser encontradas na localidade de Piranha. 
No ~garapé Sao Jerónimo mantem-se diversas casas desse tipo, enquanto 
no no Jacurapá, local relativai:n~ente mais isolado, essas casas predominam 
em algumas aldeias (como Santa Terezinha) e, até data bem recente 
(1975), e~c?ntrava-s~ em Tupé urna casa bastante semelhante a antiga 
~aloca claruca, ~ssuindo um formato ovalado. Tais fatos indicam que a 
dissolucoo das anugas malocas nA.o ocorreu de modo uniforme em toda a 
área, aconte.cendo primeiramente nos mais ativos seringais da regilo e que 
estavam baseados no trabalho indígena, atingindo só muito posterionnente 
locais d~ acesso mais difícil e produClo pouco significativa (Jac.urapá e 
Igarape~mho ). De q~alquer ~eira a memória dos infonnantes indígenas 
nao registra conh~imento dueto de alguma maloca Ticuna, o que faz 
recu~ a sua destru1~Ao ~década de 1910-20. O próprio Quirino Mafra, 
nasci~o na ~da antenor, afinnou que desde as suas primeiras viagens 
pelos igarapés Já nao se encontrava mais "malocas fechadas" que fossem 
"parecidas comas dos índios do Javari" (inf. Quirino Mafr~ Vendaval 
1974). ' , 

Os antigos patroos interferiram fortemente com o modo de vida dos 
indi?s. Nao pennitiam que formassem agrupamentos maiores ao longo 
dos 1garapés, observando Nimuendaju que quando isso acontecía nunca 
ultrapassava quatr? casas [1929] (1982:199). Mais tarde ele conseguiu 
perceber que se delineava um novo padroo de moradia, com a fonn~o de 
pequenos núcleos de duas ou tres casas relativamente próximas, 
pertencentes a membros de clas de metades opostas, estabelecendo-se entre 
essas famílias trocas matrimoniais. Cardoso de Oliveira encontrou tais 
unidades - que chamou de "grupos vicinais" (1961:28) - nos igarapés 
Belém e Sao Jerónimo, e muito depois Oliveita Filho (1977: 146-150) 
constatou a sua presen~a ~esmo em grandes aldeamentos ribeirinhos, 
como base de f orm~oo de bderancas políticas e recurso vital integrante das 
Jutas faccionais. · · 
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Nimuendaju relata algu~ das interferencias dos patróes nos cosnunes 
dos Ticuna no sentido de evitar prejuízos a rentabilidade de seus 
trabalhadores. ''Romualdo Mafra chegou a proibir as festas da puberdade 
porque desviavam os indios dos seus ttabalhos de seringueiros. O actual 
patrio nao vae até tal absurdo, mas exige-lhes que ~ para este fim 
(como para a cele~ de qualquer outra cerimonia) licen~a prévia, 
fixando elle a data da festa para urna época que melhor lhe convier e aos 
seus negócios ... " [1929] (1982: 204). 

Também relatou que os patróes limitavam as estratégias matrimoniais 
dos índios e até mesmo desrespeitavam proibicoes fundamentais, 
pretendendo algumas vezes prescrever aos seus trabalhadores "se devem 
casar-se ou nao e com quem, sempre de acordo com os interesses do 
estabelecimento para o qual trabalham ... " (idem). 

Durante um recenseamento realizado em 1975, observei no igarapé 
Tacana a exist~ncia de vários casos de casamentos interétnicos (regionais 
ou arig6s com indias), bem como de uniOes onde .os cónjuges pertenciam 
a mesma metade ( em um caso ao mesmo el!), infringindo abertamente as 
regras prescritas pela .tradi~!o para o casamento. Esse é um crime 
especialmente grave na tradic:k> Ticuna, acarretando castigos individuais 
(para o infrator) e em desgra;as decorrentes para a sua comunidade (como 
se verá no capítulo seguinte ). A explicat;áo dada por alguns Ticuna para 
~ anomalia era de que, durante o período mais intenso de ext:nwylo de 
borracha e com a entrada de muitos seringueiros civilii.ados naquele rio, 
alguns teriam deixado de lado tais proibi~oes, contraindo matrirnónio do 
mesmo modo que os brancos, evitando apenas estabelecer ligai;Oes com os 
parentes consangüíneos mais próximos. 

Ainda no correr desse levantamento, ao reconstituir a história de vida e 
as migra~s de muitas famílias, ressal~va claramente ser urna prática 
usual dos patróes o deslocamento de indivíduos e famílias indígen~ de um 
seringal para outro, de urna área para outra (do Slo Jerónimo para o 
CamatiA, o Jandiatuba ou o Assacaio; de Belém ou Palmares para o 
Tacana ou o Paraná do Guariba, a propriedade de Espírito Santo ou o 
Amaturá), de urna atividade para outra (do corte da seringa e/ou da 
agricultura para a pesca ou para trabalhos no barracoo), sempre de acordo 
com os interesses circunstanciais da empresa. 

Era comum também o hábito de alguns patróes forcarem o casamento 
de um dos seus trabalhadores com índias solteiras que haviam sido por eles 
engravidadas ou com ·as quais haviam tido um filho. Algumas vezes o 
casal assim constituído era mantido sob controle direto do barraclo, 

' trabalhando em atividades de manutencao da sede, sendo a crianca tratada 
como afilhada pelo patráo e vista como mestica por brancos e índios. 
Quando nlo existía tal controle, ocorriam casos de infanticídio 
(Nimuendaju menciona ser essa urna prática comum para os filhos nlo 
desejados de homens brancos com índias), outras vezes acontecendo um 
processo de ad<>cao da crian~a pelo marido da esposa, que a criava ent!o 
como um verdadeiro Ticuna e lhe transfería a sua própria na~áo. 
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Um caso do primeiro tipo ocorreu com um ex-capitao do Umariacu, 
Paulo Ramos Cruz, filho do patráo da propriedade do Assacaio, Joao 
Ayres Cruz. Seus país continuaram trabalhando no barracao e ele sempre 
se manteve em urna situ~ao diferenciada de seus outros inn!os, filhos do 
Ticuna Pedro Juliao, nao possuindo na ~áo, falando com muita 
desenvoltura o portugues e preferindo (quando possível) aproximar-se dos 
brancos e adotar os seus costumes. Um exemplo do segundo tipo é o de 
Adércio Custódio, cujo pai biológico era um seringueiro arigó, mas que 
f oi logo adotado pelo esposo da mae; o tuxawa Custódio, que habitava no 
local onde hoje está a aldeia de Campo Alegre. Sempre viveu entre os 
Ticuna, recebendo a n~!o de seu pai e vindo a substituí-lo mais tarde na 
lideranca que exercia sobre a comunidade. 

OTuxawa 

Com a dissolucao das malocas clanicas e o fim das guerras entre as 
na,óes, o papel do .chef e militar, o to'ü, perdeu toda significat;!o e n!o foi 
mais preenchido. Os patróes criaram um novo papel político, o de tu.mua 
ou tuxawa, cuja defini~ao nada tinha a ver com os limites da tradi~ao 
tribal, pretendendo se constituir em um instrumento de refor~ e 
favorocimenlO da dominat;lo sobre os índios. 

A caracteriza;OO mais freqüente usada pelos informantes deixa claro que 
o tuxawa era· visto pelos índios como um representante (ou agente) do 
patráo: "O tu.xawa era assim como um capataz, um chefe. Ele dizia pra 
todo o pessoal as ordes do patráo... Quando tinha que fazer algum 
trabalho, ele que chamava, convidava ... Era um comandante" (inf. Felipe, 
Umaria~u. 1975). 

O termo capa'taz foi usado diversas vezes por informantes de outras 
aldeias para definir o tuxawa, indicando dessa forma que o cargo e a sua 
investidura eram de responsabilidade exclusiva do patráo. Diferenciam o 
tuxawa do to 'ü porque "nao era urna coisa própria dos Ticuna, eram os 
patrio que fazia ... escolhia" (inf. Adércio, Campo Alegre, 1981). Outro 
informante, ao indiéar que nenhum dos antigos tuxawa era um to'ü, afirm~ 
igualmente: "O patrao é que nomeava esses chef e. Ele escolhia e os outros 
tinha que obedecer ... " (inf. Pedro Inácio, Vendaval, 1981). 

Para Nimuendaju (1952:65), como domínio da empresa seringalista 
surgem novos papéis de chCfia: "No lugar dos té/ti ( ... ) apareceram os 
tuxauas (no Brasil) e os curacas (no Pero) a quem os senhores da borracha 
converteram em meros instrumentos". Esse novo papel correspondia a 
urna. apropriac!o da antiga chefia (aqui gr3;fada como to 'ü), agora 
manipulada pelos patrOes para controlar os seus trabalhadores índios. 
Cardoso de Oliveira (1972:89) partilha do mesmo ponto de vista, aduzindo 
que na nova situa~lo o 'te/ti, que a seu ver equivalia a urna 
"institucionali~lo do conselheiro pelo grupo indígena", "viria a ser 
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manipulado pelo branco como obje~v~ de conquista, e sob~ o qual, 
transfigurado mais tarde em tumua, vma se fundar um novo sIStema de 

poder". . h fi ( ' -) 
A meu ver tais aproxim~Oes entte o tuxawa e o anugo c e e to u 

antes dificultam o entendimento desse primeiro. Como já disse 
anteriormente, o to'ü, longe de aproximar-se de um conselheiro, mais se 
assemelhava a um chefe militar, voltado para a guerra e a defesa de sua 
maloca clanica. As diferen~ entte o to'ü e o tumwa eram grandes demais 
para que um elemento que ocupasse o primeiro cargo pudesse ser utili:zado 
no segundo. Em geral os que foram escolhidos . pelos patrOes como 
tu.xawas eram índios que dispunham de uma certa lideran~a sobre alguns 
grupos familiares, e que, embora tiv~m inflOOllc-ia sobre os outros, nao 
possuíam qualquer título, nome ou mandato específico que nao decorresse 
de sua vinculatrAo comos brancos. · . . . . 

Nesse aspecto Nimuendaju toma uma postura md1g~1sta e ':alora~va, 
que as declaratrOes dos infonnantes sobre o passado ex1gem seJa revista. 
Aiilda que ele indique o dilema real do exercício das diferentes fu~Oes de 
med.iacoo entre brancos e índios (tema de estudo de diversos antropólogos), 
ele o faz sem concorrer para o entendimento objetivo desse fenómeno. 
"Estes pobres-diabos eram condenados ~ mentir para, o~ seus comandados 
de modo a agradar seus senhores e mentir para esses ~umos para nAo ~car 
completamente desprestigiados com seus companheuos. Em 1929 ainda 
conheci uns poucos desses, mas todos acabaram por ser mo~ a bala por 
outros índios de seu próprio grupo, que em seu ínttmo nunca 
reconhe:ceram sua autoridade" (1952:65). 

O primeiro ponto é que ele parece. acreditar que a nomear;Ao de tuxawas 
seria apeo~ um fato do ~o, da período mais brutal ~ opressAo e que 
como mecanismo de domi~o nao teria apresentado qna•sqott resultados 
devido a resistencia dos índios. Ao contrário do que ele sugere, a titular;Ao 
de tuxawas continuou até a d~ada de 50, surgindo paralelamente wn novo 
papel de media~, o capitáo (vide capítulos 7 e 9). . , . 

Em segundo lugar, Nimuendaju (1952:65) menc1~ alguns t~d1os 
(como Calisto e Nino), que eram tratados pelos dema1s com parttcular 
respeito, mas que a seu ver n~o receberiam nenhum título, "deix~o ~os 
brancos a duvidosa honra de nomeA-los" como chefes. No relato hIStónco 
dos informantes atuais todos esses sio mencionados como ten do sido 
tuxawas, isso inclusive por seus proprios filhos e descendentes, bem 
como por outros que deles apresen~ wna vislo ~~te pas~tiva. 

Em terceiro lugar Nimuendaju parece reJettar tnte1ramente a 
possibilidade de que alguns tu.xawas ~ ser em certa medida aceitos e 
reconhecidos pelos próprios índios. Ainda que o fundamento de seu poder 
nao resida na tradi~oo, nAo necessariamente o cargo de tuxawa d~verá ~r 
visto de modo genérico como ilegítimo. O seu ocupante pode 1nclus1ve 
obter sucesso e conseguir legitimá-lo~ seja construindo urna rede de 
relacionamentos socia is bastante ampla (onde possa mobilii.ar os suportes 
de que precise), seja divulgando e obtendo a adedo dos demais a urna 
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ideología de reconhecimento do poder e da condi~Ao superior dos patróes 
(os civilizados). O cargo de tuxawa propicia wna certa parcela de poder aos 
seus ocupantes, disso se beneficiando igualmente um conjunto maior de 
parentes e adeptos, em decorrencia do que é possível sopor que viesse até 
mesmo a ser desejado por alguns. Em termos mais estritos de 
legitimidade, alguns tuxawas se investiram de urna funcAo civiliza_tória 
cuja fonte e modelo era a atitude do patrao, em alguns contextos 
justificando diretamente a sua ar;ao pela vincular;Ao desta com determinados 
valores dos brancos (vide mais adiante a narrac~o sobre a legitimac~o 
religiosa atribuída ao tuxawa Felix, de Belém do Solimres). 

Urna das fu~Oes mais simples de um tuxawa era a de tradutor. Em seu 
relatório de 1929 Nimuendaju considera-os, inclusive, como "meros 
intérpretes" (1982: 194). Em um depoimento recente, um velho enmo de 
70 anos e que morou na propriedade de Sao Jerónimo, assim descreve a 
atividade do tuxawa: "Quando os índios iam lá no barracoo, pra comerciaí, 
ele ia junto. Ele é qui sabia tudo, os Ticuna nao sabia nada, nao falava ... " 
Logo a seguir, ele - que embora possua na~áo, nao se considera índio, 
mas sim caboclo - conclui, fazendo urna diferenca entre os índios do rio 
Solim6es e os outros do igarapé, observando que os tuxawa que 
mencionou "eram aí do igarapé (Sao Jerónimo). No rio SolimOes, nao 
carece tuxawa. Todos falam (o portugues). Só aí dentro do igarapé precisa. 
É tudo brabo ... " (inf. Antonio Mariano, Vendaval, 1981). Essa declarat;OO 
aponta também um substrato ideológico possível para conferir 
legitimidade a a~oo do tu.xawa perante alguns índios mais vinculados ao 
barracoo: o caboclismo, como chamou Cardoso de Oliveira [1964] 
(1972:80-81 e 103-4), essa tendencia de alguns índios se enxergarem com. 
a ótica do branco e aferirem no comportamento deste os seus padrOes de 
excelencia. 

A área de at~o do tuxawa era usualmente um rio ou igarapé, mas 
podia ser mais ampla para englobar toda a propriedade. Assim, na época 
em que vivia o antigo patráo Romualdo Mafra, havia um tuxawa, 
chamado Felix, que atuava em toda a área da propriedade de Belém, 
abrangendo o igarapé desse nome, o rio Tacana, Palmares e o Paraná do 
Guari ha. 

Segundo um informante dessa área, o tuxawa Felix habitava na boca 
do igarapé Belém, onde estava situado o barracao do velho Romualdo 
Mafra (inf. Manoel Severiano, Belém, 1981). Após a morte do antigo 
patráo, o mapa elaborado por Nimuendaju (1941-2) o localiza no baixo 
cmm do igarapé Tacana. · 

Pelas informar;Oes obtidas atualmente, depois da morte de Feli.x,· que 
ocorreu no tempo de Antonio Roberto, nlo houve mais tuxawa em Belém 
até a M.cada de 70, pois os novos patróes (Antonio Robeno e JordAo) 

' atuavam diretamente, sem a intermedi~Ao de outros. "Enmo .. . quando 
morreu aquele capitlc> (esse informante dizque a trad~ de tuxawa para o 
portugues era capitáo), daí que eles (os patróes) disse que era eles quem 
mandava todos Ticuna ( ... ) Porque daí nao temo mais capimo naquele 
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tempo. Quando acontece algurna coisa assim com os Ticuna que trabalha 
pra eles, eles pega, dá no Ticuna, castiga! Manda prenda... U em SAo 
Paulo ... Aqui mesmo! Bota aquela corrente, grande, marra a perna dos 
Ticuna e~ um dia ai'" (ídem). 

Na propriedade de SAo Jerónimo sempre existiram tuxawas. O mais 
antigo que os infonnantes recordaram devia ser da década de 20, pois foi 
titulado pelo ainda patrio Manoel Mafra. Chamava-se Tomás e, embora 
casado com mulher Ticuna, era Cocama por nascimento. Ele morava 
próximo a boca do igarapé, em um local chamado Tematchicü (ou Lugar 
do Calango Pequeno, de lgapó), algumas familias se reunindo a sua volta 
(infs. Antonio Mariano e Pedro Inácio, Vendaval, 1981). O primeiro 
desses informantes, que conviveu efetivamente com o tuxawa, assim o 
avalia: "O pessoal gostava dele, obedecía. Ele aprendeu (como depois o 
Calisto) logo a falar a gíria". A sua morte ocorreu por doen~, estragado 
por um pajé, a sua família mudando-se em seguida para outra área. · 

Em seu lugar, ficou como tuxawa o Saraiva, que era da na,áo de o~a 
pintada ( aicü) e cuja familia residía no Igarapezinho. Ele f oi colocado no 
cargo por Quirino Mafra. Alguns de seus descendentes habitam atualmente 
em Vendaval e de suas infonna~Oes foi possível estimar que sua atua~o 
ocorreu na década de 40, após o movimento liderado por Ngorane (vide 
capítulo 4) e a passagem de Cun Nimuendaju. Saraiva foi igualmente 
vitimado pelos bichos enviados por um pajé e os seus filhos nlo gostam 
de mencionar o assunto. 

O último dos tuxawa do SAo Jerónimo f oi Calisto Dauerucu63 já 
citado anteriormente. Apesar de ser filho de pai alemao e conviver ~tante 
com os brancos durante a sua infancia, Calisto logo aprendeu a língua 
Ticuna e se tomou um dos maiores conhecedores da tradi~. Ainda boje 
no Tonetü muitos recordam de sua figura, conhecido como um chefe de 
prestigio, um bom pajé e um excelente contador de "histórias de 
antigamente". Por intennedia~ao de seu avo materno (Pm), Domingos 
recebeu a na~áo de mutum-cavalo (ngunü), tendo residido igualmente no 
Igarapezinho. Possui descendentes em Vendaval e Campo Alegre, e faleceu 
aproximadamente no início da década de 70, em idade já avan~ada. Tal 
como os outros tuxawa, no entanto, a sua morte foi atribuída a causas 
mágicas. 

Diferentemente do que Nimuendaju apontava, parece comum que o 
desaparecimento dos tuxawa estivesse associado nAo a represálias diretas e 
assassinatos, mas a mobiliza~ao de f or~ mágicas, por meio de um pajé 
rival, a mando de descontentes e oponentes. 

Para concluir esse levantamento das conseqüencias do domínio dos 
seringalistas sobre a vida política dos Ticuna, cabe ressaltar dois pontos. 
Primeiro, todos os suportes (ideológicos ou nao) para o tuxawa eram 
externos a tradi~ao tribal e os seus limites eram desconhecidos 

63 Atualmenle, todos - inclusive suas filhas e a última esposa - se refercm a 
ele como Ca/isto Vl u, em urna adapla~io do seu nome branco. 
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. (incompreensíveis e ilegítimos) para os próprios índios64. A for~a efetiv·a 
qu~ possuía, a capacidade de coer~ao e ·retalia~ao de que dispunha, era 
apenas parte do J?O<ler real do seringalista, de seu potencial de intimi~o. 
O tuxawa servia como um veículo direto dessa domina~ao e o seu 
p~imento,- hoje criticado pelos informantes - refletia essa condicoo de 
submissAo._ "As vezes o patroo nomeava um tuxawa. Ele aí ia perguntar 
ao pessoal por que elis noo obedeciam ao patrao. Era assim, sempre do 
lad~ do patrao! Dizia que o pessoal tinha que respeitá ... porque o pat:rao 
era igual que um pai, tinha que respeitá sinoo ele batía ... " (inf. Damásio, 
Venda val, 1981)65. 

A própria situ.~ do tuxawa face ao patrao era de grande fragilidade. A 
urna pergunta m1nha, tentando ver se os tuxawa dispunham de um status 
económico diferenciado face aos demais, limitando-se as atividades de 
?ir~ao, ou se também trabalhavam· diretamente para o patrao, o 
informante respondeu taxativamente: "Ele trabalhava na seringa! O 
Romualdo manda cortá, sempre, né, sináo ele náo fica mais como tuxawa" 
(inf. Manuel Severiano, Belém, 1981). Um outro informante evidenciava 
a precariedade da posi~A<.> de tuxawa frente ao patráo, ao mostrar a 
~mpossibilidade de aquele to~ar-se um canal de expressAo ou defesa dos 
interesses dos próprios índios. "'Era no tempo dos escravos. Nao podia 
reclamar nada, que os patrOes matavam igual a animal. O tuxawa também 
nao falava nada, que sináo também matavam ele" (inf. Pedro Inácio, 
Vendaval, 1981). 
. Um segundo ponto é que a fonte justificadora do poder em geral nada 

t1nha a ver com o universo indígena, mas decorria exclusivamente das 
instituicOes e crencas dos brancos. Um relato recolhido recentemente em 
Belém do SolimOes sobre como o velho Felix se tomou tuxawa é 
precioso para explicitar isso. "Ele era seringueiro. Um dia, andando na 
estrada dele, ele encontrou um livrozinho pequeno. Agora, eu nao sei 
quem deixó ele lá. Nao sei se é Deus . . . Aí ninguém sabe .. . Aí ele foi 
traze pro Romualdo, o finado Romualdo Mafra. Aí ele entregou pra ele, 
pra ver aquela Bibliazinha, um cademo assim. Aí disse pra ele: 'Bem, 
agora ~se aqu.i é teu ~ortuna, que Deus dá pra ti. Esse aqui . . . diz aquí, aquí 
na escntura~ d1z que e teu mesmo! Ent.ao agora eu vó pra Govemador, pra 
trazer pra ti farda, chapéu, pra tu se capitao de todos os Ticuna'. Foi 
assim. Daí Romualdo baixou pra Brasilia ... nao sei onde, né? Falou com 
o governo pra trazer aquela farda pra ele, um chapéu. Quando chegó, 

64"N 1 1 - · . aqu~ e lempo os pessoa quase nao obedece nrnguém. Naquele lempo ele 
(Fehx) f 1ca como luxawa, mas todo mundo olhava , mas ninguém sabia como 
era o tuxawa" (inf. Manuel Severiano, Belém, 198 1 ). 
65 E f ' - . d' · d , . ssa a irma~a.o .m ica au~ ~ que os t uxa wa leolavam irnpor aos demais 
tnd10s urna leg1t1m1dade lrad1c1o;nal para a autoridade do pa tráo, concebendo
a s~g~~do o modelo de urna autoridade doméstica . Nao seria de excluir a 
poss1~ihdad e de qu~ os tu~awa procurassem estender aos patróes a atitude de 
respe1t~ que os _T1cuna t1!1ham por Yoi ou sua cri sliani za~io na figura de 
Ta nat u (ver captlulo segumle), tam bém chamado por e les em· várias ocasioes 
como "nos so pa i" (Nim uendaju, 1952: 122). 
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entrego tudo pra ele. Todo mundo conheceu que era ca pi~. É, f oi assim" 
(inf. Manuel Severiano, Belém, 1981).66 

Nesse relato é dada ao cargo de tuxawa urna legitimidade de ordem 
religiosa, que boje aliás seria inteiramente indispensável ao exercício de 
um mandato político naquela aldeia. Tratava-se no entanto de urna 
legitimac;ao ostensivamente distanciada das tradi90es Ticuna, que nao 
estava fundada em urna visao ou revelac;ao possível segundo cssa cultura, 
mas baseada na escrita (quando o próprio Felix era analfabeto ... ). Scm 
qualquer ressonancia junto ao universo mítico tribal, mas advindo 
justamente do mundo religioso dos colonizadores brancos. A sua fun~o 
legitimadora só se realizava portanto em um contexto maior de aceitac;ao 
da dominac;ao dos brancos e supunha a concretizac;ao de urna ideologia de 
cabocliza,áo do indio. 

O poder do seringalista 

As interferencias dos seringalistas sobre os costumes, com a 
redefinic;ao da ocupac;ao do espac;o, o tipo de moradia, a organizac;ao 
económica, a constituic;ao da família, os papéis de lideranc;a, a realizac;ao 
de rituais e a proibic;ao de pajés, era sentida pelos índios de forma bastante 
diferenciada. 

Os índios que habitavam próximo ao barracao sofriam um controle 
muito mais direto e cotidiano por parte dos seringalistas, atravessando um 
processo de aprendizado de novos costumes com os brancos e tendo urna 
"consciencia negativa" (Cardoso de Oliveira, 1972: 104) de sua própria 
condic;ao de índios. O contato freqüente com os brancos e as noticias sobre 
a existencia dos "índios bravos" do Javari (Mayuruna, Marubo, Kanamari 
etc.), trazida por seringueiros ou turmas de madeireiros (e as vezes também 
índios Ticuna) que trabalhavam para os patróes por aqueles lados, faziam 
com que os Ticuna se auto-identificassem nao como índios (ma i yu), mas 
como caboclos. 

Por outro lado, os índios que habitavam nos igarapés sofriam tais 
interferencias como fa tos esporádicos e arbitrários, que para eles 
permaneciam como imposic;oes sem sentido. Por mais que os patroes 
tentassem estender o seu controle ao alto dos igarapés, eram muitas as 
possibilidades de escamotear pelo menos algumas dessas proibic;ües. 
Assim, mesmo ncssa situac;ao histórica os índios de igarapé nunca 
deixaram realmente de celebrar seus rituais, ncm contraír matrimonios do 
modo estipulado por Yoi, nem deixaram de ter seus pajés e curadores. 

6 6 Existem vários aspectos dessa pcquena narrativa que devem ser referi dos a 
situa9ao presente das lideran9as e ao tipo de a9ao política - profun damente 
referenciada as re ligiocs dos brancas - dcsenvolvida pelos atuais capiti es e 
chefes de fac9oes (vide Oliveira Fil ho, 1977: 124-131 e 203-208). 
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O que mais os patroes se preocupavam em fazer respeitar eram as leis 
básicas para existencia do seringal como empresa económica: a) garantirido 
a manuten~ao do monopólio comercial face a todos ~s seus fregueses; b) 
evitando que os índios acumulassem em sua conta um saldo para com o 
ba"acáo; c) for~do os índios a desenvolver em ritmo julgaoo adequado as 
atividades que pudessem dar lucro ao barracáo. Nesses aspectos os patroes 
jamais relaxavam sua vigilancia ou faziam concessOes - e foi exatamente 
por aí que criaram o mito do poder do seringalista, através de urna tradi~oo 
de violencia que, presente na memória dos índios, era por si só um 
poderoso fator de persuasoo e intimi~. 

Já mencionei anteriormente algumas das puni~Oes que os patróes 
impunham aos índios quando tomavam conhecimento de que esses 
estavam vendendo ós seus produtos (especialmente a borracha) aos 
marreteiros. Diversos tipos de castigos corporais eram aplicados: uso de 
palmatória; surras com chicote de tripa de boi e depois salgar as suas 
feridas; colocar o índio recalcitrante no tioneo; prende-lo em um cubículo 
escuro etc. As amea~as de morte, prisao em Sao Paulo de Oliven~a, 
expulsao da propriedade, confisco ou destrui~ao dos bens do acusado, 
exten~o aos seus familiares !los castigos previstos - todas essas eram 
técnicas comuns para promover ~ obediencia dos índios. Em casos 
considerados pelos patróes como mais leves, o castigo consistía em 
subrileter o acusado ao opróbrio público, raspando-lile a ca~ e cobrindo
a de piche; fazendo-o desfilar algemado por diversos lugares; deixando-o 
acorrentadq ou no pelourinho nas proximidades do barraca<> para ser visto 
por todos o8 fregueses. · 

Um dos velhos moradores da propriedade Soo Jerónimo contou que nos 
domingos, quando havia muitas pessoas trazendo sua produ~ao para o 
barrac00 e adquirindo mercadorias de f ora, acontecía de aparecer algum 
fregues que acumulava saldos e nAo queria levar mercadorias, pedindo ao 
contrário para ser pago em dinheiro. O patrao entAo dizia para ele: "Tu que 
é igual a um macaco, sobe lá naquele pé de a~í e vai apanhar frutinha para 
mim! Enquan.to isso, ele pegava a sua espingarda e enchia de cartuchos. 
Saía do barracio, apontava para o pobre lá em cima e matava igual a gente 
mata macaco ... ,, (inf. Damásio, Vendaval, 1981). Diz-se que essa história 
se passou com o patrao Quirino Mafra; mas .segundo outros informantes, 
o seu pai, Manoel Mafra, que era ainda mais bravo, chegou a matar dessa 
forma inclusive um dos seus seringueiros cearenses (inf. Antonio 
Mariano, Vendaval, 1981). 

Essa fama de ferocidade barrava qualquer tentativa do índio de 
reivindicar seus direitos ou de resistir a essas imposi~óes. Conta-se que 
outras vezes, quando o índio recusava as mercadorias of erecidas e pedia 
saldo em dinheiro, o patrao enfiava a espingarda carregada (e pronta para 
disparar) diante de sua face, dando-lhe alguns segundos para largar a sua 
mercadoria ali e fugir depressa, sem pagamento algum, isso se nao 
quisesse ser morto (inf. Damásio, Vendaval, 1981) . . 
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O controle exercido sobre o ribno de trabalho dos moradores de sua 
propriedade, embora noo conseguisse ter um caráter constante (devido a 
dimens~o do seringal e as dificuldades de acesso) , possuía relativa 
regularidade e tinha um caráter exemplar. Os seringueiros brancos eram 
proibidos de fazer r~a, sendo comum que os capangas do patl"OO fossem 
destruir as escassas planta~oos que faziam visando a própria subsistencia. 
Encontrar os índios ociosos - isto é, sem estar cortando seringa, salgando 
peixes, secando peles ou fazendo f arinha para trazer para o barraca<> - era 
motivo para am~as. castigos físicos e retali~oos sobre as suas posses. 
Quando os índios acumulavam urna conta alta no barracoo e se demoravam 
a liquidá-la, o patrao mandava os seus capangas destruírem (ou colherem) a 
sua r~a, tomar a sua canoa, espingarda ou outros bens que tivessem 
consigo em casa (inf. Damásio, Vendaval, 1981). 

Esses relatos sobre a inser~ao dos Ticuna· em seringais podem ser 
reproduzidos muitas e muitas vezes, no Sao Jerónimo, no Belém, no 
Tacana e, em propo~Oes menores, no Soo Jorge e em Santa Rita do Weil. 
Para se ter urna idéia de q~o profundamente essa violencia ficou gravada 
na memória dos índio~. bem como da ferocidade de que sao julgados 
capazes os patroes na visao dos Ticuna, eu gostaria de mencionar um 
acontecimento recente, em urna si~oo histórica completamente diversa e 
com vários Postos Indígenas da FUNAI atuando regularmente em toda a 
regiao. 

O fato apresenta todas as características de urna "situ~ dramática" tal 
como formulada por Tumer (1957:91-130 e 1974:23-59), nela afluindo 
claramente as mútuas representa~oos que os atores sociais mantero uns 
sobre os outros e sobre o tipo de relacionamento que existe e pode existir 
entre eles. Sucedeu em maio de 1980 e teve alguma repercussAo inclusive 
na imprensa nacional (vide Folha da Tarde, Sao Paulo, 10/05/1980). A 
seguir apresento urna reconstitui~ao do episódio baseada na descri~ao 
realizada nove meses depois· pelo entao chefe do PI Vendaval, André 
Villas-Boas. 
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"Urna índia Ticuna, que morava no Paraná do Guariba, estivera 
nas proximidades de Santa Rita do Weil, em visita aparentes que 
tinha por lá. De retorno a sua casa, passou de canoa pela boca do 
Paraná Ribeiro, ultrapassando a Acaratuba e maniendo-se sempre 
próxima a margem esquerda do Solimóes, oposta a aldeia de 
Vendaval. 

Como ela eslava subindo o rio em canoa e sozinha, vinha 
bastante devagar. POde assim ver o Quicinho Mafra malar toda uma 
família de Ticunas. Ao todo eram cinco pessoas, que ele abateu 
com machado, cortou em peda~os e colocou no sol para secar, 
como se f ossem mantas de pirarucu. 

A índia, apavorada, continuou o seu caminho e parou na casa 
mais próxima de um Ticuna, onde contou toda a história e 

prosseguiu de volta para casa. O. capitáo de Vendaval, Pedro Inácio, 
eslava em uma casa nas proximidades e foi informado do caso. 
Criou-se uma grande expectativa. 

Nessa altura o Quicinho Mafra passou pelo local e, segundo 
depoimento que prestou na delegacia de Sáo Paulo de Oliven9a, 
pressentindo a hostilidade dos índios náo parou efoi negociar mais 
adiante. Ocorre também que ele estava retirando madeira de dentro 
·de uma área que a,FUNAI dissera ser de seu interesse e já fora 
advertido sobre isso pelo chefe do PI Vendaval. 

Acabados os seus negócios, Quicinho resolveu pernoitar em 
casa de seu primo Benedito Mafra, patráo seringalista, sediado em 
Vendaval. A notícia dos acontecimentos espalhou-se pela aldeia e 
os animos ficaram muito exai.tados, Quicinho tendo de fugir dali 
ainda durante a noite. 

Uma comissáo da FUNAI, que estava em visita a área, fof ao 
local, juntamente com o chefe do PI Vendaval, ainda nessa noite. 
Náo encontraram nada, nem corpos, sangue ou vestígios de lula. 
No dia seguinte o Pedro Inácio e vários índios foram até o local, 
fiada descobrindo igualmente. 

A FUNAI mandou um rádio para todos os Postos para saber de 
wnafamília de Ticuna que havia desaparecido em viagem (uma vez 
que no local indicado náo existía casa). Nenhuma pista foi 
encontrada e tuío se deu por falta de ninguém. 

A FUNAI abriu urna queixa-crime na delegacia de Sáo Paulo de 
Oliven9a, o chefe do PI acompanhando inclusive o depoimento de 
Quicinho. Que , a seu ver, foi bastante preciso nos detalhe.s, 
demonstrando calmá e sem entrar em contradi~óes. Ele reconheceu 
que eslava tirando madeira, mas negou as mortes. Disse que havia 
pescado pirarucu e que depois colocou várias postas ao sol para 
secar, afirmando que a índia deve ter se confundido, pois passou ao 
largo e náo se aproximou da beira." 

A história encerrou-se por aí, mas cabe reproduzir as concluSOes a que 
chegou o indigenista, para quem a hipótese de tal crime ter ocorrido 
parecia bastante ilógica e pouco provável. "O que deve ter funcionado para 
viabilizar essa história é a fama do Quicinho, o nome da familia Mafra, 
bem como as lembran~as da época áurea do domínio dos $eringalistas." 

Pelas finalidades desse trabalho nao caberia evidentemente tentar 
. conduzir urna análise desse drama social, urna vez que isso remetería 

primordialmente a urna análise do momento presente e dos 
relacionamentos aí existentes entre índios e agencias de contato (FUNAI, 
patroos, CIMI). Limito-me aqui a indicar o grau de credibilidade que esse 
relato teve para os diferentes grupos sociais, mostrando paralelamente o 
conhecimento e a manipul~oo dessa memória por. parte dos descendentes 
dos antigos patrües. 
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Na perspectiva dos índios em nen hum momento foi colocada em 
dúvida a ocorrencia (ou possibilidade) desse homicídio. Em primeiro Jugar, 
a própria mulher acreditou plenamente no que viu e agiu inteiramente de 
acordo com isso. Em depoimento na delegacia, Quicinho afirmou que vira 
a mulher nas imedia<;oes e que a havia chamado, pois pressentira algo 
estranho. Ela, por sua vez, em conversa com o indigenista, admitira haver 
visto os sinais do Quicinho, mas resolvera nao encostar a canoa porque 
estava sozinha e achava que ele também a mataría. A tentativa do branco 
de esclarecer o acidente esbarrou na confiani;a que a mulher tinha em seus 
próprios sentidos. 

Em segundo lugar, o capitao de Vendaval, apesar de ser pessoa de 
grande iniciativa e propenso a defender os índios frente aos regionais, 
recebeu a notícia do caso ainda em urna casa próxima. Mas, embora 
estivesse acompanhado de outros Ticuna, nao foi logo certificar-se da 
veracidade do fato ou tomar outras providencias. Ele preferiu retomar a 
Vendaval e comunicar o fato ao chefe do Posto, ao invés de abordar 
diretamente o Quicinho Mafra. Quando este passou próximo a casa onde 
esta va Pedro Inácio, nenhum Ticuna fez qualquer movimento para dere-lo. 
O medo que sentiam era maior que a sua indigna<;ao, e nao decorria 
somente do machado e da espingarda, mas da recorda<;ao de fatos do 
passado e do temor de que estivessem diante de alguém dotado de poderes 
excepcionais. Recorrer assim ao funcionário local da FUNAI nao era 
somente urna maneira de obter um aliado poderoso, mas também de 
certificar-se que os tempos históricos eram outr,os, dando concretude e 
densidade ao presente e ao agora. 

Em terceiro lugar, a rea<;ao dos moradores de Vendaval, entrando em 
um clima de exalta<;ao e amea<;ando represálias sobre Quicinho, reafirma a 
credibilidade geral que os Ticuna atribuíam ao relato da mulher. Nem 
mesmo aquelas famílias mais vinculadas ao barracáo e ao ex-patráo 
Benedito Mafra (Birota) aceitaram ajudar ou esconder a Quicinho, fo~ando 
a que seu primo o retirasse do local ainda durante a noite. 

E, por último, a atitude do capitao Pedro Inácio, depois de haver 
acompanhado todas as investiga<;ües realizadas no local pela FUNAI e de 
nao haver encontrado qualquer sinal de violencia nem obtido noticia de 
ausencia de urna familia Ticuna em qualquer das localidades conhecidas, 
permanece basicamente a mesma, acreditando nos fatos narrados pela 
Ticuna e lamentando apenas que nada tenha sido possível provar contra o 
Quicinho. 

Para os brancos esses acontecimentos reiteraram avalia<;Oes anteriores 
, que faziam sobre os Ticuna: alguns (como os moradores de Sao Paulo de 

Oliven<;a) acham que sao mentirosos e ingenuos, medrosos quando em 
pequeno número, mas vingativos quando em maioria; outros (como 
alguns elementos da FUNAI) veem no comportamento dos índios apenas 
aspectos irracionais, conseqüencia de suas próprias supersti<;óes e de medos 
do passado, o que refor<;a .a necessidade da tutela; ainda outros (como o 
CIMI e a Igreja Católica local) nao se importam tanto coma realidade (ou 
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. . 
nao) dos acontecimentos, servindo-se da divulga<;ao desse fato para criticar 
a política indigenista oficial e mostrar que a FUNAI, por sua ineficácia, 
garantiría a impunidade dos potentados locals. 

É importante perceber que o principal personagem nao-índio desse 
episódio, o Quicinho Mafra, parece ter plena consciencia dos medos e das 

. rea<;oes que passam na ca~a dos Ticuna. Ao acenar para a mulher que 
encostasse na beira, ele já havia percebido o seu pavor, urna vez que 
evitava a margem, onde a correnteza é menor, e seguiapelo meio dorio, 
remando sozinha. Certamente ele sabia que a mulher iria parar na casa de 
algum índio nas vizinhan~as, transmitindo aos outros suas impressóes, 
mas nada fez mais concretamente para seguí-la ou posteriormente 
desmanchar os boatos. Quicinho evitou parar no porto de familias Ticuna 
e nao fez qualquer esfo~o para esclarecer o que poderia ser apenas um mal
entendido, se parasse para conversar cómo capitao de· Vendaval. 

Em seu depoimento ele declarou que nao quería incomodar-se comas 
atitudes dos índios, mas de fato ele manipulou com os seus medos para 
evitar um encontro onde tivesse de indicar as razóes de sua presen<;a ali. 
Ele estava retirando madeird de urna área que a FUNAI reivindicava para os 
Ticuna, nas proximidades 4~ qual o chefe do PI Vendaval e o próprio 
capitao dessa aldeia já haviam recolhido alguns meses antes as malhadeiras 
e o pescado de barcos pesqueiros de civilizados67. Além de servir-se da 
dif usao de boatos e de temores extremos para escapar a um questionamento 
sobre sua atividade extrativista em área indígena, Quicinho buscou o apoio 
de seu primo, Birota, abrigando-se em sua casa, na sede do que fora um 
dos mais fortes seringais da regiao. Tentou assim proteger-se com urna 
capa de poder da família Mafra, garantindo desse modo sua seguran~.a 
pessoal e impunidade (seja pelo delito de invasao, seja pelas mortes de que 
era acusado pelos índios). A sua serenidade na forma<;ao dos autos do 
processo, o que impressionou favoravelmente os funcionários da RJNAI, 
dccorria sem dúvida da certeza de que era a sua palavra contra a de urna 
mulher índia. De que todos os regionais e os agentes oficiais atribuiriam 
um valor e graus de verdad e bastante diferentes para cada urna dessas 
declara¡;ües. Tratava-se enfim de mero inquérito burocrático, que nenhuma 
conseqüencia nociva teria para sí, exceto a recomenda¡;ao (derivada do boro 
scnso) de que convinha afa~tar-se por algum tempo daquelas localidades 
Ticuna. 

6 7 Essa fa ixa de terra alagada, na margem direita do rio Solimoes, repleta de 
lagos e reservatórios de madciras, tem sido nos últimos anos o objeto de 
intensa disputa entre membros da família Mafra e os Ticuna de Vendaval e do 
Cajari. Em 1983 ocorreram conflitos com seringueiros que trabalhavam para o 
Epitácio Mafra, que reagiu divulgando no beiradao que mandaría matar o 
capitao de Vendaval. No ano seguinte houve novb atrito com esse civilizado, 
cuja partida de to ras de madeira foi confiscada pelos índios. Nessa ocasiao 
outro membro da mesma famílía , Boaventura Mafra Filho, apelidado de 
"Mico", teve o seu barracao no Cajari destruí do pelos índios, retirando-se as 
pressas da área que invadira desde 1978 e que usava como base para extra~ao 
de madeira e pescado nos lagos da margern direita. 
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Passadas as investigar;Oes, a recordw;Ao desse fato (nAo esclarecido para 
índios e brancos) toma-se um tiunfo para os regionais, renovando-lhes a 
carga intimidatória perante os Ticuna e favorecendo a continuidade de at;Oes 
económicas dentro das áreas indígenas. Recentemente, um descendente dos 
antigos patrOes, Osear Castelo Branco, em represália ao reconhecimeilto 
administrativo (como Área Indígena SAo Leopoldo) de terras que explorava 
para extra~Ao de madeira, teria organizado urna incursao militar contra os 
Ticuna daquelas localidades, matando 14 pessoas e ferindo a bala outras 22 
(vide publicat;Ao A Lágrima Ticuna é uma s6- Magüta, 1988). 

Esses relatos deixam claro como os patrOes seringalistas estabeleceram 
padrOes inusitados de violencia no relacionamento com os indios, e 
administraram ~e continuam administrando) esse medo de modo a preservar 
o seu poder.6 . As denúncias que os indios encaminharam a FUNAI 
podem ser Jidas, ao avesso, como urna verdadeira saga de urna f amília, 
onde os Mafra sAo tidos "como os mais valentes de todos os brancos, os 
.rhilis bravos, piores" (inf. Pedro Inácio, 1984). 

Foi mencionada por alguns informantes a cren~a de que o mais 
irrequieto de todos os macacos, o caiarara (to'ú), aparecia diante de algumas 
pessoas, e se transformava em um branco, no patráo (inf. Joao 
Laurentino, Vendaval, 1983). Os mais fortes patrres estao para os Ticuna 
em urna condi~ao liminar, nao propriamente humana, em alguns casos e 
contextos se aproximaría mais dos diferentes tipos de demonios (ngo'o) 
que, transmutados em certos animais, atonnentam e perseguem os seres 
humanos. 

6 8 Um fato elucidalivo desta manipulayao sucedeu em Santa Clara, nos 
primei ros di as do ano de 1984. Para foryar a pretensa proprietária do lugar a 
retirar dali o seu gado, os índios reuniram-se e mataram um boi. No final da 
tarde chegou de Sao Paulo de Olivenya a proprietária , Delícia Mafra , 
acompanhada de seu marido e de policiais fardados . Nao encontrando o rapaz, 
de revólver em punho fez severas ameayas de morte a sua mulher. Ao sair da 

, casa abateu a tiros o cachorro que pertencia ao rapaz e que estava farejando 
nas proximidades. Antes de voltar ao barco, tomou a repetir ameayas e 
despediu-sc dizendo: •• Assirn como voces comeram o meu boi, eu vou beber o 
sangue de voces". Esse relato foi feíto pelo 22 capilao Annando Guedes, que 
se sentia efetivamente a ssustado nao com as ameayas genericamente 
formuladas, mas com aquela específica ameaya de beber seu sangue . Ele nao 
tinha dúvidas quanto ao fato de que a proprietária faria exatamente isso se 
pudesse, pois era próprio da natureza que ele lhe atribuía , e apenas tinha 
esperanyas de que outros o ajudassem a resistir ou que as autoridades 
intervicsscm . 
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Capítulo 4: 
O Reencantaménto do Cotidiano 

Antes de sua subordina'~lo aos seringalistas e sua incorpora~ao ao 
re gime do barracao como f ornecedores de borracha e outros produtos, a 
grande maioria dos Ticuna vivia no alto dos igarapés da margem esquerda 
do SolimOes, em urna área naturalmente delimitada a noroeste por 
afluentes da margem direita do rio I~. como é o caso do Jacurapá, do 
Purite e do Cotuhe (este hoje em território colombiano, na regiAo chamada 
de Trapézio Amazónico). Das cabeceiras desse último rio, seguindo na 
dir~ao sudeste, encontrava-se o rio Loreto-yaco, que desagua n·o 
SolimOes. Daí a linha se fechava seguindo na dir~Ao do oeste, 
acompanhando pelo interior a margem esquerda do SolimOes e incluindo 
os rios e igarapés Amacayaco, Arara, Umaria~u, Tacana, Belém, Slo 
Jerónimo e Rita, as nascentes desse último se aproximando do médio e 
alto cursos do Jacurapá. 

Com exc~Ao daquelas famílias que haviam se estabelecido nas 
cerc~ias dos povoados brancos e em proc:esso acelerado de mesti~agem, 
ou a1nda dos que se associavam com remanescentes de outros grupos 
nativos (como os Cambeva, Passé, Juri, Kaxuyana e outros), os Ticuna 
P,reservavam o controle daquele território, evitando apenas a faixa 
ribeirinha devido as investidas militares dos Cambcva. Desde os primeiros 
contatos esses últimos foram alvo de intensa catequcse, sof rendo processo 
de aldeamento conjuntamente com v~ outras tribos, do que resultptt o 
seu desaparecimento quase completo. Os viajantes da primeila metade do 
século passado mencionam apenas a existencia de remanescentes dessa 
outrora tao poderosa tribo. 

Os Ticuna eram indios de terra finne, basicamente c~adores, o que é 
claramente reiterado por diversas narrativas, onde os personagens 
masculinos sAo caracterizados como tal e o estoque alime·ntar reunido para 
a realiza~o dos rituais de inici~oo é procedente de ca~adas. Além disso 
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praticavam a coleta em larga escala com finalidade alimentar (frutas, 
raízes, lagartas) ou outras (cura, pintura, preparo de objetos culturais etc.). 
De agricultura, conheciam o cultivo de certas espécies nativas - como a 
macaxeira (6wa), o cará (ui'), urna espécie de cana-de-a~úcar (de'ne) e 
outros tubérculos - que, segundo um fragmento mítico, receberam de Yoi, 
o qual por sua vez as teria roubado do V~ ( Cowú) que anterionnente era 
o único que as conhecia, guardando-as cuidadosamente em um cesto e 
utili7.alldo-as para a sua própria alimentat;aü (vide Nimuendaju, 1952: 130-
131). De acordo com outra narrativa urna espécie nativa de milho (tchawú) 
procede de um dos mundos inferiores, de onde foi trazida por Ariana, urna 
órfl que foi protegida e criada por T aé em um dos mundos superiores (vide 
Nimuendaju, 1952: 112). Nesse contexto a pesca possuía urna importancia 
menor, os Ticuna ooo dispondo de canoas e usando como técnicas de pesca 
a feitura de cercados, o envenenamento dos peixes por timbó ou a pesca 
por cani~. modalidades por diversas vezes mencionadas nos mitos. 

Com o desaparecimento dos Cambeva, alguns segmentos dos Ticuna 
passaram a ocupar áreas ribeirinhas, chegando até mesmo certas na~s a 
fixar-se em malocas si~uadas em alguns barrancos (vide quadro nº 06, 
capítulo anterior). Em pouco tempo desenvolveram um processo de 
adapta~Ao tecnológica a esse novo meio ambiente, aprendendo com os 
brancos o preparo de canoas (cascos), em que ~o exímios boje em ~ 
desenvolvendo tipos próprios de remos e habituando-se também a urna 
agricultura de várzea. Posteriormente ocorreu urna nova redistribuí~ 
espacial dos Ticuna, decorrente em início do estabelecimento de barracOes 
a beira do SolimOes e de urna relativa pres~o sobre essa parte do seu 
território. Tal processo complementou-se a seguir coma dissolu~o das 
antigu malocas e a transferencia de f amílias de um seringa) para outto de 
acordo com as necessidades eventuais do patráo (vide Oliveira Filho, 
1977:40). 

Nas condi~Oes que· precederam esses fatos - nlo os contatos 
esporádicos ou intermitentes com os brancos, mas a incorpor~Ao dos 
Ticuna a atividade extrativista de borracha e a destruí~ das SUti malocas 
- inexistia qualquer papel de chefia que extravasasse os limites de cada 
na,áo, gerando urna centraliza~Ao a nível de povo Ticuna. O to'ü era 
apenu um chef e militar, sua autoridade restrita a sua própria na,áo e 
apenas relativa a assuntos de defesa ou aos momentos de combate. Mesmo 
internamente a cada na~o nao se registrava a institui~ao da chefia, mas 
urna disputa entre os ca~as de cada segmento, chamados simplesmente 
de toeru (ºnosso ~"), sem a atribui~ de qualqua título específico ou 
transmissível segundo regras predeterminadas. Os moradores de urna 
maloca compartilhavam de um código de conduaa onde se ~tacavam as 
obrig~ de parent:esco, havendo um certo consenso quanto ls atitudes 
apropriadas e ls nlo apropriadas, bem como sobre os meios que os 
interessados deveriam utiliUll' para punir os transgressores. Fora da 
sin1~0 de gue~ os Ticuna nao previam a necessidade de qualquer papel 
especializado que fizesse cumprir tais castigos, ficando todo o processo a 
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cargo dos interessados e da participacao de líderes com diferentes graus de 
prestígio. Nesse sentido inexistia qualquer domínio ou papel 
específicamente político, bein como estava ausente urna maquinaria 
especializada que contribuísse para a resolucao de conflitos. Igualmente 
nao se imaginava que os heróis culturais e os outros imortais teriam 
alguma interfereneia direta na punicao de infratores, nem manifestavam 
qualquer interesse em· assuntos cotidianos, tidos como de al~ada 
estritamentc particular. Como se viu antes (capítulo 3) e se retomará mais 
adiante (ainda oeste capítulo). o tempo histórico em que os índios viviam 
(e vivem) é diferente daqueles dos mitos, entre ambos se situando o 
momento de desencanto de Yoi coma sua cria~ao e o seu deslocamento 
para outros lugares, aparentemente deixando os índios entregues a sua 
própria sorte. 

~pesar da patrilinearidade e da existencia de grupos corporados e clas 
locahzados, a organizacao social anterio~ dos Ticuna nao era determinada 
por rígidos princípios estruturais e um elaborado código de conduta onde 
constassem muitas prescric0es ou onde fossem previstas puni~ües precisas 
para as infracres. Dentro da maloca clanica habitavam todos os borneos de 
urna mesma nacao (a exc~o daqueles que temporariamente residiam com 
o sogro, durante o período de bride-service), mas nao existía um cargo de 
chefia estabelecido que fosse transmitido de acordo com as regras de 
parentesco. Algumas pessoas acumulavam prestígio por saber coordenar a 
acao das demais nas atividades económicas e nos rituais, por possuírem 
conhecimentos ou habilidades especiais e, ainda, por serem respeitados 
como pajés de f~a. U ma dessas liderancas tendía a sobressair as demais, 
por urna capacidade de contribuir para a solucoo de conflitos cotidianos-, 
sem fazer uso de urna autoridade coercitiva (inexistente), criando um 
consenso do grupo que levava a acei~ das decisOes pelos litigantes. 

A grande maioria das questües (como roubos, acusa~o de feiti~aria, 
brigas entre cónjuges, embriaguez) era vista como um assunto particular, 
a ser resolvido pelo interessado, algumas vezes como auxílio de outros 
que lhe eram mais próximos. Ainda que o grupo soubesse de tudo e 
acompanhasse os fatos, a intervencao de outras pessoas (inclusive das que 
tinham maior lideranca) s6 ocorria em momentos posteriores, quando o 
conflito aumentava de proporcao e nao se encaminhava para uma solu~ao 
particular. Nao há qualquer ilu~o ou expectativa de que a atua~ao de 
outros (inclusive de líderes) na solu~ao do conflito fosse distanciada de 
suas proprias conexOes no cotidiano (posicOes de parentesco, rede pessoal 
de simpatias e obrig~ües eté.). No entanto os líderes de maior prestigio, 
por sua própria capacidade, formulavam solu~oos mais abrangentes (e 
portanto mais aceitáveis pelas partes), vindo revestidas de urna maior 
autoridade devido a possuir um suporte mais amplo em termos de 
credibilidade, capacidade de persuasao e grupo de apoiadores. 

Também o xamanismo entre os Ticuna nunca teve urna fun~~o 
precípua de fazer respeitar valores gerais e impor modos de conduta 
preferidos pelo grupo, castigando os desviantes e infratores, como f oi 

139 



\ 

noticiado, por exemplo, por G . Dole para a condi~ao atual do xama 
Kuikuro, que opera como um agente de controle social, constituindo-se 
em urna base única para o exercício de um poder consensual em urna 
sociedade que nao tero urna chefia centralizada e nao reconhece a validade 
de nonnas gerais de autoridade (vide Dole, 1966: 73-8 e 85). O próprio 
Nimuendaju observou que entre os Ticuna "este trabalho noo representa 
urna fun~ao pública. mas antes um assunto pessoal e privado" (1952:100). 
Além do mais, os servi~os mágicos prestados pelo pajé implicam sempre 
em alguma espécie de retribu~i\o, seja destinada ao ritual de cura, seja para 
si próprio ou seus familiares . 

A unidade de interesses de urna maloca só aparecía como 
inquestionavelmente investida no papel de to'ü, um polarizador de fo~as 
daquela na9áo para contrapor-se as suas rivais7º. Coro a dissolm;ao das 
malocas clanicas e o ténnino das guerras entre na9óes, o papel do to'ü 
perdeu toda a significa~ao. Os elementos de urna mesma na,áo viviam 
agora distanciados entre si, algumas vezes reunidos a elementos de outras 
na~ües em pequenos núcleos de casas próximas. A perda dessa unidade 
como na,áo af etava o próprio sentimento de urna unidade maior como 
tribo, e nao permitia ·pensar segundo os referenciais tradicionais o 
relacionamento dessas unidades entre si e coro agentes externos. Essas 
novas unidades residenciais, envolvendo segmentos de na~Oes de metades 
opostas, permitiam a· realiza~ao do casamento sem criar vínculos de 
interdependencia com outras unidades similares, virtualmente ampliando a 
autonomia de cada urna dessas, a caminho portanto de ampliar o seu quase 
completo isolamento do restante da tribo (vide Cardoso de Oliveira, 
1961:32). 

Os novos grupos locais eram muito mais frágeis a a~o dos patróes do 
que as antigas malocas, nao só por sua menor capacidade de resistencia e 
pela menor fo~a de suas lideran~as. mas ainda por nao controlarem o 
código de relacion3.;mento imposto pelos brancos. A assimetria militar e 
os objetivos muito peculiares visados pelos patróes transformavam 
quaisquer choques em algo muito diverso das guerras tradicionais, portanto 
sem urna signific~oo bem clara e de rumos previsíveis. 

A derrota militar aqui significava nao urna extin~ao física, mas a 
acei~ao de um esquema agressivo de trocas imposto pelos patróes, que 
inclusive trazia ao conhecimento do índio bens por ele descoohecidos e que 
despertavam a sua curiosidade e interesse. Ainda que isso pudesse reduzir 

69v,rios informantes atuais refletiam decerto tais sentimentos ao acusarem 
os pajés de nio estarem intercssados e~ trazcr benefícios .ª . ni'!guém, mas 
somente '"comer o dinheiro" dos seus cltentes, sem f azcr dutm~ao entre os 
amigos e 01 inimigos, trabalhando para quem pagasse mais. 
70Nos momentos de celebra~io dos ritos de inicia~io, o isola~ento e a 
desconfian~a entre os elementos de diferentes 11a,~s eram subst1tuíd~1 . por 
uma intensa participa~io no ritual, que evoca 01 mitos, crcn~as e pro1b1~~s 
partilhadoa por todos, definindo as rcla~Oes que mantcm . com seu pr6pno 
passado, · com a natureza e com as for~a~ sob~e'.'aturai~ . ~esmo ~í o 
pertencimento de na~io aflorava em fun~Oe~ difercna~1~ no mtenor do ntual, 
bem como era explicitado em tatuagens e pinturas fac1&11 . 
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as resistencias da imposicao de alguns novos padroes de conduta criava 
urna situa~ao de desconforto antes desconhecida, que logo levaría a urna 
verdadeira condicao de crise dos costumes. 

Os crimes básicos 

Existe um outro conjunto de a~ües, que se diferenciam bastante . 
daquelas já mencionadas, que cabe aos próprios interessados resolver, 
igualmente sem contar se ja coro a intcrven~ao de esferas sociais neutras e 
especializadas, seja ainda sem sofrer a amea~a de sanC()es sobrenaturais. 
Isso abrange tres tipos de conduta: o incesto, o infanticídio e a morte por 
feiti~aria. Na conce~ao dos Ticuna esses sao os verdadeiros crimes, 
aqueles que nao podem ser resolvidos exclusivamente pelo livre 
entrechoque das a~oes e interesses individuais, pois que se referem a 
princípios e valores básicos que caracterizam a própria sociedade. A tais 
acües - que nao podem ficar ao sabor do processo nonnal de resolu~ao de 
péndencias - é atribuída urna .forte carga moral negativa, que faz com que 
Nimuendaju as aproxime da n~ao de pecado. Tal modo de ver só ocorre 
coro essas acües, justamente porque afetam o grupo como um todo e nao 
apenas interesses individuais. "É digno de nota que os Tuküna veem como 
crimes esses tres pecados, que nao somente prejudicam o indivíduo, mas 
sao ruinosos para a humanidade como um todo" (Nimuendaju, 1952: 114). 

É exclusivamente para essas a~oes que sao previstas punicoes 
sobrenaturais, as quais está ligada a figura de Taé. Após a morte, urna das 
partes da pessoa permanece. na terra, juntamente com a carne e os ossos, 
enquanto outra se desprende do corpo e sobe ao primeiro mundo superior, 
onde existe o igarapé Tchowatü. É naquele mundo que fica a morada de 
Taé, onde passam a viver as almas dos mortos (ou natchii, traduzida por 
"alma que nao tem fim") desde que passem por determinadas provas. 
Emboca tenham muitas alividades scmelhantes as das pessoas que moram 
na Terra, esses espíritos tero urna alimentacao especial, seja a base de 
palmeiras que possuem espinhos (como o marajá, a pupunheira e outras) 
ou entao um tipo especial de macaxeira (inf; Joao Laurentino, Vendaval, 
1981). 

Nimuendaju destaca · a posi~ao singular de Taé como divindade, 
afirmando que ela ~o é criadora de coisa alguma e que tampouco govema 
algum elemento ou aspecto da_ natureza. Nessa linha de argumenta~ao ele 
observa que ela é imortal, mas que inexiste quaJquer história sobre ·sua 
origem. Lembra também que ela nao é onisciente, onipotente ou infalível, 
bem como nao representa a justi~a divina, pois ,"ela nao se preocupa com 
crimes banais como roubo ou um assassinato" (Nimuendaju, 1952: 114). 

Todos os personagens centrais dos mitos de origem dos Ticuna sao 
chamados genericamente como üüne, sao imortais e poss~em o u tras 
propriedades extraordinárias, embora algumas vezes por ·suas acües 

141 



par~am ter virtudes e defeitos semelhantes aos dos mortais. Também a 
inexistencia de mitos específicos quanto ao seu surgimento é um fato que 
ocorre igualmente com Taé, Ngutapa, Mapana e Baiá, que os informantes 
qualificam como "as criaturas mais antigas.de todas". 

Segundo o informante citado (e outros da mesma aldeia) o "nome 
verdadeiro" desse personagem mítico seria Tootana, figurando naquelas 
narra~Oes como a mae de Ngutapa, a quem Nimuendaju menciona apenas 
urna vez (pág. 122) e sem associá-la a Taé. Na descri~ao desses 
informantes, T aé nAo corresponderia a um nome proprio, mas tao-sornen te 
a urna expressao designativa que significa literalmente "nossa mae", 
referindo-se assim ao fato de ser ela mAe de Ngutapa e em conseqüencia de 
todaac~. 

Em decorrencia da prega~ao dos missionários, parece haver surgido 
urna ver~o cristianizada desse personagem, desconectando-a dos demais , . 
üüne e dando-lhe um conteúdo novo e mais complexo. E essa tentativa de 
tradu~o e sobreposi~ao da cosmologia crista ao universo mental Ticuna 
que gera a complexidade que lhe é atribuída por Nimuendaju. De fato há 
divergencias e lacun~s ·no relato dos informantes sobre essa figura 
cristianizada de Taé, interpretando-a como a mae de Tanatü (que é enmo 
identificado com Jesus Cristo) e integrante da "Santíssima Trindade", que 
abrange Taé (a "nossa mae", identificada coma Virgem Maria), Tanatü 
(em traducao literal "nosso senhor" ou "nosso dono") e Tupana (esse sem 
outra referencia cultural específica e tratado genericamente como "Deus" 
ou entAo descrito como "o Deus dos crismos''). Na exposi~ao realizada a 
seguir preferí evitar tal complexidade de usos, procurando descreve-la como 
aparece efetivamente nos mitos, isto é, como hospedeira daquela parte da 
alma dos mortos que ascende ao mundo superior. 

Objetivando urna melhor contextualiz~Ao de Taé e do mundo superior 
cabe fazer aqui um esclarecimento sobre a cosmologia Ticuna. Em sua 
monografia Nimuendaju fala da pluralidade de mundos superiores e 
inferiores, sem no entanto inventariá-los ou especificar as suas diferentes· 
qualidades. Em descri~0es obtidas recentemente f oram mencionados oito 
mundos: o mais profundo dos mundos subterraneos, na dir~o do centro 
da Terra, é onde mora um deus chamado N gonütuma. Nos outros mundos 
inferiores habitam seres humanos incompletos; 2°) é onde mora um povo 
de cegos, que se movimentam por aqueles lugares através de cordas que 
lhes indicam o caminho; 3º) é onde habitam pcssoas que tem urna vida 
muito semelhante a dos homens (plantam, ca~. fazem festa), mas nao 
tem anus e por isso nao ingerem os alimentos, mas apenas se nutrem com 

' os cheiros e vapores; 4°) aí reside um povo de anoes (méetita), que 
compensa sua pequena estatura com urna for~ extraordinária. O mundo 
em que os seres humanos vivem, onde permanece urna parte da alma e 
onde surgem inclusive os demónios (ngo 'o), constituí o 5° mundo. A 
partir daí existem tres céus: o primeiro é habitado por Taé e pelas almas 
dos mortos, aí vivendo também o Urubu-Rei; o mundo seguinte é 
ocupado por pessoas que vivem transformadas em pássaros e que nao mais 
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executam servi~os nem vivem como os humanos; o último mundo é o 
céu que se avista, onde moram o sol é as constela~Oes de estrelas (inf. 
Joao Laurentino, Vendaval, 1981). 

Um mito conta que ao chegar nesse· mundo superior, a alma natchii 
encontra a sua frente um grande portao, chamado To'rita, dividido em duas 
partes, urna se abrindo para a direita, outra para a esquerda. A alma pede 
passagem, dizendo: "Vovó, abre a sua boca". O ponao, ent.ao, se abre para 
o recém-chegado entrar. Mas se esse tiver muitos pecados, o portOO se abre 
com tal velocidade que será impossível para essa alma ali entrar. A alma 
que consegue entrar prossegue por urna esttada que leva a casa de Taé, aí 
encontrando um pombo qu~ passa a cantar, anunciando a todos a chegada 
de ·alguém. Taé reúne todas as almas, de modo a que os parentes possam 
reconhece-la Ao entrar na casa, ve dois animais que ficam em urna espécie 
de cercado e que tem o corpo de anta e a ca~a de um peixe, sendo 
chamados de Tchorerwna. Cabe a esses executar o julganiento do Taé: se a 
alma ainda precisa de purifica~ ordena a um dos Tchoreruma de lambe-la 
cuidadosamente da ca~ aos pés. Se um estranho, carregado de pecados, 
conseguir atravessar o portAo, os dois Tchoreruma se lan~am sobre ele, 
cortando-o em ~os (vid~ ·-º mito intitulado "O viúvo", Nimuendaju, 
1952:110). 

Tradicionalmente o infanticídio está associado a inf ~ao das regras de 
casamento. Quando de urna uniAo irregular ou incestuosa sobrevém urna 
crianca. a mae pode praticar o infanticídio, enterrando vivo o recém
nascido, ou for~ um aborto. Essa morte será certamente punida por Taé, 
devendo urna parte da alma (natchii) da mle, após sua morte, ascender ao 
mundo superior com o cadáver da crian~a atravessado em sua boca ( um 
informante de Nimuendaju, expressando sua própria repulsa acrescenta: 
"como urna cadela, carregando a sua cria" - Nimuendaju, 1952:69). 

O castigo de Taé se abate também sobre os yuücü (que causam a morte 
de outros por f eitico) e sobre os que praticam o incesto clanico ou de 
metáde. Esse último crime, por sua especial gravidade, é o único em que 
Taé pode punir o culpado ainda em vida, dando-lhe a alma de um animal e 
conduzindo-o a loucura. Um outro personagem mítico, o matchi'i, que é o 
"pai das cabas" (abelhas ferozes), também persegue aqueles que incidem ou 
se aproximam da situa~ao de incesto atingindo-os com "espinhos" (inf. 
Joao Laurentino, Vendaval, 1981). Ainda segundo o mesmo informante o 
matchi'i é um demonio (ngo'o) que algumas vezes toma a forma de urna 
, enorme on~a sussuarana. Também Nimuendaju realiza urna descri~lo 
semelhante, o matchi'i correspondendo a um tipo de demonio pertencente 
a.na,áo da "on~a-pintada" (vide Nimuendaju, 1952: 125). Em outro 
fragmento de mito ele menciona a casa de T aé como a última morada 
conhecida do matchi'i , que permanece pendurado no teto, transformádo em 
urna casa de abelhas (Nimuendaju, 1952: 110). Note-se ainda que a 
conce~ao Ticuna de incesto - ou vomatchi - inclui até mesmo olhar ou 
tocar as partes sexuais de urna pessoa proibida, tal como qcorreu com /pi e 
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sua irma Mowatcha, em urna outra seqüencia de JQitQ (vide Nimuendaju, 
1952:124-5 e a história do matchi'i em TORÜ DUÜ'ÜGÜ, 1985:81-2). 

As puni9óes coletivas 

A existencia de puni9oes sobrenaturais dis tingue, portanto, duas 
modalidades de infra~ao, aquetas que cabcm exclusivamente aos próprios 
indivíduos resolver, e aquetas outras que afetam a coletividade. Afirma 
Nimuendaju (1952:114) que Taé nao representa urna justi~a divina, que 
contabilizaría as boas e más a~ües das pessoas; eta se ocupa apenas de urna 
classe muito particular de infra~oes, nao se preocupando de maneira 
alguma com outros atos. Os crimes de que Taé se ocupa - especialmente o 
incesto - provocam horror e repugnancia, deixando todos que possuem 
alguma relafªº com o culpado em urna situa~ao pública de vergonha 
intolerável7 . 

Os crimes que afet,lm a coletividade podem acarretar também urna 
puni~ao coletiva, como as epidemias, as inunda~oes e o fim do mundo. 
Como já foi mencionado, as epidemias sao anunciadas pelo aparecimento 
de manchas esverdeadas em volta do sol (Nimuendaju, 1952-105). Por 
outro lado o fim do mundo pode ser anunciado por um estrondo ouvido 
pelas pessoas na terra. Sao os Tchoreruma, com seus enormes corpos, 
mergulhando nas águas do rio Tchowatü que existe naquele mundo 
superior (Nimuendaju, 1952: 111 ). 

Nimuendaju relata dois mitos que descrevem o fim do mundo através 
do dilúvio. Em um deles o fato foi anunciado a um índio por seu cachorro, 
que com~ou a falar como se fosse um hornero e o preveniu da chegada de 
urna grande inunda~ao, advertindo-o de que para salvar-se ele deveria 
acompanhá-lo a montanha Vaipü. No outro mito sucedia um grande 
terremoto e labaredas de fogo saíam do chao, com urn barulho terrível. Os 
imortais (üüne), acompanhados daqueles que os queriam seguir, foram 
buscar refúgio igualmente na V aipü. Essa é citada como a montanha da 
salva~ao, em cuja base sempre fluía água, de modo que o fogo nao a 
alcan~ava. Contam os índios que essa montariha seria muito longe, mais 
abaixo de Manaus. No mito anterior o dono do cachorro só conseguiu 
encontrar o caminho de volta para a sua regiAo porque deixou sua canoa 
presa a urna grande árvore por urna enorme liana (Nimuendaju, 1952: 141 ). 

O tema do fim do mundo nao é porém exclusivo desses dois mitos, 
' figurando em várias narrativas relativas a outros personagens. Das 

informa~Oes recolhidas no campo fica bem claro que a destrui,áo do 
mundo náo é um acidente ou cataclisma natural, mas um instrumento 

7 1 Nimuendaju conta que ao conversar com um informante, menciona va os 
problemas que deveriam existir para o filho de urna rela~io incestuosa. No 
que foi atalhado bruscamente pelo informante: "Nio é apenas isto. Ele traz a 
desgra~a ao seu povo" (1952:115). 
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disciplinador e moralizador utilizado pelos imortais. Em um fragmento de 
mito, há um confronto entre /pi e o na itchitchii , isto é, a mae do tatu
canastra. /pi preparou urna annadilha para o na itchitchii com troncos de 
inajá, matando-o e dele extraindo urna banha. Y oi dividiu essa banha em 
dois e ficou com urna metade. A partir desse momento /pi tomou-se capaz 
de destruir o mundo. De tempos em tempos ele resolvía limpar a terra 
porque nela vía muita sújeir~ muita gente, muito mato. E aí, entao, "ele 
usava queimar o mundo todo. Queimava a terra, queimava o monte e 
acabava com todas as coisas, todos os povos ( . .. )Ele experimentava de 
jogar banha no mundo. Incendiou a terra igual a como fosse com urna 
gasolina. Como igual a urna coisa que derrete um plástico, um breu, urna 
coisa que derrete. Assim ficou a terra . . . Até pcdra, árvore, terra, tudo ficou 
assim, derretido, queimado" (inf. Joao ,Laurenlino, Vendaval, 1981). 

Mas /pi nao fez isso só urna vez, mas muitas até qu~ acabasse a sua 
por9ao de banha de tatu. "Cada vez passou um tempo, Ipi tornava a 
queimá aquela terra. Queimava tudo qui tinha. Acabava com habitante e 
todo pessoal qui vivia. Mas ele mesmo que fazia ressuscitar depois, de 
novo . . . Nao podía nem os vi ventes da terra viver muito tranqüilo, porque 
era muito depressa que ele fazia matan9a toda essa terra com fogo" (ídem). 
Por fim, quando a banha de tatu-canastra de Ipi já estava acabando, "ele 
nao fez mais isso. Que ele já tinha matado muito daquele pessoal. 
Homens ... e vários povos, que ele já tinha pescado primeiro" (ídem); Só 
quem destruía o mundo era !pi, Yoi nunca utilizou a sua parte da banha de 
tatu. O mesmo informante explicando por que: "Era um · p~ muito bom, 
ele, com todos os povos. Ele tem· pena de matar as pessoas. Entao por 
isso ele noo fazia nada". 

O exílio de Y oi 

A narrativa mítica contém urna escatología bastante clara, marcando o 
rompimento entre os heróis culturais e os homens, apontando o mundo 
atual como algo corrompido e que escapa ao desígnio de seus criadores. Os 
imortais criaram o mundo, o genero humano e os diferentes povos. Eles 
fomeceram aos Ticuna as suas instituicoos básicas, ensinando-lhes as 
regras de casamento, as pi:áticas económicas e a ~nologia, os canticos e 
rituais. Em f uncao da conduta errada dos borneos, foram surgindo os 
diferentes males e vícios, ·e os imortais se afastaram do convívio dos 
demais. 

Antes de prosseguir nessa direcao, cabe fazer um esclarecimento 
necessário. O termo "imortal" corresponde a traducao dada por Curt 
Nimuendaju ao que os Ticuna chamam em sua' língua de üüne. Na versao 
em ingles, traduzida por Hohenthal, o termo aparece muito 
freqüentemente , contrastando com os manuscritos originais (em 
portugues), onde Nimuendaju na grande maioria das vezes opta por usar o 
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. termo nativo, servindo-se com bastante prudencia da tradu~ao como 
"imortal". 

De fato o üüne contrapOe-se ao yunatil, exp~ que indica todos os 
mortais. A versao publicada da monografia, no entanto, sugere urna 
interpreta~ bem diversa, considerando os yunatü como descendentes dos 
imortais que viveriam em urna condi~ de encantamento. "lbe first race 

. of men which Yoi and lpi fished for is called magüta ( .. . ) or üüne (os 
imortais) not die as we do. They do their descendants, the yunatü 
(mortals), however, live even today in an enchanted state in the region 
where they were created, or far away to the east wilh Yoi" (Nimuendaju, 
1952: 135). No manuscrito em portugues o sentido é claramente diverso: 
"Essa primeira gera~ao de homens pescados por Y oi e Ipi nao morrem 
como nós, seus descendentes (os yunatü = mortais), mas vivem até boje 
encantados na regiAo onde foram criados ou com Yoi, longe no Oriente". 
Nesse texto - com marcas de várias revisües feítas pelo próprio autor - se 
tomam claros dois pontos importantes: 1 º) os seres humanos se dividem 
em mortais (os yunatü, i. e ., pessoas como nós) e os imortais (os magüta 
e os üüne ), que sao seres dotados de características extraordinárias; 2°) 
magüta e üüne nao sao sinónimos (como o texto ingles parece indicar), 
mas categorías de nível diferente de abrangencia, ambas indicando 
imortais. M agüta é a primeira ge~Ao de homens pescados por Y oi e I pi, 
enquanto todos os imortais (aí incluindo Yoi e /pi, seus ascendentes e 
descendentes, pessoas que se transformam em animais ou plantas, enfim 
todos os personagens dos mitos que n~ morrem, inclusive os magüta) 
podem ser chamados de üüne, o que pode ser corroborado no campo com o 
uso atual dos informantes. 

Durante a grava~Ao de mitos ou no correr de perguntas sobre os 
personagens que aí apareciam, sempre os meus infonnantes sublinhavam a 
imortalidade como fator de diferenci~~ entre os üüne e os demais seres 
humanos. Em alguns momentos, no entanto, surgiram tradu~oos 
diferentes, que indicam outros conteúdos atribuídos aos imortais. Urna 
dessas era traduzir o par üiJne/yunatü por "justos" e "pecadores" (inf. Pedro 
Inácio, Vendaval, 1981). É possível que isso revele mais a penetra~Ao de 
termos religiosos no portugues falado pelos Ticuna do que propriamente 
urna reinterpreta~Ao católica desses seres. A idéia de "justo" nAo 
corresponde a n~~ cnsm de virtude, sendo exemplificada pela conduta -
descrita como adequada (i. e., inteligen~, bem-informada, eficaz e dotada 
de urna energía controlada - em suma, predicados úteis para a obten~o de 
fins por ele visados) - do herói cultural Yoi. A idéia crism de pecado 

, também nAo distinguiría os üüne dos yunatü, pois até mesmo Yoi em 
diferentes seqüencias.aparece enganando a outtos, toubando ou matando. O 
que o diferencia de /pié que el.e realii.a tais atos sem precipitai;Oes, raiva 
ou desacertos, movido por razües que todos consideram meritórias. Por 
outro lado, deixada de lado essa dimellsOO da ixx;OO de pecado, ela parece se 
aplicar muito bem a concep~o Ticuna dos seres humanos atuais como 
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decaídos de urna condi~Ao anterior de imortalidade, poderes muito 
superiores e prodigalidade. 

O ponto mais f orte para indicar a ruptura face aquela situ~A<> de bem
aventuran~a anterior é decerto a própria saída dos heróis culturais daqu<?las 
terras habitadas pelos Ticuna. No passado Yoi e /pi moravam no alto do 
igarapé SAo Jerónimo, na boca de um de seus afluentes, o Eware. Al~ 
f oram pescados os prime iros homens, entre esses aqueles a quem Y 01 

ensinou como dividir-se em na,óes e como casar entre si, formando o 
povo magüta (pescados do río), do qual os Ticuna de boje descendem. 
Quando esses já tinham aprendido todas as institui~oes da tradi~ao 
(inclusive o ritual de inicia~ao) é que surgi.ram as doen~as e a morte, 
separando-se o mundo ~uperior do mundo onde passaram a viver pessoas 
iguais aos Ticuna. . 

A maior parte dos mitos se passou em tal área e naquele tempo. Yoi 
residia em urna montanha ali próxima, c.hamada Taiwegüne, em volta de 
sua casa morando muitas pessoas, os üüne (imortais) e os magüta. Um 
pouco abaixo morava /pi, no local chamado De'a12. Em suas casas, eles 
possuíam nao só os bens tradicionais (como zarabatana, flecha, lan~a. 
cerfunica etc.) mas também todos os bens da civj\iza~o que tinham sido 
trazidos por /pi quando, transformado em peixinho, viajou para o sul. A 
descri~Ao é bem explícita: "Quando o innAo lpi baixou para o sul, ele 
trouxe mina, ele trouxe muitas coisas .. . Ouro, prata . .. Entao, por isso, 
nesse tempo, nessa data, que ele trouxe espingarda, forno, ferramenta, 
ter~ado, machado e várias outras coisas. Igual a como branco tem. 
Mesmo, ele tinha! Na casa dele tódas as mercadorias ele tinha ... " (inf. 
Joao Laurenlino, Vendaval, 1981). 

Um tempo depois das experiencias de /pi de limpar o mundo, 
queimando-o com a banha de tatu-canastra e em seguida fazendo renascer as 
pcssoas e as coisas, os dois innaos decidiram abandonar aquele local. A 
sua saída estava nitidamente associada a um fato: os borneos estavam se 
afastando dos princípios que eles ensinaram, nao atendiam mais as 
obriga~ües morais, mas apenas cuidavam de interesses particulares e 
conflitantes. Assim explica o informante já citado a saída de Yoi e I pi do 
Eware: "Eles deixaram, abandonó esse lugar, porque pessoal já nAo 
obedecía a ele. As vezes, diziam alguma coisa pro povo que viviam ali, 
mas ninguém obedecía a eles. Entao o povo . .. cada vez, mesmo ... entre 
eles se acabava! Cada vez piorava. Foi (o Yoi) nao agüentó mais! Que a 
terra já estava muito suja, muito cheia de sangue . . . " 

Os dois irmaos entao se· puseram a caminho, descendo o igarapé Soo 
Jerónimo, até um pouco acima de sua bifurca~Ao como Igarapezinho, no 
local chamado eütchinee wa, na boca do igarapé Cicanta, onde residiram 
por algum tempo, nesse lugar permanecendo o povo desc~ndente dos 

72No re lato de Nimuendaju , também / pi habitaria no Taiw~gü11e ,e D_e ' ü 
corresponde ria ao lugar para onde se transfcriu o filho de · {f'• Te~u ~"'"!Í· 
depois que os dois innaos resolveram abandonar aqueta reg1ao (N1muendaJU, 
1952 :134 -5). 
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magüta, i. e., os Ticuna, de hoje em día. Dali eles prosseguiram sozinhos, 
dirigindo-se para os dois extremos do mundo, os umbigos do mundo, onde 
a terra é redonda, ali residindo até hoje. Onde Yoi está tem urna montanha, 
que se chama de M oruapü, mas noo se sabe exatamente a sua localiza~ e 
jamais alguma pessoa viva conseguiu chegar até lá73. 

O desgosto de Y oi com a sua cria~ está manifesto nesse afastamento 
voluntário tanto do território como das questl>es cotidianas dos Ticuna. Se 
alguém chegar até lá, diz o informante, vem urna on~ ou outro animal e 
mata. "Antes de noo morrer, ninguém chega lá ( ... ) Hoje em dia ninguém 
nAo pode mais chegá. Dize qui alguém foi ... Mas só via, assim como eu 
tó dizendo, só vía de longe a casa dele. Espelhando, porque a casa dele é de 
vidro e só aparecia a figura dele. ( ... ) Ele ficava bem no meio dos povo 
que vivia com ele. Ele tá coroado de pena de arara-vermelha ... todo o 
corpo, inteiro, é todo cheio de pena, de enfeite." Dele essa é a última 
imagem que os mais velhos mantem com suas descri~. 

Assim nao sucede, no entanto, com Ipi. Este queria ir para o lado do 
leste, voltando a prosseguir pelo rio SolimOes na dir~o do Brasil, como 
aliás já declarara ao ser pescado por Tetchi arü ngu'ü (vide mito de origem, 
capítulo 3). Mas, sem ele perceber, Yoi trocou o sentido em que corria o 
SolimOes, de modo que I pi acabou indo para o oeste, para o lado do Peru. 
Talvez por estar insatisfeito com isso, /pi nao é urna figura tao distanciada 
quanto Yoi, sendo muitas vezes encontrado pelos índios, escondido soba 
forma de urna crian~. um velho ou urna pessoa doente (ídem). 

O exílio de Yoi traz consigo a perda dos poderes excepcionais que os 
mag üta possuíam, deixando os homens com as características e as 
limita~ que se conhece oo cotidiano hoje. U m mito con ta que a velhice 
e a morte surgiram exatamente quando Yoi, na companhia dos imortais, 
chamava a todos que lhe eram fiéis para acompanhá-lo ao oriente. Urna 
jovem que estava em reclusao nao atendeu ao seu chamado, respondendo 
depois aos gritos de um espírito, a Velhice, que entrou em seu curra!, 
matou-a e trocou de pele com ela. Desde entllo as pessoas envelhecem e 
morrem (Nimuendaju, 1952: 135). Paralelamente um outro mito relata 
como foi cortada a comunica~Ao entre a terra e o mundo superior 
(Nimuendaju, 1952: 130). Antes disso registravam-se inclusive diversos 
casamentos entre pessoas desses mundos diferentes (vide mitos de 6-retana, 
p6-varu, ariana e do Urubu-Rei, Nimuendaju, 1952: 111-113). Depois que 
essa separ~o se consumou e que as tentativas dos homens de restabelecer 
essa comunic~o fracassaram, ficou impossível para qualquer pessoa viva 
(até mesmo para os yuücü ou pajés) chegar até o mundo superior. 

73 Essa descri~io de Joio Laurentino engloba todos os elementos das duas 
versóes desse fragmento mítico a presentado por N imuendaju ( 1952: 134 ), 
acrescentando-Jhe no entanto a referencia a moradia temporária de Y o i 
próximo ao lgarapezinho. Isso é dito pelo informante como algo essencial. 
Pois se Y oi e I pi tivessem seguido diretamente seu caminho, aconteceria o fim 
do mundo e nao ficaria mais nenhum vivente. 
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No território conhecido pelos índios, mantem-se algumas marcas da 
existencia de Yoi e dos tempos passados. Quando ele partiu de sua casa, 
todos os imortais que 1á habitavam, todos os bens que ali havia (inclusive 
mercadorias, aquisi~ao da civiliza~oo branca), tomaram-se invisíveis74. 
Contam que ali se veem pegadas no chao e nada se encontra, ouve-se 
vozes e escuta-se cantico~ mas nao se ve ninguém. y oi deixou ali 
também o seu filho, Munü7 , que ficou transfonnado em gafanhoto, bem 
como a sua inna Mowatcha e muitos outros imortais (inf. Joao 
Laure~tino, Vendaval, 1981)76 . Todos esses mudaram-se para as 
cabecerras do Eware, onde existe o rio verdadeiro e que nós, como 
humanos e "grandes pecadores,,, noo podemos ver. Ali há urna montanha, 
chamada de Ve'üpu, e um imenso campo natural. Quando o filho de Yoi 
decide, pode abandonar a sua fonna de gafanhoto, assumindo a figura de 
um homem e entrando em comunica~ao comos índios (idem). 

A deteriora~áo dos costumes 

Esse conjunto de mitos e cren~as da tradi~ilo Ticuna é responsável por 
urna estrutura de pensamento onde a história é concebida como urna queda 
da condi~ilo de imortal para os limitados poderes dos seres humanos atuais. 
Existem porém razoos de outra ordem que concorrer para o desagrado dos 
índios perante o seu cotidiano. O domínio dos patroos seringalistas trouxe 
consigo um conjunto de interferencias dos brancos no sentido de afastar os 
Ticuna dos costumes que consideravam apropriados. Como já mencionei 

7 4o · e ·1· r . s 10 ormantes ut1 1zam . reqü~nt~mente a expressio "encantado" para 
dengnar as pcssoas que ali hab1tanam. Trata-se de urna no~io bastante 
comu_m entre as cren~as da_ popula~io ribeirinha na Amaronia, descritas por 
Galvao (1955) e Nunes Peretra .0980:118), entre outros, para referir-se a entes 
dotado.s de poderes sobrenaturau, que costumam aparecer algumas vezes sob 
urna f1g~ra humana, out ras sob forma de anima is ou f en&nenos da natureza. 
!'o s~rvu-se dessa conce~io religiosa dos rcgionais para indicar aqueles 
unorta:s que pc!'llan~ceriam no Eware (e algumas vezes até mesmo como urna 
tradu.~ao aproximativa para a idéia de il ü ne), os Ti cuna estio de fato 
enf at~~ndo º'!Hªs c!racterísticas des ses seres que nio a imortalidade ou a 
cond1~ao de JUStos . Trata-se de destacar os podei:es extraordinários que 
esses ~eres possuem, mudando de aparencia física de acordo com sua vontade 
e servmdo-se usualmente de atributos mágicos . 
75 E · r d . · sse 10 ormantc: cu am~a o nome de M w n ü (i.e . , gafanhoto), 
cof!'espond~nte a~ ftlho de Balá. Parece baver urna certa identifica~io entre 
B a ,4 e Y~" . Os míoz:mantes .geralmente dizem que é a mesma pcssoa, só com 
nomes diferentes. NimuendaJU também registra essa identifica~io (1952: 122). 
c .ontud<! deve s~r ressaltado que cada um deles possui um elenco 
d1ferenc1ado de mitos e desencadeia a~0es diversas. Um informante também 
afirmo!-1 que o Baiá é mais .antigo, surgiu no mesmo tempo que Ngwtapa, o pai 
de Y o L As aventuras . de B a' á, . no entanto, parccem ocorrer nio nesse primeiro 
momento, mas postenormente, Já no tempo dos magüta. 
76~a versio •presentada por Nimuendaju, lá permanece o filho de /pi, Tecw
q WlTÓ (1952: 135). 
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anteriormente, nao eram·raros os filhos de índias com brancos em rel~Oes 
ilegítimas e niio-matrimoniais. Pennitir o nascimento dessas crian~ era 
um fator de vergonha para os seus familiares, criando urna obrigar;ao 
moral de represálias, gerando problemas futuros com os próprios índios ou 
com os brancos. Recorrer ao infanticídio ou ao abono voluntário seria 
esconder essa realidade ao pr~o de puni~Oes sobrenaturais e de acarretar o 
desprero dos demais. · 

Entre os próprios índios as interferencias dos brancos criaram diversas 
inf~<Ses graves as regras de matrimonio, algumas veres impondo unioos 
que corresponderiam a incestos clanicos ou de metades, outras vezes 
proibindo como "incestuosos,, até mesmo casamentos preferenciais (como 
aqueles entre primos cruzados ou as unieses intergeracionais, como a de 
tio-sobrinha). . 

A realiza~ao dos rituais também era diretamente controlada pelos 
brancos. A sua proibi~ao durante cert9s períodos por alguns patroos 
(especialmente o Romualdo Mafra) dificultava nao só a delimita~Ao das 
faixas de idade (interferindo aí também como casamento), mas ainda com 
a transmissao e a reafinna~ao de valores culturais e religiosos, bem como 
com a expressao de urna solidariedade mais ampla que extravasasse o 
ambito do grupo local. 

A nomea~ilo dos tuxawas pelos patr<Ses também criava um fator novo 
para o sistema de lideran~a e autoridade mantido pelos índios. As 
tentativas desses tuxawas de, como auxilio dos pat:roes, impor-se como 
líderes dos próprios índios aprofundavam as dissensOes e as rivalidades 
internas. 

Nesse quadro seria possível pensar em um "desencantamento,,77 dos 
Ticuna com o seu mundo cotidiano, motivado por um duplo sentimento 
de insatisf~~Ao (e até mesmo culp~) pelo estado de corrup~Ao e 
descaracteriza~ao dos costumes. Tal avalia~ao justificaria a reto~ada da 
eren~ em urna puni~o coletiva que deveria concretizM-se através do tema 
do fim do mundo. Nesse contexto, porém, os imortais voltariam a 
comunicar-se outra vez com os homens, ensinando-lhes mais urna vez 
como escapar da destrui~ao, interferindo positivamente em suas vidas ao 
mostrar-lhes o caminho da salva~ao. Esta parece ser a dinamica básica dos 
diferentes movimentos de cunho salvacionista 78 ·que ocorreram durante as 

7 7 A expressio recebeu destaque na tradu~io brasileira da monografia de 
Pierre Bourdieu, Travail et .Travaillewrs en Algérie (1961 ), referindo-se no 
entanto ao processo de progressiva racionaliza~ie das condutas e estruturas 
economicas de sociedades pré-capitalistas. Urna proximidade bem maior 
ocorre com Douglas Monteiro (1972), que, ao focalizar o movimento do 
Contestado, indica a crise do sistema de domina~io clientelística e familiar, 
apontando a sua pcrda de legitimidade segundo a ótica de certos atores locais. 
7 8 Vinhas de Queiroz ( 1963) discute de modo bastante cuidadoso a 
caracteriza~io desses movimentos tendo cm vista formula~0es de Lantemari 
(1962) e urna tipología organizada por Barber (1941). As distin~0es presentes 
nesses trabalhos, a mcu ver, remetem necessariamente a categorias religiosas 
do ocidente e do cristianismo. Na interpreta~io dos fenomenos ocorridos com 
os Ticuna pareceu-me inteiramente sem fundamento atribuir certas 
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décadas de 30 e 40 em resposta ao recrudescimento da crise económica da 
empre.~ seringalis~ e conseqüentemente da diminui~o da sua capacidade 
de leg1umar-se mediante o fomecimento de mercadorias. Contrariamente as 
explica~Oes apresentadas por Vínhas de Queiroz (1963:55-58) - de que 
esses ~ovi~entos dec~rreriam de urna oposi~oo por princípio a domina~ 
dos senngahstas, conJunturalmente derivados de urna situa~o de penúria 
quase absoluta ("deprivation") - a sua ocorrencia se dá justamente nos 
momentos em que a empresa seringalista nao consegue manter com os 
índios o mesmo nível de trocas, urna vez que a cota~ao internacional da 
borracha nativa continua em queda e a particip~oo brasileira no mercado 
se reduz ao ponto extremo (Oliveira Filho, 1977:52). A nível municipal, 
a produ~ao de borracha de Soo Paulo de Olive~ passa de 3o/o da produ~ 
do estado em 1920 a apenas 0,8% em 1940, em termos de valores 
absolutos a produ~ao de 1940 correspondendo somente a 17 2% da 
prod~ao obtida na década de 20 (vide quadro nº 04, capítulo 2). ' 

As informa~Oes existentes sobre cada um desses movimentos, com 
exc~ao do último, 800 extremamente reduzidas. Nimuendaju menciona 
tre~ d~~ses. Do primeir~ apenas se sabe que no final do século passado, ou 
no 1n1c10 deste, no Peru, aparecen urna jovem Tic una que teria visOes. Em 
tomo delajuntaram-se alguns índios, até que um día os brancos atacaram o 
aglomerado com armas de f ogo e sumiram com a jovem para destino 
desconhecido (Nimuendaju, 1952: 138). 

O segund~ fenómeno ocorreu no início da década de 30, no lago 
C:uyaru, no no Jacurapá. Um rapaz chamado Aureliano com~ou a ter 
v1sOes e a manter contato com os üüne (imortais). Os índios construíram 
para ~le um~ casa elev.ada e retirada das demais. Segundo as notícias, . 
Aurehano fo1 preso por mterven~o dos civilizados, que o acusaram de noo 
pag~ tax~s pelas rabecas que fabricava (Nimuendaju, 1952: 138). O 
terceuo fo1 drretamente presenciado por Nimuendaju, sendo narrado mais 
adiante com maior aten~. 

~m urna viagem que realizou a regiao em 1958, Vinhas de Queiroz 
ouv1u o relato de outros casos ocorridos nesse período. Em 1932, contam 
os civilizados, um certo número de Ticuna teria se reunido no Auati 
Parana, aguardando que ali lhes aparecesse "Deus". Urna epidemia no 
entanto atingiu o grupo, morrendo grande quantidade de pessoas (Vinhas de 
Queiroz, 1963:45-6). 

' caract~rísticas a cf citos de um proccsso de acultura~io. Em fun~io disso 
prcfcn pe~sar cm termos de movimcntos salvacionistas, tcndo cm vista que 
esse é o f un cultural que todos os movimentos buscam atingir. Urna proposta 
formulada ~e modo bastante simples por Montciro (1972: vi e 215-7) era a de 
abordar tau fatos como um proccsso de dcscncantamcnto e rccncantamcnto 
com . o mundo por parte de grupos sociais bem determinados. A idéia de 
m~v1mcnto salvacionista tem uma ccrta similaridadc com cssas no~ocs 
evitando o uso de classifica~0cs arbitrárias e colocando toda a enf asc d~ 
d~sc_ri~io no proccsso de reencantamento, isto é, de constru~io ativa de novas 
s1gmf1ca~Ocs e rcla~0cs. 
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Ele fala ainda de um outro movimento ocorrido no igarapé Sao 
Jerónimo, nos anos de 1938-39, quando urna on~a teria transmitido a uina 
crian~ Ticuna a advertencia de que urna inun~Ao destruiri3 todo. Os 
índios teriam se reunido no alto do igarapé, construindo urna maloca ao. 
estilo antigo, posteriormente retornando ~ vida normal quando viram que 
nao ocorria a c.a•ástrofe mencionada (Vinlw de Queiroz, 1963:46) 19. 

As visóes de N gorane 

O único caso sobre o qual existem maiores informa~Oes ocorreu no 
igarapé Soo J~rónimo. Nimuendaju esteve no loc4ll poucos meses depois e 
é dele que extraí o relato a seguir (1952:138-9). 

"Um rapaz de 14ou15 anos, chamado Ngorane, come,ou a ter visóes, 
encontrando por duas vezes com Tecu~quira. o filho de /pi, que lhe 
apareceu sob a forma de um homem branco. Da primeira vez, éle estava 
pescando sozinho em um igapó pr6ximo a sua casa, quando surgiu Tecu
quira em uma canoa. Pergun..tqu-lhe pelo que tinha pescado, pegbu uma 
por'áo e prometeu voltar ao mesmo lugar tres dias depois. A conduta do 
garoto mudou, tornando-se taciturno e, por fim, confessando a sua máe o 
que vira. 

Tres días depois houve um segundo enconJro, onde Tecu-quira prome
teu visitá-lo na casa de seus pais no dia seguinte. N gorane viu o vulto do 
imortal pr6ximo a casa e fugiu para o mato, perseguido por seus familia
res, assustados pelos seus modos. Durante tres días eleficou desaparecido._ 
Ao retomar disse que Tecu-quira o tinha conduzido aJé o igarapé do Eware, 
onde vivía na companhia dos imortais e gozando de todos os beneficios da 
civiliza,áo. Ele teria mandado avisar aos Ticuna o seguinte: todos deve
riam reunir-se no lugar da antiga casa abandonada de Yoi, o Taiwegüne. 
f azer uma grande planta,áo e construir uma maloca antiga. Passado isso, 
uma grande inu~áo aniquilaria todos os civilizados, apenas os Ticuna 
que morassem no Taiwegüne seriam poupados. 

O pai de Ngorane, José Nonato, comunicou o fato a outros indios e 
junto com sua familia foi o primeiro a fuar-se no Taiwegüne. Logo 
iniciaram grandes ro,ados e no final de janeiro de 1941 a maioria dos 
indios do igarapé Sáo Jeronimo já estava reunida no Taiwegüne. Nesse 
tempo, porém, o patráo Quirino Mafra, preocupado em perder o controle 
sobre os seus trabalhadores efregueses índios,foi até o local, ridicularizou 
as profecías e fez diversas amea,as (como de deportar N gorane para o Rio 
de Janeiro ou mandar o governo f azer um bombardeio aéreo da maloca). 

79 Parece bastante provável que esse relato, obtido de civilizados mais de 
duas décadas dcpois, corresponda ao movimcnto liderado por Ngorane . Há 
u~a grande co~ncidencia de d_etalhes e_ a dif ~r~n~a cronológica é de apenas 
d~1s anos . Os informantes do 1garapé Sao Jerommo apenas falam da prega~io 
fe1ta por Ngorane . 
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A inunda, áo náo ocorreu e surgiram defec,óes. Por fim Ngorane 
anunciou que Tecu-quira eslava descontente comos índios, pois tinha sido 
cometido incesto ciánico por um deles justamente com uma fil ha do pajé 
Juliáo , que exercia uma lideran, a religiosa sobre o grupo ali reunido 
(Nimuendaju, 1952: 139). 

Trinta anos depois, em 1971, um escritor norte-americano, David King 
Dunaway, que lera a descri~ao de Nimuendaju, conseguiu localizar 
N gorane na aldeia de Campo Alegre, dele obtendo urna descri9ao bastante 
interessante (ainda que fortemente literária) dos acontecimentos. Há urna 
similaridade básica do seu relato como de Nimuendaju, certos dctalhcs de 
relevancia desse último chegando a ser aí melhor conhecidos. 

Alguns meses antes do início do movimento, teria havido pelo menos 
tres suicídios de índios no igarapé Sao Jerónimo, com ingestao de timbó, 
o que ajuda a caracterizar a situa9ao anterior como de desencantamento com 
o mundo e crise dos costumes, coma ruptura de padr0es estabelecidos de 
conduta. 

Urna longa descri~o foi feíta também das visües que N gorane teria 
tido no ano anterior, durante ca9adas que realizara sozinho, quando os 
animais teriam um comportamento estranho para com ele (seguiam-no e 
observavam, mas nao o atacavam). Ele contou que em urna pescaria viu 
urna gigantesca cobra e levou entao a sua mulher (ele teria entao 14 anos) 
para testemunhar a existencia do fantástico animal. Depois disso, as 
pessoas com~aram a acreditar que ele nao estava enfeiti~ado (a sua mae 
teria sugerido que o que apareceria em suas visües seriamos ngo 'o, isto é, 
demonios, e nao /pi), passando a respeitá-lo e ouvir os seus conselhos. 

Diz Ngorane que outras pessoas também teriam tido visoes durante 
esse tempo. A revela~o da chegada de urna grande enchente veio de Ta
natü, que teria lhe aparecido no meio da floresta sob a forma de urna on~. 
A viagem de subida do igarapé durou mais de oito dias, e muitos ficaram 
doentes com malária. O próprio Ngorane ficou doente e quase nao mais 
falava. No segundo mes no local Ngorane teve entno o sonho de que 
alguém casara fora das normas, que Yoi estava irritado e que "o tempo dos 
Ticuna" (na expres~o literária de Dunaway) fora mais urna vez adiado. 

Quem pode mostrar a salvQfáo? 

No capítulo seguinte procurarei enquadrar os movimentos 
salvacionistas dentro de sit~ históricas específicas, tentando apreende
los como projetos históricos, buscando explorar as alternativas presentes 
naquela situa~Ao e operando com os recursos ideológicos existentes. Para a 
defini9ao dos fins concretos que perseguem e dos meios de atingi-los é 
necessário levar em conta nao apenas os padr0e·s de domina~o por que 
passam os Ticuna, mas ainda as transforma~oos mais recentes e o 
aparecimento de outras possibilidades de relacionamento comos brancos. 
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Nesse sentido esses movimentos exigem o concurso de elementos brancos 
nao apenas distanciados dessa domina~o, mas inclusive exteriores a sua 
cultura e ao seu cotidiano, para que possa ocorrer urna retomada 
intensamente vivida dos valores básicos e das cren~as nos heróis culturais 
de sua tradi~. 

· Para concluir este capítulo, gostaria de tentar responder a tres questües 
f ortemente interligadas, todas elas relativas a urna considera~o desses 
movimentos salvacionistas enquanto manifesta~oos tradicionais, i. e., 
obedecendo a um conjunto de valores e cursos de ~ que estavam fixados 
como possibilidades pela propria tradi~o. O primeiro ponto seria de quais 
as pessoas que naquela cultura estavam capacitadas a ter tais visoos e 
anunciar tal mensagem. A segunda, quais as raroes que explicariam essa 
preferencia. A terceira, os fatores que faziam com que os membros do 
grupo acreditassem no proprio teor da rriensagem e em quema anunciava. 

Nimuendaju constata que todos os desencadeadores desses moviment.Os 
eram jovens e associa isso a cren9a Ticuna de que os imortais podem se 
revelar com mais facilidade as pessoas que estao no período da puberdade. 
Ele menciona explícitamente que um rapaz ou urna m~a em reclusao 
come~am a ter repetidas vis~s, nas quais ele ou ela conversa com os 
magüta, que algumas vezes podem até conduzi-los a sua morada 
(Nimuendaju, 1952: 135-6). 

Tal f ormu~ sugere que esse autor estiv~ tentando enquadrar esses 
movimentos (que ele qualificava como messianicos) noo somente em urna. 
forma cultural pré-estabelecida, mas ainda como urna simples 
manifesta~áo rotineira da tradi"áo. Embora seja urna expectativa cultural 
que os jovens em reclusao mantenham comunica~ao com os imortais,. 
constituiría sem dúvida um fato extraordinário que esses lhes 
transmitissem profecías sobre o fim do mundo, bem como de que a esses 
fosse creditada confianca por parte dos demais. 

Segundo, o ritual de iniciacao dos rapazes já teria caído em desuso 
várias gera~oes antes (Nimuendaju, 1952:73), o que sugerirla portanto que 
a condicao de reclusao apenas pudesse ser preenchida pelas mulheres. De 
fato ocorre o inverso, a maioria dos casos relatados dizendo respeíto a 
rapazes. 

Terceiro, em nenhum dos casos notificados o adolescente se encontra 
em situa~ao de reclusao. Todas as viSOes de N gorane eram sempre no meio 
da floresta, quando do desempenho de atividades rotineiras de subsistencia 
(pescarias ou ca~das). No relato obtido por Dunaway Ngorane seria até 
um recém-casado. · 

Nimuendaju estava bastante preocupado em encontrar urna situacao 
cultural onde o indivíduo estivesse submetido a pressoos psicológicas 
(tensao e medo) e expectativas sociais que o fizessem estabelecer (ou 
acreditar que estabelecera) contato com entidades sobrenaturais. É nessa 
linha de raciocínio que aparece a men~ao aos jovens, por estarem 
atravessando um período de transi~ao e submetidos a provas físicas e 
morais, das quais a reclu~o era possivel'mente a mais destacada. 
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Se parece difícil que tais profecias de algum modo estivessem 
associadas ao período de reclusoo durante os rituais de inicia~oo, todos os 
casos conhecidos no entanto centravam-se em tomo de jovens. Segundo a 
conce~oo dos Ticuna os rapazes apenas se tomam efetivamente homens 
adultos, com urna esfera propria de responsabilidades e com poder de 
deci~o. quando o seu casamento dá certo, isto é, quando já tem um ou 
dois filhos e podem vir a constituir urna casa separada daquela de seu 
sogro. Antes disso, seja solteiro ou casado, ele vive com o pai ou o 
sogro, subordinado portanto a autoridade desses. 

A meu ver o fator crucial para que fossem jovens os que lideraram 
movimentos salvacionistas se prende a um aspecto muito diverso: é que 
eles estavam por definicAo excluídos de qualquer posi~o de mando. Os 
homens adultos e os ca~as de segmentos clanicos falavam para os 
demais de um determinado lugar na estrutura de parentesco, que lhes 
conferia um certo grau de autoridade. Esse lugar por um lado garantía a 
aceita~Ao de suas decisoos, por outro lado restringía a um, círculo bem 
definido (e limitado) a aceita~oo da mensagem. As visóes e as palavras 
des ses jovens náo se inserem, ref or,am ou mantem compromissos com 
uma determinada estrutura de poder, radicando daí o seu potencial 
centralizador e a sua capacidade transformadora face aos padróes cotidianos. 

Nno parece possível entender a dinamka efetiva dos grupos locais 
Ticuna referindo-se somente a posi~Oes de autoridade como a do to'ü, do 
yuücü (feiticeiro) ou do tóeru ("ca~"), sem recorrer a um conjunto de 
indivíduos, cuja conduta é igualmente ·orientada por expectativas e 
necessidades sociais. Nimuendaju e posteriormente outros estudiosos 
trataram desses movimentos salvacionistas como criacno de sujeitos 
individuais, enquanto os Ticuna falam dessas pessoas como integrando 
urna classe de indivíduos. SAo os taüünetchaíi (ou "os nossos que desejam 
virar encantado"). Desde pequenos tem urna conduta que os distingue das 
demais criancas: preferem a companhia dos adultos, pouco conversam, noo . 
participam de brincadeiras nem entram em atrito com os demais. Por suas 
atitudes calmas e justas tomam-se muito respeitados pelos outros e 
acabam atraindo a aten~:lo dos próprios üüne. "Aí enl:lo esse pessoal 
encantado ve aquelas pessoas que é sério, noo vai contá história inventada, 
que nno vai contá coisa assim que é mentira. Nem vai depois faze alguma 
coisa assim que é besteira, roubá, matá um, brigá com o outro ... En tao é 
essas pessoas que encantado deve falar, com essas pessoas que seja sério" 
(inf. Pedro Inácio, Vendaval, 1983). · 

O comportamento singular dessas pessoas é explicado tanto por urna 
, escolha prévia que os próprios encantados teriam feito delas como seos 

interlocutores, quanto por um desejo que as move de se comunicarem com 
os üüne (e talvez mesmo de se transfonnarem em um deles). lsso se inicia 
em algum ponto da infflncia e pode continuar pela vida toda, essa 
capacidade s6 sendo interrompida se a pessoa cometer alguma atitude que 
desagrade aos encantados. Também nao necessariamente essa crianca virá a 
ser um yuücü (feiticeiro) ou ngi'etacü (curador), embora muitas vezes 
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acont~a que os país, ao notarem as suas habilidades, a encaminhem a um 
pajé para iniciacao. Os infonnantes destacam que as pessoas comuns 
nunca podem ver um encantado, muito excepcionalmente podem ouvir 
alguma coisa estranha no meio da mata, um bicho, um cipó, urna pessoa. 
Para interpretar tal fato precisa recorrer a alguém que nao tenha o corpo 
fechado, como é o caso dos yuücü e dos taüünetchaü que, por tercm o 
corpo aberto, podem entrar em contato com os imortais. 

Por si mesmos os taüünetchaüíi poclem estabelecer comunicacao com 
os encantados, ve-los, ouvi-los e conversar com eles. Algumas vezcs os 
encantados lhes proíbem de contar o que viram - e inf ringindo essa 
orientaca<> perdem automaticamente a capacidade de voltar a encoritrá-los. 
Outras vezes lhes recomendam expressamente que repitam para todos a sua 
mensagem, como um aviso geral a Ser conhecido e seguido. É nessas 
situacOes que surge a mensagem salvacionista: "Enl:lo essas pessoas 
encantado aparece para essas pessoas que. desejam ver essas pessoas üüne. 
Aí conversa com essas pessoas e conta a história de como encantou, de 
como de ve ser, de como de ve vi ver e como de ve fazer no futuro para nao 
morrer mais. Aí nesse momento é que o pessoal pode contar para o outro" 
(inf. Pedro Inácio, Vendaval, 1983). 

Para aprofundar a análise desses taüü~tchaü é necessário retomar urna 
discussoo sobre a significacoo social do estranho ("strange"). Em um texto 
clássico, Simmel (1950:216-221) observa, baseando-se no costume de 
certas cidades italianas de recrutar de fora os seus juízes, que os estranhos 
em algumas circunstancias dis~ll) de forca justamente por nao estarem 
vinculados aos interesses locais80. Essas reflexoos sao utilizadas por E. 
Colson ao estudar o papel desempenhado por adivinhos ("diviners") e 
cacadores de feiticeiros ("witchfinders") na política local dos Tonga: 
tratam-se de pessoas que, apesar de partilharem dos mesmos valores que a 
comunidade, estao suficientemente destacadas da situacao, de maneira que 
podem servir como intennediárias neutras ("neutral intennediary") entre os 
curiosos e o poder divino (Colson, 1966:222). Falar em papéis exo
estruturais pode implicar em certos riscos (vide Tuden, 1966:275-279). 
Simmel diferencia o estranho ("stranger") de elementos inteiramente 
exteriores ªº grupo (como os bárbaros eram para os gregos ou os 
habitantes de Sirios para nós), mostrando que ele é de fato um elemento do 

80É necessário advertir para · as referencias históricas concretas que Simmel 
tem em mente ao construir esse tipo social. O estranho é ex emplifi~ado 
através da figura do comerciante, do intennediário ("middleman"}, nunca do 
proprietário de terras (1971: 144). A objetividade que es se autor lhe atribuí 
está vazada nas características próprias ao comerciante: liberdade; examinar 
todas as condi~oes e mobilizar dados; nao ter preconceitos e nao admitir que 
sua conduta seja confinada pelo cos tume ou pelos sentimentos (ídem, pág. 
146). Obviamente tais fonnula~oes nao sao de maneira alguma aplicáveis aos 
joven s de que estou tratando, cuja conduta é dirigida por motiva~oes 
re ligiosas vividas de modo particularmente intenso: Como bem observa 
Veyne, enquanto falarmos de verdade (ou objetividade) no singular nao há 
espa~o para tratar da cultura (1983: 129-130). 
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grupo, no qual aparecem simultane.amente a distAncia e a proximidade, a 
indiferen~ e o envolvimento (Simmel, 1971: 144-5). 

É interessante confrontar a condi~o desses taüünetchau com outras 
posicOes de autoridade definidas pela ti'adicao. Tanto o to'ü quanto o 
yuücü sao papéis pautados pela agressividacle, pela for~ (em um caso 
física, no outro poder mágico) e pela tentativa de impor-se aos outros pela 
coe~ao. O jovem que traz a mensagem da salvacao está muito distante 
disso, em caso algum conhecido sendo dotado de habilidades marciais, o 
seu conhe.cimento das técnicas de enfeiti~ento sendo (quando é possível 
detectá-lo) ainda bastante incipiente. Nesse contexto, que ele se torne capaz 
de orientar e dirigir a conduta dos homens parece uma concretizacao 
daquilo que E vans-Pritchard chamou de o poder do fraco("the power of the 
weak") (1956: 1()6), freqüentemente associado a uma utiliza~o política de 
conteúdos religiosos. Quando falta a um grupo posicOes fortes de poder e 
papéis centralizadores, as entidades sobrenaturais, através de seus 
representantes e enviados, podem assumir importantes f uncOes políticas 
(vide Schneider, 1957:798-800). ' 

Que sejam sempre os taüünetchaíi os elementos que deflagram os 
movimentos salvacionistas de.corre de sua singular fonna de participa~o 
na comunidade, sem ter qualquer compromisso com solu~Oes 
convencionais. Pois tais movimentos implicam sempre em um 
afastamento da rotina do grupo, urna transf orma~o rápida e profunda nas 
suas condicOes de existencia. Isso só pode ocorrer na forma de urna 
revelw;OO procedente daqueles que instituíram as leis básicas que organizam 
esse mundo, os imortais (e mais especialmente os irmaos Yoi e /pi). 
Diferentemente do que supunha Nimuendaju, o difícil nao é explicar ~ue 
os jovens tenham a visAo de seres extraordinários (os üüne ou outros) 1, 
mas sim explicar que eles tragam urna mensagem salvacionista. Segundo 
os mitos, os heróis criadores, descontentes com os homens, se 
desinteressaram do seu destino. Por que justamente naquele momento eles 
teriam resolvido abandonar essa atitude absenteísta e voltar a interessar-se· 
e a interferir nas a~ües dos monais? Essa é a pergunta e a raiz do ceticismo 
de muitos índios em face das visües anunciadas (vide atitude da m:le de 
Ngorane, na pág. 155) 

Ao tentar reduzir tais movimentos a urna manifestacoo corriqueira da 
cultura, Nimuendaju simplificou a própria ambigüidade da situa~ao de 
surgimento dessa mensagem. Ele afirmara que durante todo o período da 
puberdade os indivíduos de ambos os sexos estao propensos a experiencias 

81 A separa~io física entre os iiiin~ e os mortais, compartimentados em 
diferentes esferas do mundo, nio existía nos tempos antigos. Quem quisesse 
transformar-se em iiwne podia submeter-se a urna dieta especial a base de 
milho e larvas de borboleta, banhando-se apenas com o suco do buriti. 
Cumprida essa prepara~ao, a pessoa encontraria um menino desconhecido na 
floresta , que a convidaria para urna festa. Partilhando da bebida dos imortais, 
ela se tomaría um deles, podendo inclusive aí vir a contraír casamento 
(Nimuendaju, 1952: 133 -4). Os joven s. portan to, dispunham de indica~0es 
bastante ex atas sobre como aproximar-se e identificar-se com os iiiin e, . 
inf orma~oes essas compartilhadas por muitos. 
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extraordinárias de contato comos üüne (imortais) (Nimuendaju, 1952:74). 
No entanto, como ele mesmo detalhou empíricamente, esses adolescentes 
esmo igualmente propensos a serem abordados por demonios (ngo'o), o 
que constituía urna grande fonte de preocupacno para seus país, 
especialmente em se tratando de m~as (Nimuendaju cita várias histórias 
de m~a nova, ou worecü, que foram roubadas, scduzidas ou mortas por 
diferentes tipos de demónios - vide págs. 74-5, 78 e outras). 

Se a revela9ao dessa mensagem é um fato dado como pouco comum e 
·discutido pelos índios, o que possibilita a posterior credibilidade que lhc é 
conferida pelo grupo? Veyne lembra que a modalidade de crenca mais 
difundida na Antiguidade Clássica era aqucla onde "se acrcditava sobre a fé 
de outrem '', baseando-se na sinceridade do locutor. Áquilo que escapa ao 
ambito da experiencia cotidiana se pode conferí{ crédito quando se trata de 
afinna90es desinteressadas: "a mentira nao existe quando o mentiroso nada 
ganha com isso e nao nos faz mal algum" (Veyne, 1983:40). As diferentes 
verdades que podem ser ditas sobre um rriesmo objeto resultariam de urna 
deforma~ao da luz natural do espírito pelos intercsses e pela autori<;lade 
(ídem, pág. 99). Tal modo de refletir sobre a verdade é próprio do 
pensamento mítico, ajudando ,a .. entender a ne.cessidade de que a mensagcm 
salvacionista fosse trazida pelos jovens. Justamente por estarem fora dessa 
rede de interesse e de esquemas de autoridade, a sua palavra podía mais 
facilmente ser aceita como verdadeira. 

Nas duas versües apresenta<fus a r~oo dos país e parentes era bastante 
cautelosa em face das vis0es de N gorane. A sua mae teria sugerido que 
podía tratar-se nao de um imortal~ mas de um demonio (e, de fato, os 
demonios da na~ao de matchi'i costumam aparecer sob a forma de on~a). 
Os seus parentes hesitavam entre caracterizá-lo como "enfeiticado" ou 
alguém que merecía ser consultado e ouvido, um "homem sábio". Ambas 
as alternativas de entendimento estavam apoiadas na tradi~o. mas por sua 
insistencia, convi~ao e nao lhe ser atribuído algum interesse evidente em 
mentir, os índios do igarapé Sao Jerónimo acabaram por conferir 
autenticidade as suas palavras. 

Existe ainda um último aspecto envolvido nessa credibilidade conferida 
a mensagem de N gorane. Para que o grupo pudesse aceitar como corretas 
as propostas de alguém, esse precisaria conseguir condensar e expressar 
tensües e alternativas presentes naquele momento histórico na consciencia 
dos demais. A ampla aceita~ao da mensagem de salvacao de N gorane 
supunha urna avalia~ao sobre o estado atual dos costumes como de 
corru~ao (o que justificaria urna puni9ao coletiva - como o fim do 
mundo - e a interven9ao protetora dos imortais). O fator imediato que 
conduziu os Ticuna ao alto do igarapé era o medo de urna grande 
inuncla~oo. que já se anunciava na rápida elevacao do nível do rio. Por 
outro lado havia também - ainda que em grau'maior de ambivalencia -
urna avalia9ao conjuntural negativa quanto ao domínio dos patróes (que 
es~iam agora retendo para si as mercadorias que recebi~ pelos navíos, 
ao invés de trocá-las comos índios, como haviam feito no passado). 
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Foi por compartilhar implicitamente desses julgamentos 
(especialmente do temor face as conseqüencias do primeiro) que os índios 
aceitaram a proposta de fixar-se no alto do Sao Jerónimo, longe do poder 
dos brancos. O fato de que nao ocorresse a inunda9ao prevista veio 
possibilitar a solidifica9ao de dúvidas de alguns quanto a profecia e ªº 
profeta, ressurgindo os interesscs particulares e vindo a tona as dissensües 
internas. 

A atitude agressiva do patráo, indo até o lugar onde se reuniam os 
índios e f azendo diversas amea9as, f Of90u urna defini9ao de princípio (e 
nao apenas de circunstancias) em face de si próprios, isso num momento 
em que faltava aos índios qualquer outra alternativa concreta ou apoi_o 
externo. Os efeitos rcais de seguir a mensagem tornavam-se cada vez mais 
perigosos, coincidindo com um momento em que os sinais palpáveis de 
sua veracidade nao eram mais encontrados. A autenticidade da mensagem 
tornou-se problemática e o próprio N gonare encerroü o movimento ao 
anunciar que a corru~ao dos costumes se instalara entre eles mesmos e 
que portan to Y oi nao mais os protegería. 

Para concluir este capítulo, caberia enfatizar a importáncia da atua~ao 
desses jovens como delineando urna solu9ao para o problema da unifica9ao 
das a90es de um povo com estrutura segmentar, articulando entre si 
unidades sociais basicamente autónomas e fazendo-as reagir de modo 
integrado perante um fator externo (outro grupo social, ou modifica9tks do 
meio ambiente). Essa adapta~o implica necessariamente urna certa dosc de 
mudan9a social, que deverá ser conduzida justamente por elementos que 
nao retem posi~tks de poder na antiga estrutura, nem rem alguma espécie 
de participa~ao na rede de responsabilidades e privilégios que os 
dominadores instituíram para viabilizar a sua supremacia. Nesse sentido os 
jovens taüünetchali constroem para si um espa90 diferente dos líderes 
convencionais, apoiando-se em urna mensagem religiosa, impositiva e 
nao particularizante, correspondendo a urna tentativa de adapta9ao de suas 
normas e tradi~ües a condi~ües modificadas de existéncia. 
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Capítulo 5: 
A Forma~áo do Campo Indigenista 

O efetivo início da atu~ao do SPI no Alto Solimtks ocorreu no ano 
de 1942. Antes disso, existem referencias a nomea9ao de Delegados que, 
na melhor das hipóteses, forneciam alguns dados sobre contingente 
demográfico e localiza9ao dos Ticuna, nao desenvolvendo qualquer atua~ 
própria. Como Nimuendaju observou, os brancos da regiao nada sabiam a 
respeito do órgao indigenista ou de sua presen~ ali, e os índios nada 
sabiarn de sua existencia. Além do mais cabe ressaltar que os que foram 
escolhidos Delegados eram proprietários de terra e, eles mesmos 
seringalistas, fazendo uso da m»de-obra indígena. 

A instala~ao de um Posto Indígena em Tabatinga veio mudar 
radicalmente esse quadro. Lá chegou com éssa missao específica um 
Inspetor do SPI, Carlos Pinto Correia, obtendo a contratar;ao de duas 
pessóas da área para as f un~ües de auxiliar de ensino e de trabalhador 
bra~al. Ainda nesse mesmo ano foi construída urna escola em um barraca<> 
próximo, que atenderia conjuntamente aos filhos de índios e dos moradores 
brancos das vizinhan~. 

De acordo coma memória dos índios e os documentos administrativos 
encontrados, a impressao com que se fica é de que a a~ao inicial do SPI 
tentou colocar em prática alguns princípios indigenistas que contrastavam 
fortemente comos hábitos da popula~o local nO'seu relacionamento com 
os índios. Vindos de fora da regi:lo, os primeiros inspetores tentavam 
selecionar criteriosamente os seus colaboradores, coibindo o hábito de 
regionais pobres obterem beneficios para si próprios a custa do ttabalho 
indígena Também a crenr;a de que o ttabalho prestado pelo índio nao era 
para ser remunerado igualmente ao do branco, mas era o simples 
cumprimentri de urna obri~, foi deixado de lado por se~ funcionários. 
No primeiro documento procedente do PI Ticunas, encontrado no CDE-MI 
e datado de 18/10/1942, o Inspetor comunica a demissno de dois 
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funcionários existentes em furn;ao do tratamento abusivo e distorcido dado 
aos Ticuna. Explica que ambo~ estariam "enganando os índios, comprando 
seus produtos por pr~os mínimos e vendendo-os para o comerciante 
Nicanor". Critica ainda os hábitos patronais de um deles, que nao teria 
pago aos índios pelos trabalhos que executaram na construcAo da escola. 

Da atua~o desse Inspetor nao existem maiores indical;OeS. Há noticias 
de que teria feito urna viagem de reconhecimento pela área, tendo visitado 
o seringal Belém. De infonn(l\OeS dos índios, os mais antifos moradores 
de Umaritl9u indicam-no como mais antigo chefe do SP/8 . Na memória 
da maioria dos índios a figura que se sobrepós efetivamente foi a de 
Manoel Pereira Lima, chamado por eles de M anueláo, que ficou como 
encarregado do PI Ticunas de 1943 a 1946. Muitas crian9as em Umaria9u, 
no Belém e no Tacana receberam o nome portugues de Manuelao, em 
homenagem a ele. A sua atua~ao foi decisiva para a consolida9ao do SPI 
na área, sendo correto dizer que é a partir dele (e em fun9ao de sua proposta 
de a9ao) que os Ticuna tomam conhecimento da existencia desse órgao. É 
durante a sua administra9ao que o SPI de fato se consolida no Alto 
Solimües, delineando um padrao de a~o indigenista muito positivamente 
valorizado pelos índios e que criou fortes expectativas em face do 
relacionamento anterior com os brancos. 

Existia na economía da regiao urna situ(l\ao de mercado restrito, quase 
sem circula9ao monetária e com o monopólio comercial exercido pelos 
barracües dos seringalistas. Logo em sua primeira fase de pennanencia na 
área, instalado no PIT83, em Tabatinga, Manueláo adquiriu farinha de 
alguns índios e lhes fomeceu em troca algumas mercadorias. O pr~o por 
ele estabelecido era muito superior aquele fixado pelo barracao. Em 
relatórios a 11 Inspetoria Regional de Manaus, ele encomendou um novo 
estoque de mercadorias, pois "os índios tem voltado sempre ao Posto para 
trocar farinha .. . "A resposta positiva dada pelos índios a sua iniciativa foi 
quase imediata: no dia (2/4/1943) em que escrevia o seu primeiro relatório 
ali estiveram para comercializar farinha 52 pessoas procedentes do igarapé 
Tacana. 

Ainda nesse ano Manueláo tentou iniciar o plantio de ro~as do Posto, , 
realizadas pelos próprios índios em regime de trabalho remunerado. E 
necessário explicitar melhor a sua significa9ao real, pois Vinhas de 
Queiroz menciona tais empreendimentos, interpretando-os porém como 
urna suposta retomada de padrües de coopera9ao e de modalidades de 
apropritl9ao coletiva supostamente referidas a tradi9ao tribal. Assim ele 
fala em "rQ9as coletivas", que teriam grande "apelo emotivo" e estariam 

S2É muito comum o técnico-indigenista rcspondvel pelo PI ser chamado de 
c he/e pelos índios. As raroes e implica~0es disso serio analisadas mais 
adían te . 

8 3 Abrevia~io usada para Pos to Indí gena Ti cunas, muito utilizada nos 
documentos do SPI e conhecida na própria regiio. 
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ligadas a urna "forte tradi~o comunitária" (Vinhas de Queiroz, 1963:48 e 
67)84. . 

Como já observei em outro lugar (Oliveira Filho, 1979:281-2), até 
onde é possível recuar usando a memória dos informantes a unidade de 
produ9¿¡0 (a ro,a) sempre teve um dono. Esse pode - ou mesmo deve, 
quando precisar disso - ser usualmente auxiliado por membros de seu 
grupo doméstico, podendc> recorrer em contextos especiais a mobilii.a~o 
de urna rede maior de parentes e amigos, que em conjunto o auxiliam 
durante um ou dois días, recebendo em troca comida e bebida. Trata-se do 
costume do uajuri, bastante difundido em todo o Amazonas, do qual 
Nimuendaju sublinha a condi~Ao de t:raryo assimilado (e nao nativo). Isso 
no entanto em nada modifica os sentimentos ou os direitos de um 
inclivíduo de clispor plenamente e de forma exclusiva dos produtos ali 
plantados. · 

As ro,as do Pos/o foram urna iniciativa dos funcionários do SPI de 
tentar mobilii.ar trabalho indígena através de urna remunera~o ~m diárias 
(pagas algumas vezes em diriheiro, outras em produtos), nada tendo a ver 
com as práticas agrícolas dos Ticuna. Tratava-se de algo motivado .e 
dirigido pelos brancos, onde .aJX'odu~o da ~a ficava sob controle direto 
do Posto. Nesse sentido assemelhava-se de fato aos r~ados que 
esporadicamente os patrñes decidiam promover nas imed~ de> barraciio, 
usando o trabalt10 indígena para alguns cultivos comerciais (cana-de-~úcar 
e arroz) ou mesmo para urna lavoura de subsistencia destinada a suprir 
seringueiros regionais sediados em propriedades daquele mesmo patrio. A 
novidade nao era portanto a iniciativa, mas sim o relacionamento que aí 
era instituído com os índios, sem ~ presen~a dos mecanismos de 
expl~ e intimi~ utilizados costumeiramente pelo barrac00. 

A primeira tentativa de M anueláo n:lo apresentou maiores resultados, 
ele afinna em relatório posterior, devido as chovas e ao seu início tardio. 
No ano seguinte, porém, a atividade agrícola desenvolvida pelo Posto se 
consolidou. Ele falava no plantío de 140 mil covas de mandioca (o que-é 
possível calcular - corresponderia a um plantío de 14 a 20 ha, exigindo 
urna presen~a mínima de duas dezenas de trabalhadores indígenas nas 
cercanías do Pin. A sua contabilidade de entradas (i.e., de vendas de 
produtos) e saídas (pagamento a trabalhadores índios, despesas de 
alimen~ao e outras) estava bem equilibrada, apresentando um pequeno 
saldo positivo. A reposi9ao dos estoques de mercadorias também já estava 
regularii.ada, sendo recebidas periodicamente nos barcos procedentes de 
Manaus as encomendas de mercadorias remetidas pela 1 ! Inspetoria do 
sp1ss. . 

84Na mesma linha um outro texto posterior (Oro, •1978:42-4 e 50)' se refere a 
" ro~as comunitárias" encontradas no presente como urna recupera~io de 
antigos costumes de um "comunitarismo tribal". 
85P . .d d . . d d li or cunos1 a e enumero a seguir os llens que constavam e urna as stas 
de mercadorias: arroz, café, a~úcar, sal, sabio; fósforos e charque; arpio, 
ter~ados, panelas, colheres ; fazendas (tecidos); medicamentos; pentes de 
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Em 1945 Manueláo anunciou aos seus superiores que foram plantados 
ainda mais 40 mil covas de cana-de-~úcar e que, baseando-se nos saldos 
conseguidos, f ora iniciada a cri~o de galinhas (Relatório de fevereiro de 
1945). Meses depois anunciou a consttu~o de urna casa para engenho de 
cana-de-at;úcar (setembro) e, antes do final do ano (novembro), completou 
a instala~o de um engenho movido por tra~ animal. 

A produ~ao de farinha obtida nas ro~as do Posto ia aumentando 
significativamente: em junho de 45 Manueláo comprou um forno e falava 
em urna média de 30 paneiros de farinha por mes. Em novembro desse 
mesmo ano atingia 90 paneiros mensais. 

Essa preocupa~Ao produtivista correspondia a urna diretriz básica do 
SPI (vide capítulo 8), de promover a educa~ao e integra~io dos índios 
mediante o incentivo as atividades reputadas como economicamente 
prcxlutivas . . No caso específico era urna maneira de demonstrar aos 
regionais a utilidade do Servi~o. fazendo-o aparecer como ,muito mais 
eficaz do que os patrres no controle da mOO-de-obra indígena. E importante 
recordar aquí as descri~res muito positivas que até mesmo regionais 
costumam fazer das atividades económicas de Manueláo, refor~ando a 
imagem tra~ada pela documenta~Ao oficial. Um dos informantes 
expressava inclusive urna admir~ tao grande quanto a dos proprios 
índios. "ManuelAo controlava de perto os Ticuna no ttabalho! Com isso 
eles conseguiam faz.er urna prcxlu~Ao grande ... Chegava a ter 
carregamentos de 800 a 1.000 paneiros de farinha vendidos pela lnspetoria. 
Tudo realizado só com trabalhador Ticuna! ... " (inf. Israel Guedes, 
Umaria~u. 1981). 

A visOO dos índios sobre sua atua~o foi (e é) fortemente positiva. Ele 
orienta va os grupos na f ormar;oo de várias grandes ~as. de mandioca, de 
cana-de-~úcar, de milho, de feijao. Durante a sua administra~o o Posto 
teria constituído urna boa cri~o de animais (bovinos, galinhas, burros e 
porcos). Construiu urna engenhoca na boca do igarapé Umaria~u e em 
Tabatinga levantou urna olaria. A conclusoo de que ele foi o melhor dos 
encarregados existentes está fora de qualquer discussAo: "ManelOO ajudava 
muito no trabalho, tava sempre fazendo r~a junto com nóis. ( ... ) 
ManelAo era bom... Foi puro chef e bom! Depois dele nao te ve um que 
prestasse" (inf. Felipe, Umari~u. 1981). 

Toda essa atividade económica desenvolvida por Manueláo nao teve 
continuidade com os outros encarregados86. Ao final de 1946 assumiu 

alisar, pentes fantasia, linha, espelho. Como se pode observar pela amplitude 
dos fomecimentos, a diversidade de mercadorias encontradas é a mesma que a 
dos barracc5es melhor supridos. 
86No capítulo 8 sao mencionadas algumas tentativas de funcionários de 
recolocar em funcionamento o esquema de ro~as do Posto. Contudo isso 
jamais conseguiu ter sucesso ou sequer possuir alguma significa~io 
económica, convertendo-'Se em critério freqüentemente aludido pelos índios 
para avaliar da ineficácia e do desinteresse dos funcionários. Quanto ao 
aviamento e/ou a lroca de produtos/mercadorias com o Posto, trata-se de 
prática inteiramente descartada, que os sucessores de Manueláo nem mesmo 
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essa fun~ao Antisthenes Nogueira Pinto, conhecido pelos índios como 
Antista, que pennaneceu até o início de 1948. O mesmo regional que se 
referia tao elogiosamente a Manuelao o descrevia como "wn velhinho de 
ca~ branca, assim já doente ... Nao agüentava fazer nada mesmo" (inf. 
Israel Guedes, Umari~u. 1981). Por sua correspondencia coma lnspetoria 
em Manaus percebe-se que é um antigo funcionário do SPI e que já teria 
atuado em outras áreas no passado. Ainda boje os índios nao o perdoam 
em seu julgamento por nao haver prosseguido como esquema de atua~o 
de seu antecessor baseado nas ro,as do Posto, no pagamento de diárias e 
no fornecimento regular de mercadorias. "Antista foi um chefi mau 
mesmo! Nao fez mais r~. nao tinha mais mercadoria, nada ... Acabó com 
a cria~ao! Mató todo o gado, pra comer... Fazia churrasco com os 
civilizados e o sargento lá da Guarnü;Ao de Tabatinga" (inf. Felipe, 
Umaria~u, 1981). 

A documenta~ao administrativa permite perceber igualmente a 
deteriora~ao do relacionamento entre índios e funcionários. Quando da 
saída de Antisthenes, urna funcionária que ficou interinamente em seu 
lugar afirma em um telegrama a l' Inspetoria em Manaus que muitos 
índios "se recusam a trabaU1ar", ocupando-se somente de "festas" . . 
Menciona também dificuldades com índios "insubordinados" e que nao 
"obedecem determina~ao" (telegrama de Elvira Rocha Vianna, de 
29/2/1948). 

Os conflitos com regionais 

Os atritos com os brancos ocorreram desde o início, quando da 
instala~ao do Posto. As freqüentes denúncias sobre maus-tratos ou 
castigos corporais aplicados aos índios por civilizados levou aos primeiros 
confrontos, urna vez que os inspetores tentaram de fato apurar a sua 
veracidade e procuraram acionar as solu~res legais cabíveis, contando para 
isso com um discreto apoio da Guarni~ao Militar. Isso logo acarretou 
fortes tensres. Surgiram diversas ameacas da parte de alguns civilizados, a 
maioria desses (seringueiros, trabalhadores, arrendatários) procurando 
buscar apoio nos seringalistas. Os choques recrudesceram e cada urna das 
partes acompanhou com hostilidades as atividades da outra, os 
funcionários achando que os seringalistas acobertavam (Qu mesmo 
praticavam) arbitrariedades · contra os índios, enquanto os seringalistas 
viam com apreensao o desenvolvimento das atividades económicas do PIT 
e o surgimento de urna ascendencia de Manueláo sobre urna parte dos 
índios. 

tentaram ou se propuseram a realizar. Já ap6s a cria~o da FUNAI, urna exce~io 
surgiria muito esporadicamente com a compra de quantidades limitadas de 
arte sanato. 
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Como já f oi mencionado antes. o Inspetor Carlos Correia logo ao 
início de suas atividades já fora conduzido ao seringal Belém para apmar 
denúncias de maus-tratos aos índíos. Na documentarroo encontrada surgem 
novas denúncias envolvendo moradores dessa mesma propriedade em abril 
de 1943. em janeiro de 1945 e em novembro de 1946. Dessas duas 
últimas existem descric0es realizadas pelos encarregados do PIT. A 
primeira se refere a índios "que víeram fugidos do Río Tacana ( . .. ) 
excorrados (sic) por empregados do Sr. Antonio Roberto de Almeída .. e 
que vieram se abrigar no igarapé Urumutum. Trata-se de afluente do 
Tacana. situado as costas de Umariat;u e próximo a fronteira colombiana, 

.. onde estariam inclusive passando fome e priva~ (carta de Manoel P. 
Lima ao Chefe da 1' Inspetoria, em Manaus - 15,()1/1945 - Arquivos do 
CDE-MI). Outta denúncia procede também dorio Tacana, onde dois índios 
teriam sido feridos a tercado. devído a agressoo sofrida de alguns arigós 
(i.e., indivíduos de procedencia nordestina) que eram "seringueiros do logar 
Belém. os quais haviam feíto outras depredacoos, inclusive em algumas 
índias". Aprisionaram ainda um índio de Umariacu que por ali passava, 
~~man~o-lhe os pertences e urna .espingarda do PIT. posteriormente 
1nterd1tando a embocadura do refendo rio para que nAo entrasse ou saísse 

qualquer pessoa .. (carta de Antisthenes Nogueira ao Chefe da 11 Inspetoria, 
em 5/12/1946). · 

Outra fonte de atritos eram os civilizados que moravam nas cercanías 
de Tabatinga. Em várias oportunidades Manueláo demonstrou grande 
preocupacoo com os conflitos que iam surgíndo pela posse da terra. Em 
um relatório ele se queixa de que ao chegar em Tabatínga "nínguém fazia 
r~~· Depois que eles (os brancos) viram que os terrenos eram bons para a 
agncultura. todos estao querendo os terrenos''. Como as posses dos índíos 
ou as te?"a~ do PIT nilo estavam legalizadas, ele lamenta, nada poderia 
fazer, pnnc1palmente levando em conta que, nesse aspecto, "as autoridades 
locais pouco ligam para o SPI e voo cedendo os terrenos para essa gente" 
(Relatório de Manoel P. Lima, em fevereiro de 1945 - Arquivos do CDE
MI). Ainda no mesmo ano ele solicita a Inspetoria "a requisicoo da casa de 
Dna. Elvira Loureiro. situada junto ao Posto", observando que essa 
senhora "acha que é dona do terreno e por isso tem o direíto de catequizar 
os índios para usufruir do trabalho delles". Para reforcar sua argumentai;oo 
ele se utiliza de um nacionalismo exacerbado, comum nas áreas de 
frontcira. dizendo que isso noo é admissível "principalmente por ser ela 
estrangeira" (carta de M.P. Lima, de 17/12/1945). 

Com o acirramento do conflito, a própria seguranca individual dos 
funcionários do SPI estava am~ada e sua resposta só podia ser lancar 
mao de recursos extralocais e marcar a sua condicoo de órg~ federal. 

Em um radiograma de 24/02/45 o encarregado solicitou a vinda de um 
inspetor para fazer um inquérito sobre as "calúnias para desmoralizar o SPI 
e perturbar a tranqüilidade dos índios", observando que isso estava Jhe 
causando fortes embaracos. Dois meses depois reitcrava esse pedido, 
afirmando ter sido vítima de agressao por parte de brancas e ter solicitado a 
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prot~:k> do Comandante do Pelotlo. Sem mencionar pessoas. ele indicou 
que isso decorria da existencia de propriedades de civilizados nas terras 
habitadas pelos índios. Diz ainda de sua decisAe de afastar-se do Posto caso 
seu pedido nao seja atendido com urgencia (radiograma de M.P. Lima. de 
11/4/45). A visita do Chefe da 11 Inspetoria Regional do SPI, Alberto 
Pizzaro Jacobina, ocorre~ no mes seguinte, e ali permaneceu por dez dias. 
tempo suficiente para manter um contato bastante amistoso como tenente 
José Maria Cardoso Dourado. a quem em carta posterior Jembra os 
"projetos que há um ano atraz, tive a honra de vos expor. quando da minha 
visita a Tabatinga" (vide Of./N° 13. de 05/02/1946 - Arquivos do CDE
MI). 

Por mais inócua que pudesse ser tal presenca, o que estava em pauta 
era reafirmar o apoio de seus superiores ao encarregado e tornar visível a 
sua condicno de urna autoridade federal. A pretendida retirada daquele órg00 
da reg~o - para o que os brancas acionaram ameacas e pressOes - reveloo
se como urna finalidade inexeqüível devido a esse apoio externo. Em face 
disso a tática dos regionais mudou, os confrontos diretos com funcionários 
s~ndo evitados, enquanto os seringalistas tentavam usar de seu prestigio 
para impedir que os funcionários ganhassem terreno nessa batalha. Para 
isso foi f~ndamental a figura do seringalista Antonio Roberto Mafra Ayres 
de Alme1da, que encaminhou muitas denúncias a diferentes autoridades 
estaduais e federais, criando igualmente incómOdos burocráticos para os 
funcionários locais. O seu principal trunfo era o seu conhecimento direto 
do ~arechal Rondon, acorrido durante a visita deste a regiao do Alto 
S~l~moos e continuado através de cartas e telegramas. fato de que se 
utth?.ava ~ ~~ntar o Chefe da 11 Inspetoria bem como para inibir as 
pretensOes ind1gen1stas dos encarregados locais do PIT. 

O jlorescimento do PIT 

Após a visita a regiAo do Inspetor J acobin~ o SPI aumentou bastante 
o seu poder e reconhecimento local, aproveitando-se disso para em menos 
de um ano conseguir consolidar a sua at~oo. instituir a primeira reserva 
ind~gena e ali ~ntar as famílias Ticuna que abandonaram os seringais. 
fugmdo ao domm10 dos patróes. 

Devido as atividades agrícolas desenvolvidas por Manueláo e em 
?ecorrencia de atritos com civilizados em outras áreas, a populacao 
indígena residente nas proximidades de Tabatinga ia tendo um aumento 
lento mas bastante significativo. No relatório de setembro de 1945, 
M.anue l áo noticiava a construcao de oito , casas, dispostas em um 
almhamento, próximas a sede do PIT (e destinadas a famílias "que esmo 
mudando para este Posto .. - Relatório de M.P. Lima - Arquivos do CDE
MI). Em face dos problemas comos civilizados Manue./áo recomendou 
aos índios que fizessem cercas em tomo de suas casas, pretendendo em 
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última instancia resguardar as suas posses individualmente. Continuavam 
se expandindo as áreas de cultivo do ~IT e aumen~.ndo o núm~ro de 
familias Ticuna ali fixadas, embora nAo bvesse conseguido das autondades 
militares urna definí~ quanto a nlo concederem lotes de terra contíguos a 
brancos. 

No ano de 1945, um fato parece vir ao e~contro das expectativas do 
encarregado. Coma morte do seo proprietário, J. Men~s, em 1944, o 
terreno Bom Destino, situado as margens do igarapé U~u, entrou em 
regime de inventário. Uma filha desse, chamada Maria do Carmo, e seu 
esposo, entram em contato com a representa~ao do ~PI em Ma~aus, 
pretendendo vender-lhe aquele lote. O Inspetor Jacobina, que esuve~ 
recentemente na área e conhecia as dificuldades de Manueláo para garannr 
as posses indígenas, dá andamento as negocia~s e ~omunica logo o fato 
a Manueláo. No mes de novembro a compra fo1 acertada e em um 
radiograma (6/11) o Inspetor autorizou o encarregado do PIT para tomar 
posse daquela tcrra . 

Em um levantamento ali realizado Manueláo contou 16 casas de 
brancos, todos eles pequenos agricultores, que arrendavam algumas 
parcelas daquela propriedade. "Comecei por percorrer o dito terreno de uma 
estrema a outra, ao mesmo tempo que fiz o recenseamento de civilizados 
que arrendam alguns lotes de terra na dita propriedade. Ah todos fiz saber 
gue aquetas terras aviam sido a~equiri~ pelo S~rvi~o de Prot~~o aos 
Indios, e que daquela data em diante senam respe1tadas como ~rras dos 
índios" (carta de M.P. Lima, de 24/11/1945). Ele noo f~ou a saida desses 
ocupantes, permitindo aos arrendatários que ali conti~~ pagando .º 
que deviam até ser dada urna solu~Ao ao caso. Perm1bu também a do1s 
seringueiros ali fixados que continuassem "cortando até o final do fabrico" 
devido as despesas já real~ por eles. 

Um documento bem posterior descreve com acuidade as dimens<ks do 
terreno "Bom Destino". De frente para o rio SolimOes seriam 3.320 m, 
urna grande parte coberta por urna área de várzea, inundável durante parte 
do ano, as terras propícias para agricultura ("terra finne") distando de 300 a 
800 m dorio. O perímetro dessa propriedade seria de 12.580 me a área 
total de 10.025.550 m2 (informe do Encarregado do PIT ao Chef e da 1 ! 
Inspetoria, em 1/6/1963 - Arquivos do CDE-MI). 

Ainda nesse ano a 1! Inspetoria, a pedido de Manueláo, enviou para a 
área um topógrafo com a fun~o de "proceder um levantamento da área do 
Posto" (telegrama de 29/11/1945). O objetivo parecía ser simplesmente de 
regularizar as posses indígenas em Tabatinga, urna vez que quanto ao 
terreno Bom Destino a existencia de um instrumento legal de transferencia 
de propriedade tomava a posse ~questionável e definía os seus limites. 

No mesmo ano a Inspetoria do SPI em Manaus iniciou entendimentos 
com o Comando Militar ali sediado visando definir os limites do PIT e 
dos terrenos de interesse do Exército e da COMARA em Tabatinga. Para 
elaborar o mapa foi convidado Curt Nimuendaju, que se encontrava .de 
passagem por Manaus como intuito de dar prosseguimento a sua pesquisa 
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com os Ticuna. De acordo com o que foi ali projetado, a reserva indígena 
se iniciaría no local onde estava situada a primeira sede do PIT, em 
Tabatinga, estendendo-se por urna faixa de terra ribeirinha de 
aproximadamente 12 km de exten~o por 5 km de largura. A propriedade 
Bom Destino estava assim inteiramente incluída aí dentro, o ~do da 
reserva tendo ampliado significativamente as tenas sob controle do SPL O 
mapa - cujo original, afirma-se, encontra-se nos arquivos militares em 
Manaus - está datado de 15 de novembro de 1945, apenas alguns dias 
portanto posterior a aquisi~oo do terreno Bom Destino. . 

Com essa disponibilidade de terra para fixa~ao de novas familias 
Ticuna, Manueláo, em suas viagens pela área, passou a incentivar o 
deslocamento dos indios para as terras do PIT. Informantes de diversas 
localidades ribeirinhas (como Oriente, Guanabara, Teresina) contam que 
Manueláo lhes teria feito convite de se mudarem para Tabatinga e descrito 
as vantagens desse lugar. Através de outros índios, com que costumava 
realizar trocas quando esses chegavam até a sede do Posto, a notícia 
chegou a outros seringais, principalmente ao rio Tacana, local de 
permanentes conflitos entre índios e seringueiros. Mais índios chegavam 
pára ocupar aquela área e no· início de 1946 houve urna migracao coletiva 
de várias familias procedentes das propriedades de Antonio Roberto Ayres 
de Almeida, no rio Tacana. 

Ó seringalista voltou a carga, iniciando um conjunto de deriúncias as 
autoridades sobre as "atividades criminosas" de Manueláo. Afinnava que 
este estaría enganando os índios, amea~ando-os com a previ~o de que o 
mundo iria se acabar. Escreveu também as autoridades militares 
responsáveis pela fronteira dirigindo a Manueláo duas graves acu~CSes: l) 
de estar incentivando os índios a nlo pagarem as suas dívidas com os 
seringalistas; e 2) de ter dito aos índios que pocleriam eliminar qualquer 
civilizado que nAo incorreriam em puni~Oes (Vinhas de Queiroz, 1963:59). 
Segundo outra fonte, esse relatório circulou bastante, urna cópia sendo 
remetida a Rondon e outra ao Banco da Borracha (carta de Nunes Pereira, 
13/02/1946-Arquivos do CDE-MI). 

Manuelao permanecen ainda algum tempo a testa do PIT. Em seu 
último relatório, em agosto de 1946, ele observou que foram concluídos 
os trabalhos de agricultura dos índios que haviam chegado há pouco 
tempo, isso abrangendo aproximadamente 10 ha Quanto aos r~aclos dos 
índios que habitavam no igarapé Umariacu, ele diz n!o ter condi~s de 
calcular, pois as ~as eram muito afastadas urnas das outras. Nesse 
relatório fica claro que a stia ascendencia é sobre os índios fixados elJl 
Tabatinga, nlo sobre os antigos moradores de Umaria~u. Ele afirma 
explícitamente que desconhece o montante da produ~oo desses últimos, 
pois "... suas produ~Oes slo vendidas se~ o conhecimento dessa 
administracao" {Arqwvos do CDE-MI). 
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Mapa n• 4 - Localiza~áo da Fazenda Bom Destino com 
rela~áo a Tabatinga 
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A política de recuos e compromissos 

A campanha do seringalista Antonio Roberto também deixou alguns 
resultados. Manueláo foi retirado da área e o seu substituto teria ins~Oes 
precípuas de "fazer a divislo das terras da fronteira de Tabatinga com um 
lote que seria considerado patrimé>nio indígena" (carta de Antisthenes 
Nogueira, de 4J)/1946). Essa citacao é suficiente para marcar um contraste 
coma administra~ de Manueláo, o novo encarregado nao tendo qualquer 
preocupa~o em manter as fun~Oes económicas do PIT e procurando 
sempre adotar urna postura de neutralidade junto aos civilizados. 

Logo ao início de sua gesta<> ocorreram atos de violencia contra índios 
praticados por seringueiros da propriedade Belém, chegando a Tabatinga 
dois índios feridos a te~ado, que foram internados para tratamento na 
Enfermaria do Pelomo. O encaminhamento passivo e temeroso dado ao 
caso pelo encarregado merece ser descrito detalhadamente,. pois sera 
extrem3!11ente característico das atitudes tomadas pelos indigenistas daí em 
diante. E como se houvesse sido estabelecido um acordo tácito destes com 
os seringalistas, os quais gradativamente deixam de antagonizar o SPI e de 
criar atritos na área reservada, os funcionários do órgAo abstendo-se de 
interferir (ou apenas simulando agir) em quest<Ses ocorridas fora desse 
ambito mais estrito de responsabilidade. .,;· · . · 

Antisthenes levou o caso ao conhecimento do Comandante do Pelotao, 
solicitando a este um pnw;a para aCQ111panhar um trabalhador ~ do PIT, 
Manoel Ferreira Pinto, na siridicancia ao local, "afim de verificar o que 
realmente se tinha passado". O encarregado nao seguiu para apurar os 
acontecimentos, mas para isso designou um funcionário subalterno. um 
regional que apenas trabalhava para o SPI. Em face da gravidade dos fatos, 
no entanto, o oficial lhe forneceu um cabo e cinco p~as. transfonnando a 
sindicancia em urna diligencia militar. Quando essa equipe retornou, 
trouxe vários presos (ele nao menciona se há índios no meio), toda a 
quesUio sendo solucionada no Comando sem a sua- presen~a. Foi 
informado pelo empregado de que os índios haviam mentido, transmitindo 
essa verslo ao Inspetor em Manaus: "o barulho foi iniciado pelos índios 
que por ocasi~ de urna festa feita pelos civilisados, foram estes atacados 
pelos caboclos e deante disso como represália foram alguns civilisados no 
dia seguinte a casa de índios onde se deu o desfecho de ferimentos de parte 
a parte". 

A metade do relatório é ocupada com expressar a sua preocupa~o por 
possíveis arbitrariedades praticadas pelo cabo que dirigiu a diligencia (que 
teria inicialmente dado voz de prislo ao seringalista) serem identificadas a 
atua~ao do SPI. Nessa ocasiao ele recebeu u{lla "visita de cortesía" do 
seringalista, que caracterizou como "pessoa de conhecido valor", que 
possQía documentos finnados pelo gen. Rondon. Felizmente aquele 
"estava resolvido a dar todo por terminado e que nenhuma mágua contra 
minha pessoa individualmente ou como Encarregado deste Posto" lhe 
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havia ficado, pois em conseqüencia da conversa de ambos teria ficado 
"certo de que nao tinha partido desta Agencia tal ordem, o que realmente é 
a verdade". Ao concluir o relatório informou que estava procurando saber 
se houve algum abuso ou arbitrariedade da parte do empregado do PIT 
contra o seringalista e para certificar-se de que isso nao ocorrera, iria 
indagar sobre isso ao proprio seringalista . . . (Relatório a 11 Inspetoria, em 
5/12/194687. 

O acordo celebrado com as autoridades militares nao foi jamais 
cumprido, nenhwna providencia tendo sido tomada para demarcar ou cercar 
os limites fixados para a reserva. Ainda durante essa última gestao 
mencionada (que se estendeu até o início de 1949) ocorreu a transferencia 
da sede do Posto do antigo local que ocupava em Tabatinga para a boca do 
igarapé Umariat;u. Com· a saída progressiva dos índios, os terrenos onde 
estavam as suas casas e o antigo Posto foram· sendo muito lentamente 
ocupados por brancos, tornando-se área de expansao de Tabatinga. 
Atualmente o aeroporto da cidade e um núcleo comercial de revendedores 
(chamado defeira pelos índios e moradores da periferia), bem como mais 
de urna quinzena de casas de regionais, esmo localizados dentro dos limites 
da antiga reserva. 

Segundo o relato dos índios o novo Posto era urna constru~ao de 
paxiubinha, coberta de carana e feita ºpor eles mesmos. As familias que 
vieram de Tabatinga em geral nao se misturaram com os antigos 
moradores de Umari~u, estabelecendo-se ao contrário na margem esquerda 
do igarapé, nas proximidades do novo Posto, seja ao início desse curso 
d'água (até onde ele é permanente, menos de um quilómetro para o 
interior), seja ao longo dorio Solimé'>es (vide mapa nº 04). 

O próximo encarregado, Raimundo Athaíde, ao assumir suas fun~é'>es 
descreve o estado de abandono em que encontrou o Posto e faz urna 
primeira estimativa de popul~o. mencionando a existencia de 37 barracas 
e de 313 índios naquela área (Relatório de junho de 1948 - Arquivos do 
CDE-MI). 

O encadeamento lógico das a(;óes 

Tais acontecimentos devem ser interpretados por meio de conceitos já 
anteriormente definidos, que pennitem apre.ender as finalidades perseguidas 
pelos diferentes atOres, considerar o conjunto de alternativas subjacentes, 
explicitar as o~Oes e astáticas de a~ao utilizadas, tentando dessa forma 
encontrar urna conexao lógica entre a sucessao de eventos descritos. Ao 

87 ~ possível também que urna mudan~a tio completa de atitudes por parte 
dos funcion,rios locais do SPI decorresse de mudan~as mais gerais, ocorridas 
cm escalio superior, pois a substitui~io de Manuel á o coincidiu com a 
mudan~• de chefia na 11 l . R., Joviniano C. Magalhies entrando no lugar do 
lnspetor Jacobina, que permanecera naquele cargo desde a cria~io do PIT. 
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proceder assim tomei como referencial básico a quesmo teórica de como 
uma situa~áo histórica se delineia concretamenJe, isto é, dentro e em 
antagonismo com uma situ~áo histórica anterior. NAo me passou 
desapercebida, no entanto, cena proximidade - ainda irrefletida - entre isso 
e as formu~ pelas quais Foucault procura pensar o poder, apontando a 
ne.cessidade de se praticar urna genealogia cm rel~ de f~ e dar conta 
daquilo que chama de "inteligibilidade intrínseca dos confrontos" (1981:5 e 
175-6) . . 

O contexto histórico com~ou a modificar-se quando surgiu na regia<> 
um novo ator social, o SPI materializado no PIT, cuja atua~ao estava 
precipuamente dirigida aos índios e baseada em um conjunto particul~ e 
relativamente articulado de princípios. A confronta~ao entre esse novo 
ator, que buscava um esp~o próprio de a~Ao, e os patróes seringalistas, 
que dominavam amplamente a cena· política e a vida económica, tinha 
razoes bastante fortes para estabelecer-se. Decorria, de um lado, ·da 
tendencia de grupos sociais dominantes de ver como urna am~ potencial 
o surgimento de um elemento independente, cuja atua~ao ou existencia 
pudesse prescindir de conexOes diretas consigo. Essa nova presen~a por si 
só pode transformar o jogQ de alian~as e oposi~cles, criando novas 
alternativas e impondo um rearranjo e modifica~Oes a sitww;ao histórica 
anterior. 

Em virtude das características ~sistenciais e indigenistas desse novo 
ator social, bem como em decorrencia de demandas e expectativas dos 
próprios índios, as possibilidades de um relacionamento nao conflitivo 
daquele elemento com o grupo social dominante, os seringalistas, eram 
bastante reduzidas. A margem de manobra que possuíam esses ator~ 
sociais para em seu relacionamento cotidiano estabelecer urna aproximw;ao 
ou prorromper em hostilidades ficava predefinida, virtualmente excluindo a 
possibilidade de urna identifica~ao ou associa~ao mais estreita entre 
ambos. 

Para os seringalistas, criar um estado de hostiljza~ao permanente, 
sistemática e aberta diante do SPI era urna rea~ao natural de defesa e 
tentativa de preserva~o de seu conttole sobre os índios. Para isso o grupo 
dominante pós em prática sucessivamente duas táticas para evitar perder o 
controle da situa~ao. Primeiro, procurou mobilizar as suas fo~as e 
alian~as tradicionais (cuja renova~o agora possivelmente exigía empenho 
e custos maiores) e for~ar a retirada desse novo elemento, pretendendo 
restaurar assim a situa~ao histórica precedente. Mas esSas expectativas 
logo se revelaram como demasiado otimistas. Ainda que os recursos 
.disponíveis pelo SPI no ambit'o da regiao fossem muito limitados., ele 
possuía um suporte externo que lhe assegurava urna relativa 
inviolabilidade em face de pressOes locais. Tratava-se, afinal, de um órgao 
federal, e tentar a sua completa derrocada eta difícil e poderia ser até 
mesmo contraproducente, chamando a a~Ao outras for~as que na área 
representavam o Poder Executivo (caso da Guar11:i~ao Militar de 
Tabatinga), criando circunstancias inéditas e delicadas para as 
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administracoos municipais e, ainda mais, correndo o risco de ter pela frente 
urna reacoo (com recursos desconhecidos e incalculáveis) de organismos 
extralocais. 

Quando o grupo dominante sentiu a impossibilidade de retirar da cena 
essa nova forca. a sua tática passou a ser de tentar associar-se a ela, 
aparentemente facilitando-lhe os meios de instalacAo e funcionamento, 
evidenciando-lhe paralelamente o poder de fogo (os recursos materiais, a 
credibilidade e as aliancas) que possuía. O objetivo era deuar claro o 
quanto podia auxiliar a minorar as dificuldades e viabilizar a ~ao desse 
novo elemento. A exibica<> circunstancial de forca vinha sempre associada 
a justific~ao ideológica de seus mcxlos de acAo e a tentativas de promover 
a cooptacao daqueles que representavam essa nova forca ou por ela 
decidiam. Se os recursos de que essa última dispunha fossem bastante 
limitados, era possível que a segunda tática adotada pelo grupo dominante 
tivesse sucesso. A independencia dessa nova forca social corria o risco 
entao de transformar-se progressivamente, seja em urna completa 
identificacao, seja no estabelecirnento de um termo de convivencia com o 
grupo dominante, delimitando as áreas de atuacno de cada um. 

Existia, porém, urna outra razoo para essa confrontacno entre o grupo 
social dominante e esse novo elemento presente na situacao histórica, urna 
vez que a sua especificidade era justamente a de atuar junto a populaeiio 
indígena e assim interferir direta e índiretamente no controle que os patrOes 
seringalistas mantinham sobre os índios. Devido a sua própria natureza, 
era muito difícil para esse elemento criar vínculos com outros grupos 
sociais subordinados, criando-lhes condicoos para que redefinissem a sua 
condicao de sujeicao. Se esse relacionamento ocorria, era em escala 
mínima e apenas como um produto tangencial. O que sem dúvida tornava 
mais simples para a forca hegemónica sustentar a manutencoo da coalizoo 
dominante. 

Da parte dos seringalistas o relacionamento com o SPI aparecía como 
urna alternancia de intimidacoes e ameacas com tentativas (bastante 
cautelosas) de neutralizacao, apoio ou mesmo aliciamento de alguns 
f uncionários. Ainda que as amea~ contra os funcionários (a dif erenca dos 
índios) nao pudessem ser inteiramente cumpridas, pois o Pelotao de 
Fronteira lhes assegurava urna mínima prot~ao pessoal, conseguiam de 
algum mcxlo restringir o seu ambito de acao. 

Na tática de aproximacao, dois pontos básicos eram visados: a) deixar 
claro aos funcionários o risco de ficar em urna posicoo muitQ difícil de 
isolamento e descrédito junto a todos os demais brancos da área, em 
decorrencia de ~Oes intransigentes e dadas como arbitrárias, desenvolvidas 
contra pessoas bem-vistas e respeitadas na regiao; b) manter um canal de 
contato no ambito federal para informar-se sobre as iniciativas possíveis 
do órgao, utilizando os conhecimentos aí estabelecidos como urna prova 
de autoridade e um f ator de intimidacao junto aos funcionários e aos 
próprios índios. Desses dois fatores provinha· a peculiaridade desse 
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relacionamento conflitivo, algumas vezes mitigado por tentativas 
d rcunstanciais de aproximacoo e de entendimento. 

Para os índios, no entanto, como um setor do grupo dominado que 
podja se beneficiar diretamente com as ~Oes desenvolvidas por aquele 
novo elemento, as suas chances históricas dependiam de esse último 
aceitar a perspectiva de um enfrentamento comos seringalistas. Os atritos 
que sw giram tinham para os índios afu~áo de verdadeiros experimentos, 
permitindo-lhes avaliar até onde ia a f or,a e como eram os modos de agir 
desse novo elemento. Urna defesa circunstancial dos índios em face de 
arbitrariedades cometidas por seringalistas (especialmente violencias 
físicas) podia abrir caminho a essa posicao de antagonismo, atingindo 
inclusive os dois fatores básicos da dominacAo: a imposicoo do monopólio 
comercial e o controle das terras pelos patrOes. Ao interferir nesses 
aspectos, o novo elemento se alinháva segundo a ·Ótica de índios e de 
brancos, com um grupo social subordinado e contra o grupo dominante. 

Na conceJJCao dos índios esse processo era visto de dois angulos, um 
como urna extensáo dos padróes de relacionamento existentes com os 
brancos, outro como uma adequa'áo de seus pr6prios esquemas mentais 
para entender a mudan,q._ Na primeira linha as ac0es do SPI eram 
apreendidas como iniciativas patronais, mas realizadas diferentemente, sem 
implicar em ac0es repressivas. A nova forca social criou comos índios (e 
para isso, inclusive, era incentivada por eles) um relacionamento 
estruturalmente análogo ao dos patrües, tendo de constituir urna alternativa 
comercial e garantir ainda um território próprio para sua atuacao. 
Comparado aos patrües existentes na área, o SPI era de início caracterizado 
como um patrao melhor que os outros, integrando-se no paradigma dp 
bom patráo, pelo qual o próprio órgao seria posteriormente avaliado e 
criticado. 

Na segunda linha de entendimento, os indios descreviam os momentos 
básicos desse processo de relacionamento triangular (patróes-indios-SPI) 
em termos de um drama de fabula,áo tradicional, sofrendo alguns re
arranjos para continuar eficaz e explicativo diante das circunstáncias 
históricas modificadas. Como se verá na descri9ao a seguir, os Ticuna que 
se aproximaram do SPI, procurando se beneficiar e se identificar com sua 
a9ao, elaboraram para o processo migratório, que implicará na criacao da 
primeira reserva indígena no Alto Solimoes, urna explicacao e urna 
motivacao igualmente de ordem tradicional. Por ser essa desconhecida ou 
desconsiderada pela grande maioria dos brancos, fossem eles seringalistas 
ou funcionários, essa dimensao da consciencia indígena nao foi 
incorporada a história regional, embora fosse um detenninante efetivo do 
processo histórico e seu entendimento fosse absolutamente indispensável a 
urna compreensao mais profunda dos fatos. 
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Capítulo 6 
A Representa~áo Sobre Manueláo 

Para entender as expectativas que os índios desenvolveram em face do 
SPI é preciso reconstituir o campo de ~res indigenistas que nesse período 
se instalou no Alto Solim0es com o conjunto de conhecimentos e padr0es 
de a9ao elaborados pelos indígenas para lidar como homem branco. Mas 
para explicar as suas cren9as e a~tks é necessário recorrer igualmente as 
tradi90es tulturais dos Ticuna. No curso dos acontecimentos históricos os 
índios lan9aram mao de ambos os códigos, nao misturando-os com vistas 
a elaborar um terceiro, como geralmente supüem as teorias de acultufa9ao, 
mas alterando-os diante de contextos e eventos específicos (e mesmo 
algumas vezes praticando diferentes leituras do mesmo contexto e/ou dos 
mesmos eventos). Aplicar esses códigos exige urna tentativa de adaptá-los 
a personagens novos em situa~0es de mudan~a. permitindo chegar a urna 
percep9ao satisfatória em termos intelectuais, morais e afetivos dos 
fenómenos ocorridos e da atua9ao dos diferentes atores sociais aí 
envolvidos. Atendendo a urna diversidade muito grande de intetesses e · 
motiva90es (derivadas da situa<;ao de contato e da sua tradi9ao), urna 
análise mais detida de condutas sugere que os índios, assim, conseguem 
maximizar as oportunidades históricas que lhes surgem. 

A epopéia do indigenismo 

Parece claro que nos prime iros con tatos entre índios e f uncionários, 
aqucles nao possuíam nenhuma idéia das finalidades do órgao indigenista, 
nem de quais vantagens podiam lhes advir desse relacionamento. As 
queixas contra o sistema de barracáo e o pagamento a troco (-sem receber 

· dinheiro) foram ouvidas pelos f uncionários que, para aproximar-se dos 
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índios, criaram urna nova alternativa comercial, inicialmente apenas 
adquirindo a farinha e em contrapartida fomecendo mercadorias e dinheiro. 
Nessa etapa inicial o PIT executava justamente as mesmas fun<;ües que o 
marreteiro, comprando a produ<;ao já empenhada a um patrao e fomecendo 
mercadorias e pequenos saldos em troca. Diferentemente dos marre te iros, 
no entanto, os funcionários possuíam urna sede fixa e ñao escondiam a 
ninguém as suas atividades. 

O ·segundo tipo de relacionamento era configurado pela partici~o nas 
ro9as do Posto, organizadas por Manueliío e remunerada através de diárias e 
de alimenta<;ao. O fato raro que constituía pagar em dinheiro o trabalho do 
índio nao apagava o vínculo de patrao-empregado. Afinal outros pati0es 
desenvolviam r~as próximas ao barracao, usando também o trabalho 
indígena. Nesses aspectos também Manueláo satisfazia aos requisitos de 
um bom patráo, tendo sempre múitas mercadorias em seo estoque, 
pagando em dinheiro quando isso fosse solicitado, nao manipulando com 
p~os ou quantidades nem tentando im¡)or mercadorias aos seu~ fregueses. 

Existiam, no entanto. diferen9as significativas entre Manueliío e outros 
brancos (patrOes ou marreteiros), urna vez que ele assumia explícitamente 
úma atitude de interesse e, simpatía pelos índios, defendendo-os em 
confrontos com os civilizados. Nos casos de denúncias de maus-tratos 
aplicados a indígenas, ele criava incómodos para os brancos e procurava 
assistir as vítimas, reparando os estragos causados. No relato dos índios, 
M anueláo é descrito muito positivamente mesmo na execu<;ao de 
atividades económicas: ele os acompanhava aos ~dos, dividia as turmas, 
conversava, brincava, clava 0rdens (Vinhas de Queiroz, 1963:49). Durante 
o fornecimento das mercadorias era igualmente muito diferente ~os 
patr0es, pois nao tentava enganar e nao brigava com -eles (inf. Neco 
Araújo, Umaria9u, 1975). A representacao que sobre ele hávia era de um 
benf eitor especificamente dos índios. 

Urna outra diferen<;a emerge da mensagem ideológica e dos símbolos 
que Manueláo transmitía aos Ticuna, propriamente a sua funcao como 
agente de contato e difusor de certos padrües e símbolos de urna outra 
cultura. Perante os regionais e os índios Manueliío procurava marcar a sua 
condi<;ao de representante do governo federal, trazendo mensagens e idéias e 
expressando interesses que nao eram de modo algum os de um indivíduo 
isolado. Como resultado de urna mentalidade de corpora9ao e também 
como tática de def esa face aos seus oponentes locais ele se apresen ta va 
como ~ de wna engrenagem maior. o SPI. cu jo comando estava sediado 
em terras muito distantes dali. Ele tinha participa<;ao destacada nos rituais 
cívicos preparados pela Guarnicao de Fronteira, promovendo por si mesmo 
diversas atividades desse genero na escola do PIT. Na documenta<;ao 
encontrada há referencias a compra de tecidos, cal<;a<Ios e bandeiras para a 
realiza<;ao do desfile de sete de setembro, juntamente com o contingente 
militar de Tabatinga. Além do pavilhao nacional próximo a escola, o 
retrato de Getúlio Vargas fazia parte do mobiliário do. PIT (Relatório de 
1944, Arquivos do CDE-MI). 
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A idéia de preservw;ao de padrOes ttadicionais e de criar urna relativa 
separa;ao entre índios e brancos para evitar urna acultura~o acelerada e o 
abandono dos valores nativos, nao parece haver passado pela e~ de 
M anue láo. A sua atuacao na regiao tinha um caráter essencialmente 
político, de garantir um apoio externo (federal) do SPI aos índios. A 
finalidade desses rituais cívicos era de mostrar a todos, brancos e índios, 
patroos, posseiros ou militares, que os Ticuna agora eram cidadáos 
brasileiros e que, ponanto, tinham também direitos que deviam ser 
respeitados, bem como responsabilidades que podiam ser capacitados a 
assumir. Tal mensagem de cidadaniza,áo nenhum dos outros brancos 
(patrOes, missionários, ttabalhadores) tinha levado aos índios, o que 
indiscutivelmente singulari7.ava Manueláo88. 

Quando afinal o SPI conseguiu criar urna área específicamente para os 
índios (a propriedade Bom Destino e depois a reserva), Manueláo passou a 
incentivar o deslocamento de famílias Ticuna para Tabatinga como um 
meio mais cómodo e rápido de lhes assegurar prot~ao contra os 
civilizados e melhores condi~Oes de vida. Era, enfim, aterra do SPJ, dos 
índios, obtida e garantida pelo govemo. 

Todos esses fatores parecem haver se combinado para gerar um novo 
movimento salvacionista89 entre os Ticuna, por meio do qual a popula~o 
do PIT foi muito aumentada, dando origem ao contingente básico da 
prime ira reserva indígena no Alto Solimoos. A narrar;Ao que se segue f oi 
obtida 14 anos depois, em Umariacu. de informantes que teriam 
participado do movimento, por Vinhas de Queiroz (1963:47): 

No início do ano de 1946, no rio Tacana, um adolescente, 
Aprísio Ponciano, teve uma visáo onde um imortal lhe anunciou 
que o mundo iria se acabar daí a.um mes. Urna enchente de água 
fervente malaria todas as plantas e todos os viventes, s6 escapando 
do cataclisma as terras do PJT. Acreditava-se ainda que, antes da 
catástrofe ocorrer, atracaria em Tabatinga um navio, enviado pelo 
governo, abarrotado de generos alimentícios,ferramentas, mudas e 
sementes, que iriam garantir a subsistencia durante a enchente, 

8 8 A conce~io de cidadania aí utilizada remete claramente á urna ideología 
nacionalista de desbravamento e integra~io, onde o Ex~rcito, como 
instilui~io nacional, serve como for~a propulsora e paradigma. Tal 
perspectiva penetra profundamente na prática do SPI, onde Rondon e seus 
colaboradores mais próximos (civis inclusive) exerceram urna fun~io 
continuada de referencial ideológico. Em certo sentido a no~io de cidadania 
re1ulada , como um produto institucional derivado da Revolu~io de 30, 
atribuindo direilos aos indivíduos apenas na qualidade de membros de 
grupos ocupacionais, trabalhada por Wanderley Guilherme ( 1979:75-77), 
pode ajudar também a entender a enfase dada por alguns funcion,rios locais 
do SPI a programas de a~io economica, que atendiam a reivindica~0cs dos 
índios enquanto parcela de campesinato. 

89vinhas de Queiroz (1963 :53 -4) fala aí cm movimento milenarista, 
recusando qualquer analogia com manifesta~oes messianicas . 
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propiciando que tivessem depois com o que plantar e ter uma vida 
/arta nas terras do Posto. Em deco"encia dessas previsóes, o ptinico 
alastrou-se entre os índios do rio Tacana e arredores. Em pouco 
tempo esses teriam reunido em su.as canoas todos os pertences que 
podiam salvar e, abandonando suas ro,as e silos casas, dirigiram-se 
para Tabatinga, lá chegando nessa ocasiáo por volta de 150 
pessoas. 

Na documen~o oficial pesquisada foram encontrados dois telegramas 
datados respectivamente de 6 e 7 de fevereiro, ambos procedentes ·de 
Tabatinga. No primeiro, o presidente do Instituto de Etnología do 
Amazonas Dr. Nones ·Pereira, comissionado pela Inspetoria do SPI de ' . 
Manaus para apurar os fatos referentes a morte de CurtNimuendaju, assim 
relata o fenómeno: "( ... ) Estao chegando diversas famílias Tukuna já 
atingido número 30 anunciando virao ·mais procedentes T~na igarapé 
Belém e até igarapé Santa Rita Pt Indígenas estao propósito abandonar 
suas antigas localizacres proprietários com quem trabalhavam Pt Sit~oo 
embaracosa falta recursos e,casas para os abrigar ... " (telegrama s/n, de 
6/2/ 1946 in Of./n. 25, de 21,U2/1946 da 11 Inspetoria do SPI - Arquivos 
doCDE-MI). . 

Se os dados numéricos apresentados por Nones Pereira coincidem 
aproximadamente com a descri~ obtida diretamente de Aprísio Ponciano, 
o Comando Militar de Tabatinga aumenta de muito essa cifra, 
demonsttando grande preocupa~ao com o vulto do movimento e com os 
problemas que colocava ao exeteício de urna assistencia ne.cessária. Noo há 
men~iio a qualquer conflito resultante dessa migracao, nem é levantada 
qualquer suspei~ao quanto a intuitos sediciosos ou intencoos anti-sociais 
atribuídas aos índios. É o seguinte o telegrama enviado pelo Tenente 
Dourado, Comandante do Pelotao de Tabatinga, ao chef e da 11 Inspetoria 
do SPI em 07/02/1946: "Nestes últimos tres dias chegaram nesta 
localidade cerca de 80 famílias ·índios Ticunas num total aproximado de 
700 pessoas vg apresentando aspecto desolador por falta moradia e 
alimentos Pt ( ... ) Referidos índios procedem río Tacana vg igarapé 
Urumutum eh logar Belém Pt Consta chegarao dentro próximos quatro 
dias restante residentes rio vg igarapé eh logar citado mais do logar Santa 
Rita Pt ( .. . ) Diante exposto solicitovos urna providencia urgente vg 
principalmente alimentos eh medicamentos etc. vg pois tais índios estado 
se acham poderao criar sérios problemas nessas fronteiras ... " (vide 
Arquivos do CDE-MI). · 

Em urna cana ao Inspetor do SPI em Manaus, datada do mesmo dia 
sete de fevereiro, Nones Pereira indicava a motiva~ económica que via 
no movimento. ''Essas famílias abandonaram as tenas de Antonio Roberto 
e anunciam que virao até de Santa Rita para se fixarem definitivamente nas 
terras do Posto, pois nao querem trabalhar mais pelo. baixo salário que 
lhes é pago geralmente nessa regioo, sobretodo na extrw;ao da borrac~a ". 
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Mais acliante, vivamente impressíonaclo como que podia observar, assim 
descreve os fatos: "Maís de 30 familias Tukuna estilo aquí, sem recursos, 
sem rancho, acomodaclas na casa do Posto, que noo as comporta senlo 
difícilmente ( ... ) A situa~o é delicaclíssima. Falei com alguns chef es de 
famílias, das 30 aqui chegadas, e todos daqui nlo pretendem sair. O 
espetáculo que essa concentra~oo oferece é inédito" (vide Arquivos do 
CDE-MI). Ao terminar sua carta ele avalia a importincia dessa 
"concentra~ de indígenas", afirmando enfaticamente que se trata de "um 
caso de real importancia~· nao somente para a Inspetoria, mas "para todo o 
Servi~o de Prot~ aos Indios" (idem). 

O tradicional e o novo 

Urna interpreta~oo desse movimento precisa considerar os eventos aí 
sucedidos como urna adapta~oo de conhecimentos e paclrOes anteriores a 
urna circunstancia particular. Seria um erro metodológico singularizar 
inteiramente tais acontecimentos, omitindo os códigos já existentes, que 
os organizam e explicam, de cujo processo de atuali~oo e aplica~lo a 
urna nova situa~o deverá surgir a especificidade desse movimento. Para 
isso é necessário confrontar o movimento salvacionista com outras 
manifesta~s semelhantes de que se tero notícia, procurando apreender a 
existencia de padroes comwis e verificar as diferen~ encontradas, tentando 
em cada caso remeter essas diferen~as a diversidade de contextos, que 
penetra igualmente nos aspectos semelhantes, dando origem a varia~Oes 
noo destituidas de significa~. . 

A seguir vou me limitar a considerar o surto ocorrido no igarapé Slo 
Jerónimo, em 1940-41, do qual existem relatos mais elaborados 
(Nimuendaju, 1952:138-140 e Dunaway, s/d}, urna vez qúe dos demais as 
noticias existentes sio mínimas e de que também nAo se pode encontrar 
rastros na memória tribal. Para isso tentarei fazer urna compara~Ao 
sistemática entre eventos, personagens, temas e finalidades desses dois 
movimentos. 

A primeira vista já sobressai ao analista ·a existencia de urna forma 
comum, de cunho tradicional, que abrange os dois movimentos. Em 
ambos os casos as figuras que· deflagram o movimento estao localiz.adas 
fora das redes de poder e autoridade, sendo clas.sificadas pelos nativos como 
taüünetchüa e enquadrando-se perfeitamente na carac~ que fomeci 
anteriormente do estranho, i e., de papéis que realizam urna singular 
jun~o entre proximidade e afastamento em face do grupo. Ainda que nao 
ha ja qualquer me~lo ao ritual ou ao período de inic~ao, tanto N gorane 
quanto Aprí~io Ponciano, enquanto taüünetchüÜ, nlo pertencem a 
categoría de homens adultos e nao podem ser considerados como pessoas 
normais, movidas por interesses rotineiros e divergentes. Isso parece ter 
urna bem forte razao de ser: é que a mensagem que mobilizará a todos 
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procede dos imortais e tem uma f orca religiosa, n:io se confundindo com 
aJguma proposta de ~o que parte de ·a1guma lid~ran~ conhecida ou que 
tenha base em urna avalia?o unilateral ou interessada de fatos concretos 
que estejam ocorrendo. E justamente porque procede de um universo 
compartilhado, externo aos interesses e divisóes do cotidiano, que a 
mensagem pode ser ouvida em grupos distanciados por parentesco, 
lideran~ e xamanismo, sendo essa procedencia que lhe imprime uma f orf;a 
compulsiva e a obrigaf;áo de atendimenlo imediaJo. 

O mapa elaborado por Curt Nimuendaju permite ver isso: no rio 
Tacana sio registrados diversos agregados de casas, sendo mencionadas 
quatro maiores divisOes de lidera~a entre os índios. No entanto, o 
movimento abrangeu todos esses núcleos. O relato dos informantes, 
fazendo exc~ao apenas para algumas famíJias isoladas que moram nas 
cabeceiras do rio e próximo a Colombia, é de que "saiu todo mundo ... 
mais ninguém ficou lá!" (inf. Nelson Ramos, Umaria~u, 1981). O mesmo 
raciocínio poderia ser aplicado ao surto·anterior, existindo no igarapé Soo 
Jerónimo e no lgarapezinho núcleos bem diversos de poder (oo'passado ali 
estavam sediadas diferentes malocas clanicas - vide mapa n12 02), a grande 
maioria dessa popu~ atendendo ao chamado de Ngorane. 

O segundo ponto é o tema do fim do mundo. Um fator de evidencia 
para isso sao as inunda~ e vazantes·do rio Solimoos e de seus afluentes. 
Nao é por acaso que o auge do movimento ocorra nos dois casos durante o 
mes de janeiro. Até esse mes, o rio costuma subir lentamente a partir do 
final de outubro, dando novo pulo nesse período, que é quando os indios 
com~m a avaliar como será a in~ daquele ano. Esse fenómeno nao 
pode ser explicado diretamente, observando a intensidade das chuvas. O rio 
pode crescer muito sem urna causa visível, as chuvas podem cair nos altos 
rios (na hacia do Javari) 'ou nos afluentes do Marafton no Peru. É 
necessário acompanhar a subida dorio até essa época e apoiar-se em outros 
sinais que prenunciam a chegada de urna grande alag~ao. 

Mas o fim do mundo nao é um cataclisma natural, mas algo enviado 
pelos imortais com a finalidade de fazer urna limpeza da terra. Por isso 
podem surgir tra~os peculiares e terrificantes, como a enchente ser de água 
fervente. Isso noo é urna idéia crista ou de civilizados, pois um mito já 
referido (Nimuendaju, 1952:141) faz identica men~. 

Aproximar essa eren~ na chegada iminente do fim do mundo de um 
mito de inversio da ordem social é algo que parece perigoso e que nao 
corresponde ao modo de pensar Ticuna. É certo que a enchente irá destruir 
a sede do seringa! e aniquilar os civilizados que oprimem os índios, 
expressando um deseJo utópicb de um mundo sem patrOes (Vinhas de 
Queiroz, 1963:47)9 . Mas o fim do mundo é urna puni~ao coletiva, 

90Nesse sentido a fonnula~io literária de Dunaway, do movimento prometer a 
chegada do "tempo dos Ticuna" ( .. the time of the Tukuna"), 6 mais próxima do 
universo indígena, principalmente se entendermos . que . se tral~ de urna 
promessa de retomo ao "tempo ,dos imortais", do apelo a que os mortais se 
tornem üüne . 
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indiferenciada e purificadora. A destrui~Ao atinge a todos, pecadores ou 
nAo, homens, animais e bens. A sede do seringal, na beira do Solimres, é 
um local que deve desde cedo desaparecer, mas logo a acompanharao as 
.casas de outtos regionais e dos próprios índios. 

· lnterpreta,óes desse fenomeno como uma inversáo das hierarquias 
sociais ( ou das diferentes posi,óes sociais ocupadas por úulios e brancos) 
desv_i~tua~ ~ l?ensame~to Ticuna. A destrui'áo do mundo náo é uma ~áo 
p~nitzva dz~zgula setorzalmente a qualquer grupo ou pessoa, mas, como já 
dzsse, um instrumento de purifica,áo e renova,áo. Resultam sempre de 
causas sobrenaturais, podendo atingir a todos (até mesmo aos imortais, 
9uand~ esses aqui habitavam), e depende sempre da inten~ e decisAo dos 

·· 1morta.ts. A salva,áo pode ocorrer de dois modos: a) os imortais auxiliam 
algumas ~-· ~dicando-lhes o local onde poderao escapar a inun~ao, 
eles mesmos dmg!°do-se para lá; b) após a desttui~ao do mundo, pode ser 
outra vez dada a vida as pessoas e coisas que os imortais desejarem (assim 
ocorr:eu no mito já citado anteriormente, onde Yoi ressuscitou a !pi, e esse 
depo1s os humanos, apenas batendo com o pé no chAo). No primeiro 
modo os imorta•s po~em tanto comunicar a alguém (pode até ser um 
cachorro, como no mito do dilúvio) onde está a montanha da salva~o. ou 
poder_n c~nduzir alguns humanos até lá (mito da água de fogo), eles 
própnos la pennanecendo. 

~qui urna análise dicotomizadora tendería a tra~ar um paralelo entre a 
mov1men~Ao salvacionista ocorrida no igarapé SAo Jerónimo e aquela 
outra registrada no rio Tacana, a primeira sendo caracterii.ada como de 
natureza revivalista e tradicional, a segunda como modemizante e 
aculturativa91. Nessa perspectiva o surto de 1941 enfatizarla fortemente os 
aspectos e cren~as religiosas ligadas a tradi~Ao Ticuna, propendo um 
retomo da tribo ao Taiwegüne, a casa abandonada de Y oi, empreendendo a 
reconstru~Ao de urna maloca como moradia coletiva. Todos os símbolos 
que_ aciona par~ indicar a necessidade de urna retomada da tradi~Ac>. 
punficando-se da s1tu~Ao anómala, dos incestos e infra~ cometidas em 
fun~o do convívio com o branco ou da ado;ao de seos costumes. 

!~o surto de 1946 par~eria enfatizar primordialmente os aspectos 
pohucos decorrentes da s1tua~Ao de contato interétnico, nao havendo 
qualquer men~oo a deteriora~ao de costumes ou ao abandono de valores 
tradicion~is. A sua proposta era de deslocamento de um segmento da tribo 
para a ~rra do SohmOes, em terras ocupadas pelo branco, onde, seguindo 
as suas 1nstru~Oes e adaptando-se a esse novo modo de vida, encontrariam 
por fim a salv~Ao. Os contrastes podem prosseguir, lembrando que no 
surto de 194 ~ os índios nAo dispunham de aliados externos, enquanto em 
194~ o apo10 de Manueldo é um fator crucial para o sucesso do 
mov1mento, dando-lhe urna viabilidade histórica nao buscada no caso 
anterior. 

9
.
1 ~ c~rta forma .Vinhas ~e Queiroz (1963 :53) se aproxima dessa poai~io ao 

duungu_ir . os dots _ mo~1mentos tendo em vista o seu grau e 1ua1 
ca ractenst1cas de a~oes contra -aculturativas". 
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A meu ver urna tal oposi~o seria completamente equivocada, pois se 
fundamenta em um antagonismo entré o tradicional e o novo inexistente 
na cultura Ticuna. Desde a primeira men~ao ao mito de criacao dos 
homens, eu já havia chamado a aten~Ao para /pi ter viajado para o leste e 
trazido consigo todos os bens da civilii.a~Ao. As descri~oos sobre a casa 
habitada por Yoi, dita como um palácio ou um edificio (e nAo urna 
maloca), onde os imortais dispOem de todas as mercadorias (que na 
realidade precisam ser cQmpradas no barracAo) caminham na mesma 
dir~Ao. Como bem observou Nimuendaju em um comentário muito 
agudo a esse mito, a incorpora~Ao de elementos da cultura material do 
branco por si mesma nAo parece trazer problema algum para os homens 
reais ou para os imortais da tradicao Ticuna. A meu ver os dois 
movimentos estdo codificados em termos tradicionais, ligando-se 
igualmente aos valores e expectativas transmitidos nos mitos e na religiAo 
Ti cuna. 

M anueláo e o "govertW dos índios" 
. ~ 

Existem elementos externos presentes nas eren~ registradas nesses 
movimentos salvacionistas? A própria reve~o da mensagem procede nos 
dois casos de um homem branco, que os adolescentes af rrmam haver visto 
realmente, nao sonhado, e que depois disso nunca mais lhes apareceu. Is.so 
noo deve causar nenhuma estranhei.a, pois se sabe que Tecu-quira, filho de 
/pi, costumaaparecer aos humanos disf~ado em um branco. 

No surto de 1941, o proprio Ngorane identifica Tecu-quira, embora 
costume sempre referi-lo pelo nome de Tanatü. Nesse caso mais razAo 
haveria para tratar-se daquele personagem, pois nos mitos é ele que toma 
contado Eware, Ngorane tendo sido chamado para morar lájunto COJll os 

. outros índios que o seguissem. No relato disponível sobre o surto de 
1946, nao consta a identificar;oo mitológica do personagem. Segundo urna 
breve descri~o feita por Aprísio a Vinhas de Queiroz, 14 anos depois, ele 
encontrou no mato, próximo a sua casa, um homem branco que, falando 
em portugues, lhe disse: "pode juntar o pessoal de voces, podem ir lá com 
o ManuelAo, que o mundo vai acabar dentto de um mes". Aprísio garantiu 
que nAo se tratava de assombra~o, nem de um sonho, mas de urna pessoa 
real, que ele nunca mais voltara a ver (Vinhas de Queiroz, 1963:49). Todo 
leva a crer que mais urna vez se tratasse de Tecu-quira, aparecendo sob a 
fonna de um homem branco. 

Parece indiscutível que ambos os movimentos contaram com aliados 
brancos. Embora Nimuendaju sublinhe urna motivacAo tradicional para o 
movimento, existem alguns indícios que conduziriam a pensar que os 
índios o tomavam como um aliado real e acreditavam estar tomando 
posicoos que corresponderiam aos pontos de vista do etnólogo ( ou que até 
pudessem ser encampadas por ele). · 
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Nimuendaju argumenta que pessoa alguma na família de N gorane 
falava sequero portugues mais elementar. Ele no entanto menciona o seu 
contato como adolescente, a quem conhecera em viagem anterior (1940) e 
que lhe parecera ter urna conduta normal. Antes de seu retorno a área, 
Ngorane tivera urna conversa com Tecu-quira, mas a descri~ que ele faz 
do imortal é que ele era identico ao etnólogo. Essa semelhan~a (ou 
identidade) f oi reafirmada sempre, confinna Nimuendaju, observando que 
N gorane gostava de acompanhá-lo nas pescarías e c~adas. ficando muito 
afei~oado a sua pessoa. 

Em outro ponto da monografia, Nimuendaju conta de urna incursAo 
que fez ao igarapé do Eware, acompanhado de alguns de seus infonnantes, 
como Calixto, tido como dos maiores conhecedores da tradi~o. Seria 
simplificar demais a rela~ao entre pesquisa e processos sociais em 
comunidades em pe.quena escala, imaginar que o interesse daquele singular 
branco pela cultura nativa fosse visto como um puro ato de curiosidade, 
sem atribuir urna valora~A<> positiva a costumes que eram espezinhados 
pelos pattOes e que passavam por um momento de crise. Em urna carta 
datada de 3 de agosto de 1941 e procedente do igarapé da Rita, Curt 
Nimuendaju descreve· a Dna. Heloísa Alberto Torres, entao diretora do 
Museu Nacional, as repercusslSes entre os indios dessa sua visita a regilo 
do E ware. "Fiz urna romaria a esses logares sagrados dos Tukuna o que 
augmentou enonnemente a sympathia por mim" (Arquivos de Heloísa 
Alberto Torres, Depanamento de Antropolo~ Museu Nacional). 

No surto de 1946 a presen~a do aliado externo é ainda mais forte, 
claramente associada a figura de Manueláo. Hoje Aprísio Ponciano é um 
discreto freqüentador da lrmandade de Santa Cruz em Um~u e nAo pode 
"falar em coisa de espirito nem de encantado". Mas descreve em tennos 
bem objetivos o movimento, salientando a condi~ao de opresdo dos 
moradores do seringal e a panicipat;ao decisiva de Manueláo: "O Antonio 
Roberto, patrao do papai, era muito ruim. Nao deixava vende nem um 
pouquinho de seringa, nem farinha, nem nada pra outro regatao. se· ele 
pegava, ralhava como pobre do Ticuna (e faz sinal coma mAo de que 
batía). O pessoal nao gostava! Nesse tempo o Manuelao passó, 
convidando todos pra vir morar no Posto ... lá na Comara, bem onde boje 
é a fe ira. Lá é que era o antigo pos to, no tempo do ManueUlo. Aí o povo 
acreditaram nele, veio muita gente. Quase todos Ticuna que tinha lá, no 
seringal do Antonio Roberto, vieram para cá. ( ... ) Lá chegou a re quase 
vinte casas. ManueUlo era um chefe muito bom ... Foi o único qui 
prestó!,, (inf. Aprísio Ponciano, Umari~u. 1981). 

, Tal como Nimuendaju, Manueláo nao era natural da regiao, ali nao 
tinha parentes, nem era previamente conhecido. Nao era nem marreteiro, 
nem padre, nem patrao. Viera de longe, de urna terra desconhecida, com a 
missAo de ajudar exclusivamente aos Ticuna, nao aos civilizados. Para 
explicar a sua ar;ao indigenista, Manueláo se apresentava aos índios nao 
como um individuo isolado, mas como um representante do governo, 
diferenciando-se no entanto de muitos outros funcionários porque aquele 
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era um govemo que cuidava dos índios. O termo pelo qual os Tkuna 
designavam os inspctorcs do SPI erri sua língua - taca dau ü, cm üma 
tradu9ao livre "nao conhccemos quem nos procura" (inf. Quintino, Campo 
Alegre, 1984) - destaca justamente a dificuldade que scntiam em 
caracterizar aqueles brancas (os funcionários do SPI que estavam 
cncarregados do PIT) face aos outros regionais, que conhcciam diretamente 
e podiam classificar em ·detenninados tipos sociais. Enf atizavam, portan to, 
tres aspectos básicos, constitutivos de seu relacionamcnto com aqueles 
brancas: 1) a singularidade do vínculo, definido em aberto como procura, e 
nao como urna rela9ao específica de comércio ou explora9ao económica; b) 
há um caráter ativo implícito nessa a9ao, a procura sendo realizada por 
iniciativa do branco e supondo algum intercsse desse a respeito dos 
Ticuna; c) a afirma9ao de inexistencia de um conhccimento anterior sobre 
tais sujeitos. 

Manueláo foi o primeiro branco a ser chamado de che/e. Isso poderia 
erroneamente ser entendido como urna ·simples compressao da expressao 
che/e do Posta, habitualmente utilizada pela administra9ao (e incorporada 
por regionais, índios e funcionários) para referir-se ao encarregado de cada 
PI. De fato naque/e momentQ essa expressáo náo estava em uso, sendo de 
utiliza9ao corrente pelos índios e regionais o chamamento de inspetor para 
os funcionários graduados92 do SPI naquela área. O termo de que se 
serviam na lingua era ae gacü (inf. Reinaldo, Vendaval , 1984), ao qual 
Nimuendaju nao se refere, mas que consta no Dicionário da Língua Ticuna 
elaborado pelo Frei Fidelis de Alviano, soba grafia de aéngake, dado como 
tradu9ao para o vocábulo portugúes chefe (Alviano, 1944:102). O termo 
ae gacu nunca surgiu em qualquer conversa relativa a organiza9ao políti.ca 
dos Ticuna no passado e pensada segundo sua própria tradi9ao. Segundo 
alguns informantes específicamente indagados sobre isso, só se pode 
utilizar essa expressao quando se trata de um govemo que procede dos 
brancos, confrontando-a com a de toeru ("nosso cabe9a") e mesmo o 
tuxawa (que é ainda um índio). · 

Ao se focalizar o movimento salvacionista de 1946, no cntanto, toma
se claro que existem outras associa90es de cunho tradicional atribuídas 
pelos Ticuna a figura de Manueláo, bem como ao próprio SPI. A mensa
gem sobre a proximidade do fim do mundo e a necessidade de os Ticuna se 
reunirem no Posto, em Tabatinga, junto com Manuelao, f oi anunciada aos 
índios pelo jovem Aprísio Ponciano, attavés do relato aos demais da visao 
que tivera. Nesse sentido Aprísio, tal como já ocorrcra com Ngorane no 
surto anterior, comporta-se como um taüiinetchüu e desempcnha a fun<r3o 
Uá analisada) de um estranho, externo as cstruturas de poder e autoridade, 
mas que, no entanto, sintetiza aspira9ócs e scntimentos diversos dos 

9 2 Aqui cabe distinguir entre o responsávcl administrativo pelo PI (se ja es se 
chamado de inspetor, chefe de Posto ou técnico-indigenista) e outros 
funcionár ios vinculados a essa unidade (como profes sor, a tendente de 
enfermagem, trabalhador bra~al etc.). 
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índios, tornando-se um agente de ~Ao político-religiosa e instrumento de 
transforma~ das condi~ de exis~ia dos nativos. 

Manueláo, por sua vez, era visto como um enviado dos imortais, 
alguém que veio da terra onde morava Yoi trazendo para os índios urna 
mensagem que lhes pennitiria salvar-se da destrui~ao do mundo. Em um 
contexto de associa~s tradicionais, os Ticuna de U~u costumavam 
ainda recentemente citar como prova de~ condi~Ao de Manueláo o fato de 
que todo dia após o alm~o ele se fechava sozinho no Posto 
(provavelmente para urna sesta), ocasiAo que - explicavam - ele 
aproveitava para comunicar-se comos imortais (vide Queiroz, 1963:49 e 
Oliveira, 1972). Era necessário que os Ticuna acatassem as suas ordens, 
dando ouvido as instru~Oes que ele lhes transmitia, ao ensinar-lhes como 
deveriam fazer para escapar ao cataclisma Essa era urna forte ra7Ao nAo só 
para que os índios levassem adiante várias iniciativas que procediam de 
Manueláo, mas ainda para que fossem tAo receptivos a atividades que ele 
nítidamente executava na condi~ao de transmissor de um código de 
condutas, com a inten~o de incorporar a n~o brasileira o índio enquanto 
cidadao. 

Para os Ticuna, que estavam fugindo do comando lesivo e arbitrário 
dos seringalistas, esse govemo - de que Manueláo falava e em nome do 
qual agia - era o seu "verdadeiro govemo". O velho Ponciano, pai de 
Aprísio, assim fizera, sinteticamente, para descrever o início do 
movimento: "Manuelao chamou todos: ordem do governo nosso . .. " 
Vinhas de Queiroz procura analisar esses fatos em tennos de um certo 
sincretismo entre "a idéia patemalista de 'govemo' e o mito tribal de Yoi" 
( 1963:50). Concordando parcialmente com as suas conclusOes 
substantivas, eu faria um reparo quanto. a n~ao de sincretismo. N áo 
ocorre uma mistura (confusa) de elementos de códigos diferentes, mas 
exclusivamente a apreensáo (necessariamente limitada e ambígua) de 
eventos novos por um conjunto de comportamentos e cren,as próprio a 
tr~áo Ticuna. 

Nimuendaju já havia mencionado que os Ticuna, baseados no relato do 
mito de origem, costumavam identificar o herói cultural Yoi com a 
dir~ao d~ oeste e com a nacao brasileira, contrastando-o com /pi, que 
tomou a dir~Ao do leste e rumou para o Peru (1952:134). Recentemente 
um pesquisador ponderou que a boa aceita~ (que julgava encontrar) entre 
os Ticuna a a~o assistencial de saúde desenvolvida pelo Projeto Rondon 
derivarla da ere~ de que esse representa o govemo, e o govemo representa 
Yoi. Assim ele afirmava: "Sem dúvida a n~o de 'govemo' é peeuliar 
para os Tukuna. Eles identificam o 'govemo' com o seu herói civilizador 
Yoi. O govemo é a personali~o de Yoi" (Oro, 1978:89). 

Outros fatos podem ser arrolados para reiterar essa associa~. Conta 
Vinhas de Queiroz que, em 1959, ao despedir-se de seus informantes, 
rece~u do capitAo da aldeia de Umariacu longa lista de mercadorias, que 
deve~a entregar aoque, genericamente, chamou de governo (mas que 
devena corresponder ao SPI). Logo em seguida o líder indígena enviou em 
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termos diretos suas lembrancas para o mais importante dos ·seos heróis 
culturais: "Pois é, dá recado a Yoi, o nosso governo" (1963:50). Ainda 
recentemente, em 1982, quando liderancas foram a Brasilia, pedir ao 
presidente da FUNAI a demarca~o de suas terras, a rea~ em algumas 
aldeias (inclusive em Umariacu) foi de estupor e total descrédito. "Como é 
que eles puderam chegá lá ... ?" perguntavam atónitos os _demais, que 
sabiam que os üüne nlo podem ser vistos por pessoas normais. E muitos 
achavam que "tudo nao ~va de urna grande mentira" do capitAo de urna 
das aldeias para poder assim interferir na vida das outtas (inf. Joao 
Loure~, de Um~u. 1983). 

Tudo indica portanto que ao apresentar-se perante os índios como um 
representante do govemo, ao desenvolver a~oos assistenciais dirigidas 
específicamente aos Ticuna, ao ensinar-lhes novos usos e costumes, 
M anueláo estaria - sem o saber - traduzindo a a,áo indigenista em termos 
da tradi,áo. Foram essas for,as e associa,óes que ele mobilizou que 
permitiram o surgimento de um amplo movimento de popula~áo que 
abalou a situa,áo de domínio dos·seringalistas e deu origem' a prl1neira 
terra livre de patróes no Alto Solimóes, a reserva de Umari~u. E assim 
ocorrendo, a engrenagem burocrática do SPI - tendo como seus sinais 
visíveis na regiAo a atua~o de Manueláo - acabou sendo identificada a 
urna n~ao de govemo único e inquestionável, situado no plano ético
religioso e aproximado da cren~a em Yoi e nos imortais. Reinterpretada 
dessa forma, a a,áo indigenista náo representou uma ruptura com as 
cren,as tradicionais, implicando até inversamente na supera,áo de uma 
descontinuidade f ace M seu universo mftico e de um distanciamento f ace 
MS seus heróis culturais. 

Um depoimento bastante recente prestado pelo atual capit!o de 
Vendaval, Pedro Inácio Pinheiro, urna das mais firmes lid~rancas Ticuna 
na reivindic~ao por demarca~o de suas terras, permite ver claramente a 
representa~o que os índios rem sobre o órgao indigenista. Trata-se de um 
discurso autobiográfico, feíto em idioma Ticuna e ttaduzido posterior
mente pela lingüista Man1ia Facó Soares, que nesse grupo étnico está 
conduzindo pesquisa destinada a prepara;Ao de tese de doutoramento em 
Lingüística para a Universidade Estadual de Campinas. Por corresponder a 
urna versao em portugues o mais aproximada possível ao discmso Ticuna, 
conserva efeitos retóricos que contrastam com os discursos dos infor
mantes recolhidos diretamente em portugues. Pedro descreve a passagem 
de urna primeira comiss!o da FUNAI na localidade de Vendaval, dando a 
conhe.cer aos índios da existencia da FUNAI e anunciando ao patráo 
Benedito Mafra a inten~o de no futuro ali vir a estabelecer a sede de um 
Posto Indígena. "Naquele tempo eu nao tinha conhecimento porque 
naquele tempo mesmo nao tinha FUNAI ( ... )De repente a notícia dela 
estava lá, do govemo que briga por nós, o govemo dos índios mesmo. O 
govemo dos índios existia! ( .. . ) Naquele tempo mesmo só na terra de 
Umariacu ele existía Há muito tempo ele existía." Um pouco adiante ele 
explicita - apesar de ser um dos mais acirrados críticos da FUNAI na 

187 



\ 

regiao - a legitimidade da ordem religiosa de que deve necessariamente 
estar investido esse governo dos índios. "Todos os capitaes antigos. de 
primeiro. nunca procuraram elas. aquetas palavras todas, a palavra do 
govemo ou a palavra de Deus." Em um trecho final. de caráter f ortemente 
retórico. o informante explicita a indissolubilidade entre mensagem 
política e mensagem religiosa, evidenciando a conexao entre govemo e 
conce~Oes ético-religiosas. "Por isso eu vou morrer. meus inn!os, pela 
melhora de todas as pessoas, pelo amor de uns pelos outros e pela eren~ 
nessa palavra do govemo. Pela cren~a na palavra do govemo e também 
pela cren~a em Deus. Quando a essa palavra do govemo da terra nós n:lo 
obedecemos. entao fambém nao existe a cren~a no nosso pai do céu. 
porque é a mesma coisa." Em outro momento será considerado como esse 
modo de pensar serve como fundamento a autoridade dos capitaes. Por ora 
caberia apenas narrar que no universo Ticuna toda a possibilidade de pensar 
urna autoridade impositiva que extravase a dos "cabe,as" de grupos de 
parentesco, um governo único que centralize ou coordene as a,óes das 
diferentes famílias e grupos vicinais, tem de justificar-se por razóes 
religiosas, que /he permitam situar-se além das divisóes sociais, 
implicando (nos casos considerados) na retomada e re-utiliza,áo do 
conjunto de personagens e cren,as da tradi,áo transmitidas através dos 
mitos. 

A mensagem dos imortais 

Nao se pode, portanto, diferenciar os dois movimentos colocando o 
primeiro como elaborado ou motivado pelos próprios Ticuna, enquanto o 
segundo decorreria da presen~ do SPI na regioo e da atividade indigenista 
de Manuelao. Isso seria aplicar aos processos históricos urna análise 
sociológica simplificadora e objetivista, mas que nao corresponde de modo 
algum a ótica dos índios, a qual urna interpreta~ao histórica mais 
abrangente tem por obriga~ao incorporar. Em ambos os casos ocorre um 
fenómeno de naturei.a essencialmente religiosa, com urna estrita aplic~oo 
de um código a urna situa~!o específica, daí podendo resultar 
transforma~Oes políticas e económicas na conduta dos índios. Nos dois 
movimentos as pessoas que os iniciam, os personagens que lhes trazem a 
mensagem, o momento de ocorrencia, o comportamento de quem tema 
visao, a atitude da coletividad~ em face das revela~Oes, os temas e 
símbolos aí acionados, bem como os processos sociais decorrentes - todos 
devem ser ditos como estritamente granuiticais a cultura Ticuna. 

Para concluir, gostaria de retomar dois desses pontos, demonstrando a 
coerencia dessas cren~as e a existencia de urna outra leitura, derivada da 
tradi~, inclusive para fatos em aparencia absolutamente estranhos a ela. 

O tema de um estado de fartura e abundancia parece urna cons~oo da 
situa~o de contato, Vinhas de Queiroz associando-o ao "culto da carga" e 
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entendendo-o como urna inversao da situ~ real de "deprivation", em que 
os patroos confiscavam para si todas a5 mercadorias. Só seria possívet, no 
entanto, tentar aplicar a idéia de surgimento de um culto da carga (com a 
eren~ na chegada de um navío carregado de mercadorias de que os índios 
necessitavam) ao movimento de 1946, pois no anterior os Ticuna se 
deslocaram para o T aiwegüne, onde todos esses bens estavam guardados 
desde muito tempo. 

Mesmo no movimento de 1946 o símbolo do navío nao tem a 
importancia que lhe é dada por esse autor, pois nao é ele que cria o estado 
de abundancia. 93 A posse de mercadorias é um dos componentes, mas nAo 
é o fator crucial, que define essa condi~ ideal de fartura e prodigalidade, já 
descrita nos mitos que falam do com~ dos tempos. Transcrevo abaixo 
um pequeno trecho do mito de Ó - retana, urna jovem de um dos mundos 
superiores, que decide casar-se com um rapaz da Terra. Ela o conduz até 
esse céu, onde ele fica maravilhado com as coisas que lá encontra: 

O pai de Ó-retana manda que suas filhas preparem cai9uma. No 
céu, a macachera cres<¿e como fruJas, nos galhos das árvores. Vendo 
as meninas apanharem apenas duas dessas fruJas, náo maiores que 
um palmo, o rapaz julgou que ·isso náo daria para nada. Mas Ó
retana, adivinhando seus pensamentos, respondeu que depois ele 
veria se era ou nao suficienJe. E/as rasparam e cortaram a mo.ndioca 
doce , em peda,os,formando duas longas ripas. Depois puseram-na 
para cozinhar, mas só botaram um único peda,o de carváo soba 
panela. Também náo amassaram o fruto, mas s6 o mastigaram. _A 
bebida encheu cinco potes, cada um da altura de um homem, pois 
os habitantes do céu sáo gente f este ira e gostam muito de beber 
(Nimuendaju.1952:111 ). 

Fica claro aí quais sao os componentes desse estado ideal: nao é a 
inexistencia do trabalho, mas que esse seja simplificado, e que proporcione 
resultados muito mais abundantes que os da Terra. Ou seja, a atividade 
produtiva niio ser dificil nem dar frutos escassos. 

Essa é a condicao dos imortais, mas de modo algum os participantes 
desses movirnentos podem esperar passivamente que a sua subsistencia 
se ja f omecida por urna fon te mágica. Tanto em 1941 quanto em 1946 os 
relatos sao unanimes em dizer que os índios motivados por suas c~as 

93 Para f azer face ls dificuldades inicia is de implanta~io de um grande 
número de f amfilas indígenas cm Tabatinga, o SPI enviou 1 regiio um de seus 
barcos suprido corn medicamentos e alimentos . ' Na documcnta~io oficial foi 
encontrada uma carta onde Nunes Pcrcira solicita ao lnspetor Jacobina, da 
Inspetoria de Manaus, que, para atenuar a situa~io calamitosa cm que se 
encontram os índios, autorize a vinda da "cmbarca~.io da lnspetoria com o 
necessário para atender a complexidade e delicadeza da situa~io" (cart.a de 
07 /02/ 1946 - Arquivos do CDE-MI). 
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estavam abrindo grandes ~ados. As priva~oes por que eles passam sao 
circunstanciais, derivadas de terem abandonado apressadamente as suas 
r~as, fugindo do fun do mundo. Mas a atitude de aguardar passivamente a 
chegada de um navio ou a ajuda dos imortais nunca chegou a existir entre 
os Ticuna, diferenciando bastante os acontecimentos aí relatados de 
movimentos caracterizados como milenaristas ou também do culto da 
carga. Isso justifica inclusive todos os cuidados e resistancias a afixar 
conceitos e tipologias ocidentalizantes a esses f~menos94. 

O outro ponto está bastante ligado a esse. No movimento de 1941 os 
Ticuna se deslocaram para um território mítico, o Taiwegüne, antigamente 
habitado pelos imortais. A constru~lo de urna maloca refor~ava 
igualmente essa idéia de tentar um retomo As origens e aos costumes do 
passado. Como pode ser isso compatível com o deslocamento para 
Tabatinga, um local habitado pelos brancos? E como poderia 
compatibilizar o chamado dos imortais para vir fixar-se ali, e as 
posteriores condi~Oes de vida semi-urbana, com pe.quenas e.asas familiares, 
presen~ de autoridades nacionais, escota, desfiles etc.? 

Em primeiro lugar a escolha do local foi predefinida pela instala~o aí 
do PIT. O chamado era para morar junto com ManuelAo - e Tabatinga 
satisfazia todas as características necessárias a um lugar onde as pessoas 
pudessem se salvar da encbente. Era um dos maiores barrancos desse 
trecho do rio SolimOes, sendo essa a raúlo inclusive de ter sido escolhido 
pelos colonizadores portugueses para aí edificar um forte (1776). Na 
defini~Ao dos índios tratava-se igualmente de urna montanha, tal como o 
Vaipü ou o próprio Taiwegüne. 

Em segundo lugar o fato de estar distanciado do território.original dos 
imortais também noo constitui nenhuma viol~oo das cre~as tradicionais. 
Muitos imortais, como Yoi e /pi, abandonaram aqueles sítios, buscando 
outros lugares para fixar-se. 

Um terceiro ponto é a existencia de urna cren~a sobre urna cidade 
encantada em algum ponto de Tabatinga, talvez em suas ime.dia~Oes ou 
debaixo da terra, urna cidade invisível, onde os imortais prosseguiriam 
com urna vida justa e plena de fartura.95 Existem, no entanto, outras 
notícias sobre cren~as semelhantes. Vinhas de Queiroz narra um 
movimento acorrido no Assacaio, em 1956-8, liderado pelo pajé Ciriaco, 
que pretendia reunir os índios e construir urna cidade, toda eletrificada, no 
meio da selva. Próximo dali havia urna cidade encantada, habitada pelos 

94 Ao falar cm movimento milenarista, estou pensando na conceitua~io 
utilizada por Worsley (1974:168): " ... movimen~os nos qua.is a irninencia de 
mudan~as radica is e sobrenaturais da ordem soc.1al ~ pro.f elluda ou esperada, 
o que conduz os 9ue a eles aderem a se org.aruza.r e ag1r para prel?arar es~es 
eventos". Essa defmi~io, por seu caráte~ soc1ológ1c:o, abcrto e . mínuno, evita 
as tentativas - escolásticas - de construir para ef citos de análise urna malha 
bcm fina de conceitos diferenciados , cujo suporte ~ cm última instancia a 
cosmología judaico-cristi (vide Cohn, 1972). 
9 5 Essa cren~a me foi contada recentemente por Ticunas moradores de 
Vendaval e Campo Alegre, dada como algo bem conhecido na área. Os 
moradores de Umaria~u nunca mencionaram o fato. 
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imortais, que viriam auxiliar os Ti cuna nessa taref a. Alguns informantes 
retificaram a localizar;oo dessa última cidade dos encantados, que nAo 
estarla no Assacaio, mas sim bem para o centro, na di~Ao do lago 
Supilo. Outras cidades encantadas. sao ditas ain~ com~ existindo ~as 

· proximidades de Campo Alegre •. na di~ da ~becerra do 1garapé da Ri.ta; 
em Nova Itália; e no Lago Man-Mari, no Auau-ParanA. A marca extenor 
da prese~a dos encantados é a existencia de c~s de nat~reza, isto ~· 
pastagens naturais que aparentemente noo sao cuidadas por n1nguém. Tats 
Iocais silo sempre identificados nas vizinh~as de pontos · para os quais 
houve em algum momento grande confluencia de familias Ticuna. 

A consciencia histórica 

Codificada em termos da tradir;ilo, a mensagem de cada um desses 
moviinentos organiza e prescreve urna série de condutas e atinge um 
determinado grau de conhecimento e consciencia da situa~Ao. Seria 
completamente enganoso pensar que esse arcabo~o fornecido pela tradicáo 
seria por si mesmo e necessariamente um fator limitativo de uma 
consciencia histórica. A mensagem podé ir sendo traba/hada e elaborada de 
tal jeito que explore ao extremo as possibilidades reais desse grupo em 
uma dada situacáo histórica, assemelhando-se entáo a um verdadeiro 
projeto político-ideológico desenvolvido para uma conjuntura específica. 
Vistos nessa perspectiva os dois movimentos salvacionistas nAo 
correspondem a estágios, graus de acultur~ ou sistema de orien~ dos 
valores, mas aparecem como estratégias bastante lógicas e racionais para 
explorar as oportunidades apresentadas aquele grupo em urna particular 
situa~Ao histórica. 

Face a urna situa~Ao histórica onde o domínio dos seringalistas 
imperava absoluto, o meio mais viável de retomar um pouco de 
autonomía necessária ao funcionamento mais pleno de suas institui~Oes 
seria internando-se nos altos igarapés, nos centros, nos pontos mais 
distantes do barracAo e de acesso mais difícil. As condi~s de domin~oo 
eram tOO pesadas em um seringa! que a ocorrencia de revoltas pertenceria 
muito mais ao domínio do imaginário literário do que da historiografia. 
Em um caso de popula~o fixada a terra e marcada por urna diferenci~ 
étnica frente aos brancos, a repressAo teria conseqüencias funestas. A única 
alternativa seria mesmo o intemamento na floresta, estratégia usada por 
diferentes grupos das bacías próximas do J avari e do J uruá. Nao é de 
esquecer ainda que a re-val~ da cultura era também urna d~ que 
lhes era apontada como conseqüencia do seu relacionamento com o único 
branco (Nimuendaju) que lhes aparecia como wh aliado. 

Em 1946 a situa~Ao histórica revelava-se como completamente 
modificada. Os patróes algumas vezes já eram incomodados por 
sindicancias na própria sede do seringal. Além disso, Manueláo criou urna 
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outra alternativa económica, comerciando livremente comos Ticun~ sem 
a interferencia do barracáo, pagando-lhes em dinheiro por servi~os 
prestados no PIT. O convite de Manueláo, para virem morar em 
Tabatinga, atendía a todos esses interesses. Isso revelava aos índios qua/ 
era o seu verdadeiro governo, aquele de quem Manueláo falava. Participar 
das comemo~Oes cívicas em Tabatinga. usar farda, carregar bandeira e 
aprender ponugues eram sinais de sua identific~oo com esse govemo, de 
sua satisfw;oo com a atu~ de Manueláo. 

Aparecer perante os regionais preconceituosos como cidadáo brasileiTo 
e nao como caboclo - um ser inferior, um índio a caminho de se 
transformar em um branco pobre e ~f eriorizado - era um fator suficiente 
para participar de rituais cuja r~o de ser nao conseguiam de fato entender. 
Ademais, nada havia em princípio contra novos hábitos e conhecimentos. 
Muito tempo antes Y oí e os imonais haviam ensinado seus antepassados 
a obter a noite, a luz do sol, o fogo, os produtos agrícolas. Por que agora 
noo voltariam a ensinar outras coisas novas, estranhas e difíceis. depois de 
ter andado no meio de terras muito distantes e de povos muito diversos? O 
grau de absor~o desses costumes e a importancia que lhes era dada era 
urna questao que dependía da escolha e da vontade de cada um. Para os 
índios tudo isso era inteiramente compatível - e inclusive apenas 
compreensível e atingível historicamente - coma eren~ nos imortais, na 
figura de Yoi e na manuten9ao de alguns valores básicos (como a 
exogamia de na9<ks e de metades). cuja infrw;ao constituiría um crime 
coletivo. 
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CAPÍTULO 7: 
Os Componentes Básicos do Campo 

· Com a criayao da reserv;i de Umariayu estao dadas as condiyOes 
necessárias para que se constitua um campo intersocietário composto por 
a90es, recursos, táticas e ideologias cortcementes ao relacionamento entre 
urna parcela dos índios Ticuna e a administra~ao do SPI. Urna primeira 
tentativa de perceber a organiza~o interna desse campo - que aqui eu 
chamarei abreviadamente de campo de a,áo indigenista, para contrastar 
com outros campos que envolvatn igualmente índios e brancos - é Q 
objetivo desse capítulo. . 

Falar em organ~oo de um campo de a~áo indigenista supóe que seja 
estabelecida (e relativamente aceita) urna hierarquía que unifique e disponha. 
uns relativamente aos outros os diferentes atores sociais aí existentes. 
Essa hierarquía - que alguns chamam de código de autoridade (Swanz, · 
Turner & Tuden, 1966: 17-8) - procede a distribui~o de autoridade entre 
os diferent~s papéis existentes, constituindo-se na base dos arranjos 
institucionais que regulam a tomada de decisOes e instituem um padráo de 
legalidade característico de cada regime político (vide Swartz, Turner & 
Tuden, 1966:12). 

Colocar o problema através desses conceitos da antropologia política 
permite, creio, superar alguns clássicos impasses na abordagem do contato 
interétnico. Em primeiro lugar as abordagens dicotómicas sempre tiveram 
a sua for~ de evidencia baseada na consta~ de que dentro de um campo 
intersocietário freqüentemente co-existem critérios de legitimidade 
divergentes (ou mesmo antagónicos). Para contrabalan~ar as formula~s 
dualistas alguns antropólogos ingleses (como Fortes, 1938; Schapera, 
1938; e Gluckman, 1939, 1968a) tiveram de sustentar urna argumenta~o 
sobre o caráter unitário e integrado da comunidade em que se dá o contato 
interétnico, sublinhando assim urna similaridad~ básica entre essa e 
qualquer outra comunidade que fosse descrita igualmente na perspectiva 
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f uncionalista. Colocar a en fase da análise na busca de um padráo de 
legalidade evita tanto dirigir a inv~stigacAo em ~entido duali~~' ~om a 
reconstituicAo idealizada (e tendenc1almente polanzada) de leg1tim1dades 
separadas, quanto de tentar omitir (ou minimizar) a significacAo de 
conce~Oes dissonantes ou opostas sobre o que é legítimo na vi~o dos 
grupos étnicos envolvidos naquela situa~. 

O modo aqui adotado de colocar tal questao simplifica a condu~o da 
análise. A organiz~oo de um campo intersocietário, no caso o campo de 
a,áo indigenista e a sua continuidade no tempo, exige exclusivamente que, 
em seu comportamento recíproco, os grupos e indivíduos que o 
constituem acatem a existencia de um padrao de legalidade, que deve ser 
respeitado ainda que sua legitimidade seja circunstancial, setorial ou até 
mesmo amplamente questionada. 

Um segundo ponto é a questao da compulsividade e do fundamento das 
nonnas que decorrem desse padrAo de legalidade. As posicOes usualmente 
assumidas com relacao a isso variam do extremo de supor que se trata de 
um puro poder consensual, resultado de um encontro e acordo entre as 
perspectivas de diferentes atores, até o seu oposto, descrito COf:'lO um~ 
imposicAo direta de padrOes de um grupo sobre o outro. Na ót1ca aqu1 
adotada essa preocupa~o de aproximar cada caso empírico de um desses . 
pólos desaparece inteiramente. O padráo de legalidade náo decorre de um 
consenso pré-existente, ele é fabricado pelos1pr6prios atores envolvidos, 
emfun,áo de suas posi,óes assimétricas, lan,ando máo das virtualidades 
contidas nos diferentes referenciais de ~áo ali existentes. 

Serve como urna chave para perceber aquelas possibilidades que virOO a 
ser atuaJ.izada:- o fato de que esse padrOO de legalidade desempenha também 
urna fun~o sociológica bem clara, de viabilizar a dominacao de um grupo 
sobre o outro. Dessa fonna na base do estabelecimento de um padráo de 
legalidade se encontra sempre urna determinada correla,áo de for,as entre 
os atores sociai,s, pretenden do justamente esse re gime man ter e ref or,ar 
essas posi~óes assimétricas. 

Em capf tu los anteriores (5 e 6) já f oi descrito como ocorreu o 
surgimento desse novo campo de relacionamento entre índios e brancos, 
aqui chamado de campo de ª'ªº indigenista. Agora o meu interesse é em 
mostrar como o processo regular de relacionamento entre moradores da 
reserva e funcionários do SPI, continuado por todo o período de 1946 até 
1972, estabeleceu um conjunto relativamente estável de p~.tlrOes de 
inter~Ao, expectativas e papéis que passaram a orientar inclusive a vida 
dentro da aldeia, na conduta dos proprios índios uns para com os outros. 

Assim, nesse capítulo vou concentrar especialmente a minha atencAo 
em proceder a urna etnografía básica dos grupos e papéis sociais m~is 
destacados (como os do grupo vicinal, toeru e capitáo) encontrados na vida 
cotidiana dentro da aldeia No capítulo seguinte (8) procuro retomar o 
procesoo de constituí~ desse campo de a,áo indigenista, focaliz.ando mais 
detidamente as ideologias e as práticas dessa administracao colonial, fator 
essencial para desvendar o funcionamento desse campo indigenista, 
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permitindo até mesmo reavaliar a articulacAo existente entre todos esses 
papéis e grupos sociais. Naquele momento ent.Ao procurarei descartar 
qualquer possibilidade de interpretacAo dualista dos dados apresentados, 
buscando esbocar alguns elementos de um esquema analítico onde o 
contato interétnico Dio seja considerado como algo que só pode ser 
estudado se f or re.duzido a unidades mínimas e consistentes que devem ser 
inferidas da situacoo atual. 

A reserva de Umariafu 

Antes de entrar no objeto deste capitulo, alguns dados sobre a evol~oo 
no tempo da popula~Ao sediada na reserva e a importancia relativa desse 
contingente face ao povo Ticuna como um todo. · 

As estimativas quanto ao fluxo migratório que levou a quase totalidade 
dos moradores do río Tacana96 para as cercanías do PIT, em Tabatinga, 
variam bastante. A mais modesta é de Vinhas de Queiroz (1963:47), de 
150 pessoas. Nunes Pereira refere-se a 30 famílias, o que corresponderla a 
uns 250/300 indivfduos (Vide telegrama de 06.02.1946 ao Chefe da 11 l. 
R. - Arquivos do CDE-MO. A GuamicAo Militar de Tabatinga fala em 80 
familias e estima a chegada de ao todo urnas 700 pessoas (vide telegrama 
de 07.02.1946 ao Chefe da 11 l. R. -Arquivos do CDE do MO. 

Caso se considere as 15 a 20 familias que, segundo a memória dos 
informantes, já haviam vindo anterionnente se instalar nas proximidades 
do PIT, bem como as 9 casas indígenas localizadas por Nimuendaju dentro 
dos limites da antiga Fazenda Bom Destino (vide mapa de n° 4 - pág. 
170/ 1), o volume total de moradores iniciais da reserva sobe bastante, 
passando a oscilar de um mínimo de 400 a um máximo de quase 1.000. 
Isso significaría aproximadamente por volta de 1/3 da populacoo Ticuna 
como um todo, que passou a ficar assim reunida em urna faixa de terra 
ribeirinha ao SolimOes, com 12 km de comprimento, confrontando em 
seus extremos com a COMARA em Tabatinga e para o centro com um 
afluente dorio Tacana. A largura desse terreno era menor (5 km), urna 
grande parte deste sendo constituído por áreas alagadicas e chavascais. Tal 
acordo celebrado com o Exército, no entanto, nAo foi devidamente 
implementado, a reserva indígena tendo ficado reduzida a antiga área 
ocupada pela fazenda Bom Destino, com apenas 3,32 km a beira do 
SolimOes, confinanoo com a Fazenda Praia Grossa. 

9 6 A desocupa~io do rio Tacana pelos índio1 foi quase completa no ano de 
1946, o senngalista Antonio Roberto colocando cm seu lugar trabalhadores 
brancos de procedencia nordestina. Ainda em 1950, um viajante mencionou a 
presen~a de 32 coloca~~· de ar ig6s, noticiando a existencia apenas de 15 
casas de ca bocios, o <JUC englobaría tanto famflias Ticuna quanto resultantes 
de casamentos interétmcos (Carvalho, 1955: 19). 
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Nos primeiros anos de exis~ncia da reserva, os infonnantes atuais 
relatam que houve a saída de muitas famílias descontentes com as 
lideran~ estabelecidas, bem como posterionnente com a desativa~o dos 
projetos económicos de ManueUlo. Após a efervescencia religiosa que 
conduziu os Tic una ao PIT, com a posterior transferencia para o · 
Umaria~u,. a popula~o da reserva atravessou um período de mais de urna 
década com seu volume relativamente estacionário, indicando portanto que 
o crescimento vegetativo e a eventual entrada de novos elementos seria 
compensada ou mesmo excedida por urna moderada saída de f amílias já ali 
residentes. 

Em 1948 o encarregado Ataíde realizou um levantamento de índios 
residentes na reserva do Umariat;u, indicando a existencia de 37 e.asas e 313 
moradores (Arquivos do CDE-MI). Em 1950 o zoólogo José Candido de 
Melo Carvalho estimou que nas proximidades do PIT habitavam 
aproximadamente uns 300 Ticuna (1955: 10). Essa tendencia estacionária é 
confinnada pelos dados da primeira fase da pesquisa (1959) de Cardoso de 
Oliveira, quando fala em 268 índios, ressalvando posteriormente a 
existencia de 1 O ca~s temporariamente vaziAA e que nao foram recense.adas 
(1972:59). 

Na década seguinte, dos anos 60, a tendencia parece se inverter, 
indicando um crescimento acentuado, que 8'° pOde ser explicado apenas 
pelo crescimento vegetativo ou pela red~ao do fluxo de pessoas que saem 
da reserva, apontando para urna entrada diluida de novas famílias. Assim, 
em 1962 Cardoso de Oliveira registrou a~ de 510 índios residentes 
em Umari~u (1972:59) e, mais tarde, em 1965, o encarregado Bemardino 
da Concei~o estimou em 815 a cifra de índios ali aldeados (Arquivos do 
CDE-MI). 

Essa condi~lo de pólo de atra~lo dos Tic una só f oi modificada no 
início da década de 70, com a passagem do lnnAo José pela regiao (1972) e 
a cria~lo de Innandades da Santa Cruz em diversas localidades, que 
passaram a funcionar como novos pontos de aglutina~:io de Ticunas~ 
Umari~u, no entanto, foi urna das primeinls lnnandades constituídas no 
Brasil, tendo recebido a chegada de novas familias indígenas. Um censo 
conduzido por urna Equipe de Pesquisa UNB/FUNAI apontou em julho de 
1974 a presen~a de 1.225 Ticunas, em 190 casas (Oliveira Filho, 
1977:133). Em rela~o a popula~o Ticuna como um todo o rtntingente 
de índios locali7.ados na reserva parece haver oscilado em torno dos 15%, 
isso incluindo nao apenas as estimativas de 1948, 1950 e 1959, mas ainda 
os resultados do censo já mencionado de 1974/5, esse posterior portanto a 
grandes deslocamentos populacionais do início da década de 7097. Apenas 
em circunstancias excepcionais, quando da c~o da reserva, é que essa 
propo~ tomou-se bem mais elevada, ultrapassando os 25 ou 30%. 

97 A popula~io Ticuna foi ncssa ocasiio estimada cm 9.000 indivíduos, os 
residentes cm Umaria~u representando 13,6% dcsse total (Olivcira Filho, 
1977 :85) . 
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Os grupos vicinais em Umar~u . 

Já foi mencionada anterionnente a tend&lcia que apresentam os Ticuna, 
subordinados ao domínio da empresa seringalista, de se agregarem em 
pequenos núcleos de casas pertencentes basicamente a dois cl:Is de metades 
diferentes. Esses grupos-domésticos mantem entre si um certo volume de 
intercasamentos, de maneira que em pouco tempo todos os moradores (ou 
quase todos) estAo diretamente conectados por la~ de consangüinidade e 
afinidade, podendo definir seu mútuo relacionamento através da própria 
tennínologia de parentesco. 

Em sua monografía Nimuendaju exemplifica essas unidades sociais -
que chama de "grupos locais de familias inter-relacionadas" - com um 
aglomerado de tres casas no igarapé S:Io Jerónimo, onde ocorrem trocas 
matrimoniais entre as na~oos da on~a pintada (ai) e do mutum-cavalo 
(ngunü), englobando ao todo 32 pessoas. Ele observa que os membros 
dessas famílias mantem entre si forte sociabilidade e repartem entre si os 
seus excedentes alimentares (Nimuendaju, 1952:97). Em um relatório 
anterior, ele observava que ~s agrupamentos de casas (separadas, mas a 
pequena distancia urnas das outras) nunca excediam de quatro (Nimuendaju, 
1982: 199), essa limita~ parecendo no entanto decorrer das determin~Oes 
dos patrOes (e ni\o de causas intrínsecas aos Ticuna). 

Duas décadas depois, Cardoso de Oliveira reencontra o mesmo tipo de 
unidades ao longo dos igarapés Belém e SAo Jerónimo, chamando-as de 
"grupos vicinais". Tentando interpretar teoricamente tal fato, esse autor 
chama a aten~:Io para a emergencia, dentro de cada cla, de "grupos 
unilineares de descendencia demonstrável'' que, servindo-se do uso de 
nomes (em sua maioria em portugues) como sobrenomes de familias, t.em 
a possibilidade de vir a institucionalizar-se como autenticas linhagens 
(Cardoso de Oliveira, 1961: 20-21). Por sua vez o grupo vicinal seria 
composto pela associa~:io de duas ou tres dessas quase linhagens 
pertencentes a diferentes metades, resultando de urna regra de casamento 
(preferencial, nao prescritiva) coma prima crui.ada patrilateral (fi.p ). Isso 
conduziria a um tipo de troca matrimonial (a troca restrita), limitada a 
essas subunidades envolvidas e caminhando em dir~oos alternadas a cada 
gera~ao. Esse autor observa como conseqüencia sociológica urna f orte 
tendencia atomizante da sociedade, contrastando radicalmente isso com a 
troca generalizada, que envolve toda a sociedade (e mo apenas um de seus 
elementos) em um ciclo ampliado de reciprocidades e interdependencias. 

Durante trabalho de campo realizado mais de urna década após (1974-
5), foi possível constatar a continuidade de tais grupos em urna situa~o 
histórica bastante diversa. Era o caso da popul~oo residente na reserva de 
Umariacu, fixada nas proximidades da cidade' de Tabatinga, constituindo 
entAo o segundo maior aldeamento indígena da área, abrangendo 190 casas 
e totalizando 1.225 pessoas. Apesar de a. quase totalidade_ desses moradores 
estarem concentrados em urna estreita faixa ribeirinha, podia-se observar 
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nitidamente a existencia de alguns desses grupos vicinais, onde familias 
inter-relacionadas ocupavam um esp~o contíguo dentro da aldeia, 
destacando-se de outtos moradores e de outros grupos similares. Durante o 
recenseamento daquela aldeia ficou claro que esses grupos estavam 
localizados em um mesmo ponlo da reserva há mais de tres décadas. 

Os moradores da margem direita do igarapé Umaria~u já ali habitavam 
antes mesmo da implanta~o do Posto do SPI, onde permaneceram com 
um crescimento demográfico estável, sem admitir a entrada de novos 
elementos. Os moradores da margem esquerda procediam principalmente de 
seringais da propriedade Belém (no rio Tacana), de onde se dirigiram para 
Tabatinga~ antes de se transferirem para Umaria~u acompanhando o 
deslocamento do Posto. Nessa parte da reserva se fixaram também outras 
familias chegadas posteriormente. 

Mas, em qualquer dos dois casos, constituíram-se grupos de fam(lias 
inter-relacionadas que se destacavam espacialmente das demais. O 
crescimento vegetativo de alguns desses grupos e a chegada de novas 
f amílias a reserva pode ter dificultado que em alguns casos se mantivesse 
urna descontinuida~e espacial e de nicho entre esses grupos, mas nAo 
parece haver abolido a sua existencia em termos~ expectativas para os 
indíos e de práticas sociais de atu~ cooperativa e coligada. 

Em um mapa (o de nº 5) registro os principais grupos vicinais 
encontrados em Umari~u, sendo selecionados os que satisfaziam a duas 
condi~oos: a) eramos que reuniam maior número de casas e de pessoas; b) 
destacavam-se ainda por sua participa~Ao na vida política, económica ou 
cerimonial da aldeia. Ainda que os dados procedam de 1974/5, a grande 
maioria desses grupos vicinais já estava situada na reserva há bastante 
tempo, tendo sofrido apenas modifica~Oes demográficas (geralmente um 
crescimento lento), usualmente permanecendo em urna mesma parte da 
reserva. A migra~Ao lenta de famílias isoladas dificilmente levou a 
forma~o de novos grupos vicinais, a tendencia sendo ou de permanecer 
como moradores particulares (i. e., com conexOes frouxas de parentesco 
com os demais e sem se envolverem em atividades coletivas), ou de se 
aproximar progressivamente dos grupos vicinais já existentes e ser por um 
desses absorvidos. 

Foram listados nove desses maiores grupos vicinais, abrangenJo 52 
casas, o que corresponde a aproximadamente 30% do total de casas 
existentes na reserva. O tamanho desses grupos é variável, a maioria 
reunindo de quatro a seis familias, destacando-se, no entanto, dois grupos 
vicinais que abrangem oito e mesmo dez famílias. Em geral existe urna 
família de referencia, a qual se reúnem os afins, constituindo novos grupos 
domésticos. Na nomea~o em portugues isso se toma bem claro. A base 
de um grupo vicinal é constituída por uma /amília de referencia, 
identificada pelo uso de um mesmo sobrenome (na nomea~Ao em 
portugues). A esses, vem reunir-se em gera,óes sucessivas alguns afins, 
que podem ou náo estar relacionados entre si. Em urna tabela abaixo eu 
indico as familias de referencia de cada um desses grupos vicinais, a nw;Ao 
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Mapa n' S - Distribui~áo de Grupos Vicinais em Umaria~u 
( 1974/ 5) 
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a que pertencem, o local de proveniencia dos membros mais velhos: Nos 
casos onde existe um relacionamento entre os afins, eu anoto a alían~ 
matrimonial mais freqüente entre as ~óes. 

Quadro n2 7 - Principais Grupos Vicinais de Umaria~u 
(1975) 

Familia de 
Referencia 

l. Ponciano 
2 . Neri 
3. Pereira 
4. Reino 
5. Coelho 
6. Gabriel 
7. Alexandre 
8. Ramos 
9 . Bruno 

Procedencia N~o.Principal Na~o Associada 

Belém cowa (maguari) aru (avaí grande) 
Umaria9u barü (japó) 
Umaria9u barü (japó) 
Peru m iyüü (saúba) cowq (maguari) 
Venez.a aru (avaí grande) 
Urique aru (avaí grande) 
Peru mi yüü (saúba) cowa (maguari) 
Benj; Constant ngo' -ü (arara- vennelha) 
Assac.aia cowa (maguari) 

Os elementos reunidos sobre os grupos vicinais de Umaria9u levam
nos a confirmar as características com as quais Cardoso de Oliveira os 
descreve mas conduzem-me a urna interpreta9ao diferente. Os grupos 
vicinais ~ao ~o unidades estruturais, no sentido de decorrerem da aplica9ao 
direta de princípios organizativos gerais (como seria o caso das nar;óes,_p. 
ex., que decorrem do princípio de patrilinearidade). Sao, ªº. c~n~án~, 
tUnidades circunStan~iais e políticas, que resultam de escolhas ind1v1dua1s 
praticadas por seus integrantes. A constituir;áo e a continuidade de um 
grupo vicinal náo podem ser deduzidas da operar;áo automática de regras 
preferenciais de casam~nto, de residencia ou de descendencia. Em certo 
sentido correspondem a·cri~Oes intencionais de alguns indi.víduos que, por 
capacidades reconhe'Cidas, conseguem polarizar em torno de si os seu_s 
parentes mais próximos, para isso manip~lan~o. com a,s r~gra~ de resi
dencia e incentivando certas escolhas matrimonUllS. Na hngua T1cuna esse 
indivíduo é chamado de toeru (ou "nosso ca~a"), em um empréstimo 
direto a linguagem do parentesco e da descendencia. .. 

A f orma9ao de um grupo vicinal exige o encontro dessas h~bilidades e 
interesses por parte de um (ou mais) líder(es), coma sua ace1ta~o pelos 
demais. Implica ainda na cristaliz<l{áo de uma preferencia dos seus mem: 
bros pela vida em grupo e com atividades cooperativas, por contraste a 
condi~oo de urna familia isolada. . 

Um grupo vicinal pode ser descrito como urna assoc1~ao de pe~as e 
grupos domésticos que decidem morar próximos e manter e~tre s1 urna 
convivencia mais intensa. Em princípio qualquer chef e de famíha dentro de 

200 

um grupo vicinal pode abandoná-lo no momento que quiser, indo estabe
Jecer-se comos seus em outra localidade ou mudando-se para outro lugar 
dentro da mesma área. A sua permanencia é, de fato, um ato de escolha, 
que implica urna ava~a~o po~ti~a da c~per~oo nas ativi~s de sub
sistencia, de estratég1as econom1cas ac1onadas, de um relac1onamento 
harmonioso, da partilha de costumes, predil~res e eren~. 

A partir dessa defini~ao mínima, um grupo vicinal é um ponto de par
tida para a90es conjuntas na medida em que possa partilhar determinados 
objetivos económicos, políticos ou religiosos. O sustentáculo dessa uni
dade é dado pela existencia de um líder que consegue elaborar fins_ comuns, 
nwbilizar os·meios adequados e dar um certo nível de satisfaf;áo aos com
ponentes do grupo, evitando o surgimen~o de antagonismo~ if!S~rqv~is. 

. Ainda que fonnalmente certas famíhas par~am consuturr autenucas 
Iinhagens", essa semelhan~a é apenas formal e transitória, decorrente de a 
descri\:ao referida haver privilegiado um momento específico de sua his
tória, ao invés do processo como um todo. Um exemplo concreto pode 
ilustrar melhor isso. Para facilitar o acompanhamento do caso está colo
cada a seguir a genealogía do capitao Ponciano, um dos indivíduos de 
rriaior influencia na reserva do Umaria~u, que exerceu este cargo quando 
Cardoso de Oliveira desenvolvía a sua ~uisa. 

De modo bastante esquemático, coloquei abaixo a genealogia do capi
tao Ponciano. Trata-se de urn dos mais extensos grupos familiares exis
tentes na reserva, ali estabelecido há tres décadas, tendo parúcipado 
ativamente da vida política e religiosa da aldeia ·Tais ra.zOes indicariam es
se grupo familiar como o mais seguro caso de emergencia de urna linha
gem. No entanto há que se considerar com mais cuidado alguns aspectos. 
Em primeiro lugar, Ponciano nao era um sobrenome (ou nome de família 
mais extensa), nao havia um grupo (amiliar anterior de sobrenome Pon
ciano, ao qual ele viesse a dar continuidade. O capitao Po~ciano ~hamava
se de fato Ponciano Jooo, sendo filho de J00o Pereira, da naf;áo de maguari 
(cowa), com Concei9ao, da naf;áo saúba grande (naiyüü). Como é fato 
bastante comum no uso que os Ticuna fazem do sistema de nomea~o em 
portugues, ele adotou como sobrenome o primeiro nome do pai, nao o 
sobrcnome desse98. No caso de Ponciano Jo:io, essa escolha correspondeu 
a um movimento real no sentido de separar-se de seu grupo familiar de 
origem. 

9 8 
Mais freqüentemcnte na vida cotidiana da aldeía ~ usado apenas o prirneiro 

nome pa.ra referir-se a alguém; quaódo existem ~~is ou mlis com . o qtesmo 
nome, dutingue-se entre eles apontando a sua fiha~io .(ex: Antonio Angelo 
ou Antonio Bibiano, filhos respectivamente de Angelo e Bibiano). 
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Gráfico nll 2 - Esquema Genealógico (Simplificado) 
Joáo Pereira 
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de Ele nasceu no Peru, vindo ao Brasil na década de 30, quando 
estabeleceu-se na regiao de Belém do So~. ~ fwi~ de attitos com 
outros índios daquele local, a quem acusava de haver enfeiti~ado sua 
primeira mulher, Ponciano Joio deslocou-se para o igarapé Tacana. Desde 
enta.o a sua vida passou a girar cada vez menos em termos de seu próprio 
núcleo de irmAos, cuja conexAo no entanto se mantinha viva e se 
expressava no plano da propria nome~Ao em portugues. Seu irmao 
Roberto, que permaneceu em Palmares junto ao pai, se iiltitulava Roberto 
Pereira, expressando-se na escolha do sobrenome a tentativa de dar 
continuidade ao grupo familiar do pai. 

A desagrega~ do núcleo familiar de Joio Pereira foi-se acentuando, 
com outro filho, Carlos Pereira, indo morar no Assacaio, onde contraiu 
matrimonio com urna regional. o filho m~s novo, Manoel,. retomou ªº 
Pero. As duas filhas casaram-se coni dois borneos da na~áo de saúba 
grande, ambos irmAos das duas esposas de Ponciano Jollo, fixando-se as · 
duas filhas próximas a familia dos espos<>s. Com a morte de JoAo. Pereira 
extinguiu-se o último vestígio de urna possível linhagem com sobrenome 
Pereira, os filhos de Roberto Pereira vindo todos a chamar-se de acordo 
como primeiro nome do p~ {e nAo como sobrenome do avó): sAo eles 
Felipe Roberto, José Roberto, l oAo Roberto e Raimundo Roberto. 

Em segundo lugar, a constitui~ao dos Ponciano como um grupo 
familiar extenso com a aparencia de urna linhagem apenas ocorreu em um 
determinado momento do tempo como resultado do seu relativo sucesso 
em acionar estratégias matrimoniais e migratórias, bem como de polarizar 
as atividades de seos parentes mais próximos. Assim Ponciano Jollo 
casou-se sucessivamente com duas filhas de Alexandre Reino, cojos filhos 
já estavam casados com d~ de suas· irmAs, atuali7.81ldo entlo desse modo 
urna das alternativas matrimoniais preferenci~s - a troca direta de innas 
entre grupos de metades opostas. A partir desse n1omento a sua existencia 
passou a desenvolver-se muito mais ligada aos seos cunhados do que aos 
seus próprios irmAos, sendo conjuntamente com esses e seus filhos que 
ele se deslocou nos meados da década de 40 para Tabatinga, vindo depois 
para Umari~u. Os seus filhos todos adotaram Ponciano (nome pelo qual é 
conhecido usualmente o pai) como sobrenome: Norato, Inácio, Alberto, 
Aprísio, Manoel e Juvencio Ponciano. Coma morte do velho Ponciano, 
duas décadas depois, o seu grupo familiar fragmentou-se. Como resultado 
disso, na gera~Ao seguinte, o sobrenome Ponciano tendeu a prevalecer 
apenas entre os que continuaram mantendo urna atividade coligada e 
moradia próxima, como ocorreu com Aprís~o e Manoel. Alberto e 
J uvencio deslocaram-se para o Pero. Norato aproximou-se mais do grupo 
vicinal dos Reino, no qual seu filho Benjamin - que já nao se intitula 
Benjamin Ponciano, mas sim Benjamin Norato - casou-se. Identico 
processo ocorreu também com os filhos de Inácib Ponciano, que passaram 
a usar como sobrenome o primeiro nome do pai. 

Em suas análises Cardoso de Oliveira considera que o fortalecimento da 
linha de descendencia seria urna rea~ao adaptativa e re-integradora do 

203 



I 

\ 

sistema em face da dissolu'Yoo da maloca clanica. Resumindo a discussAo 
precedente, eu vejo com bastante reserva a constatar;ao de que o contato 
trouxe um refOf"YO da linha de descendencia. A meu ver trata-se de um 
efeito pÓssível de estratégias matrimoniais e residenciais bem-sucedidas, 
bem como da o~ao por constitqir um grupo familiar extenso e 
relativamente durável. 

A cada nova g~o. abrem-se tres alternativas: ou os jovens, ao casar, 
vao refof"Y31' o grupo familiar do próprio pai, ou se incorporam ao grupo 
familiar de sua esposa, ou estabelecem-se separadamente, mantendo com 
seus pais e irmaos apenas urna conexao por vínculos de descendencia. As 
formas possíveis de nomea'Yao acompanham e expressam as OJ>'YOOS 
adotadas nesse processo. Na primeira hipótese tem sentido que os 
elementos da nova gera,áo adotem o sobren.orne paterno, marcando assim 
a continuidade de um grupo de descendentes que pode apresentar uma 
semelhan,a formal com uma linhagem. Na terceira hipótese, trata-se 
nitidamente de apenas marcar o v(nculo de descendencia, isso sendo feito 
com a ad~o do primeiro nome do pai, nenhuma sugest!o de continuidade 
existindo nessa forma.de nomea~o. Na segunda hipótese pode prevalecer 
esse último modo de nomea'Yao quando os afins existentes no grupo 
vicinal nao esmo f ortemente relacionados entre si; mas se existem ali 
outras pessoas aparentadas pode ao conttário prevalecer a tendencia a 
continuar utilizando o sobrenome do pai. Tais conclusoos poderiam ser 
reafirmadas tomando-se, ao invés dos descendentes de Ponciano Jalo, os de 
Guilherme Reino,. de Silvestre Alexandre ou de Jooo Araújo. 

A natureza dos grupos yicinais 

O que pretendí mostrar aqui com essa argumentar;Ao é que nAo sAo os 
chamados grupos unilineares de descendencia demonstrável que explicam

2 
através de certas trocas matrimoniais, o surgimento de grupos vicinais. /!; 
just~nte a manuten,áo no tempo de um grupo vicinal que possibilita o 
surgimento, opcional e voluntário, de famflias com as car.acterlsticas 
acima apontadas. O fato crucial em torno do qua/ se preserva um grupo 
vicinal é a existencia de uma lideran,a polttica forte, que consiga 
congregar em torno de si umforte núcleo de parentes diretos (noo importa 
se consangüfneos ou afins). Isso pode ser feito tanto evitando a 
segmen~ de sua linha paterna quanto preservando o grupo familiar de 
sua esposa ou instituindo um 'grupo conexo através do casamento de suas 
filhas ou cunhadas. 

A continuidade de um grupo vicinal pode ser mantida attavés de urna 
mesma familia de refermcia, mas essa é apenas urna alternativa A fu~oo 
de lideran~a nao necessariamente fica com esta familia de referencia, nao 
havendo qualquer processo de rígida correspo~cia entre certas pos~Oes 
de parentesco e a atribui~ao de UQ'la chefia relativa V ários exemplos de 
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Um~u referendam essas ob~rva'YOe~. O grupo vicinal de nº 4 (vide 
esquema) é mtegrado por famíhas de diferentes na,óes, como a Reino 
(saúba grande) e a Araújo da Silva (maguari); e o denº 1 mantém tarnbém 
elementos de duas familias, a Ponciano (maguari) e a Juliao (avaf grande)· 
a denº 7 a~ge igualmente membros da ~áo de saúba grande e da~~ 
demaguan. 

A lideran'ª pode fwu-se em qualquer um dos ramos bem como 
deslo~ar-se livremenle de um para oiuro. No grupo de nº 4 a Íi~ era 
exerc1~ na ~a~ de ro p<>r José Araújo da Silva, que durante algum 
tempo 1ncluSive fo1 e~olhido para capitao do Um~u. Depois de sua 
mor~, o seu lugar fo1 sendo progressivamente preenchido na g-era~o 
segu1nte nlo por um de seus filhos (tchauné) ou por seus sobrinhos de 
mesma n~i? (t~hamá~ü), mas sim pelo filho do innlo de sua espoSa, 
Al~x~dre Fll'l!11no Reino, ~ue perteneia a outra metade e ao qual ele 
aph.cana a des~gna~o genénca de tchaiua-a (membro de urna ge~Ao 
a~aixo, mascuhno,.de metade ~ta). I~ntico processo ocorre no grupo 
n 7, composto basicamente por Silvestre Alexandre e seus filhos e filhas 
onde a fun~Ao d~ lideran~a passou para o seu genro {Et), Felipe Roberto: 
da n~o maguan, casado com sua filha Mooica. 

. O grupo vicinal nAo possui._um marca específica que o visualize, nem 
fo1 e?~ontrada na Iíngua Ticuna urna expressao que caracteri~e 
espe_c•.f~camente ~ssas unidades sociais. Até mesmo o aspecto de 
conbgü1dade espacial entre as casas que integram um grupo vicinal riAo é 
de apreenslo muito óbvia e direta: em alguns casos há urna separa~Ao 
geográfica de outros moradores da reserv~ o grupo vicinal reunindo-se em 
local ~tacado. ~Iras veus Calores de ordem diversa intervMi e nao pode 
ser registrada efebvamente uma descontinuidade física entte ~ casas e 
~ ~otras da aldeia. ~xistem casos ainda ~ todos os membros do grupo 
v1c1nal moram próximos, mas nlo contiguos, havendo outras casas na 
mesma área (vide mapa de nº 5). 

_Durante ª·real~ do censo a exist!ncia de um grupo vicinal surgía 
mutto claramente alterando a rotina de trabalho. Ao invés de responder 
º?~malmente as perguntas, oferecendo a maquira (rede de tucum) ao 
v1s1tante como expresdo de hospitalidade ou convidando-o a sentar o 
dono da casa assumia urna atitude esquiva e fortemente desconfiada 
algumas vezes expedindo um menino para chamar até ali o chefe do~' 
outras mandando ou acompanhando o estranho até a casa do líder. É q~ 
cabe. a e~se recepcionar o visitante mostrando-se ·seguro e amável, 
prov1denc1~~~ urna maquifcl, oferecendo algo para comer (geralmente 
frutas) .e dirig1~do a conversa. O líder fala sobre seu proprio grupo 
domésuco e dá 1nfonn~Oes sobre o grupo vicinal como um todo, mas 
para falar sobre os membros das outras ca~ de seu grupo prefere convocar 
a sua presen~ o chefe de cada casa para que ele proprio informe ao 
estranho sobre seu grupo doméstico. 

Nesse contexto a autoridade do líder do grupo vicinal se manifesta na 
presteza com que os membros de seu grupo atendem a convoc~ e na 
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confian~a que as pessoas depositam no julgamento ~o líder. Na primeira 
ocasiao em que estive em um desses gruP<?s, s1tu~do em urna das 
extremidades do aglomerado ~e casas de Umana~u. o líder do grupo nAo 
estava e até sua chegada tentei inutilmente conversar com os do~?s de 
algumas casas próximas que ou emudeciam ou retrucav~ com hostih~ 
um "nao sei" (ou mesmo indagavam para que eu quena saber aqullo). 
Quando o líder chegou convidou-me a. subir e sentar ~m sua casa. 
Expliquei-lhe a finalidade do censo e fique• con~ersando mais tem~ com 
ele enquanto alguns dos donas das outras casas v1eram ~ntar-se próx~os, 
mantendo-se tensos enquanto ouviam a conversa. Tenn1nada a entrevista, 
o líder explicou para os outros em poucas palavras o que era e com~ 
deveriam agir, desanuviando as apreensOes por ~~e .d~les. A segurr 
convidou os "donas de casa" (inatü) um a um para vrr 1ndividuahnente dar 
as infonnacOes sobre sua casa e seus ocupantes99 lá mesmo em sua casa, 
entAo em um clima totalmente diferente em tennos de confianca e 
simpatía. Muitas vezes lá retomei e pude assistir a outras ocasiOes em que 
um estranho era introduzido a esse grupo, podendo observar sempre a 
desconfian~ como urna constante e a obriga~Ao de diri~ir-se ao líder do 
grupo, vindo deste as instru~Oes de como os outros deve~m proceder em 
rela~Ao ao visitante. Deve ser esclarecido porém que tal obriga~o se refei:e 
a um estranho: nas visitas que fiz mais tarde a esse grupo noo houve ma1s 
a expectativa de que eu devesse falar sempre primeiro com o líder. Entrava 
e conversava normalmente na casa de qualquer um dos membros do grupo. 
Apesar disso havia sempre a expec~tiva de que em algu~ momento eu 
passasse na casa do líder para cumpnmentá-lo caso ele lá esuvesse .. 

A fun~Ao do líder do grupo vicinal, porém, é tanto a de comunicar-se 
com estranhos e civilizados, representando os membros de seu grupo 
perante q·'Wllquer autoridade ("capillo", chef e do posto, mili.tares, 
comerciantes, professores, missionários etc.), quanto a de organizar a 
coopera,áo entre os vários grupos domésticos que ~~itam próxür;o~ uns 
dos outros. Isso se manif~sta, por exemplo, nas ?Uv1dades econom1cas, 
religiosas e em algumas tarefas comunitárias. ~ assim que ocorre no 
uajuri (atividade de coopera~Ao nas fases ma1s penosas do trabalho 
agrícola: desmatar, queimar, colher, realizado por um grupo de pess~ na 
ro~a do "dono do uajuri", que, em troca do trabalho, oferece com1~ e 
bebida durante todo o período de execu~Ao da tarefa (geralmente um dia) 
com o compromisso de trabalhar no uaj uri dos que atenderam ao seu 
convite. Freqüentemente o líder de um grupo vi~~al ~juda na. pre~~o. 
divulga~o e mobiliz~o das pessoas para o ua1uri, a1nda que noo S~J~ ele 
o "dono do uajuri". Muito comumente o líder do gr~po v1c1nal 
desempenha também funcOes religiosas de des~ue na alde1a .. Também 
para a execu~o de alguns empreendimentos colellvos, como a hrnpeza de 

991sso foi feito inclusive chamando aquele1 il1atil que e1tavam trabalhando 
nas ro~as. evitando auim que o líder 1e intrometesse no que considerava 
como esfera estritall\ente privada. 
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urna parte da aldeia, repara~o de pontes, capina dos carninhos etc., é 
decisiva a partici~o do líder do grupo vicinal. 

A fonte de autoridade do líder de grupo vicinal é o fato de agir de acordo 
com o consenso do grupo, de pór em execu~o medidas e decisOes que os 
outros julguem acertadas. Ele pode pela sua capacidade de persuaslo 
convencer o grupo de que as a~s por ele realizadas ou propostas sao boas 
e necessárias, para isso lan~do mao de um crédito que lhe é conferido por 
sua experiencia de vida, , por seu conhecimento dos costume~ .dos 
civilizados ou ainda por sua fo~a moral (enquanto adepto das rehg10es 
estabelecidas) ou mesmo mágica (pajés com poder de ver o "bicho" e saber 
quem "estragou" alguém). · 

Agindo sem o apoio do grupo, porém, ele nao dispOe de poder algum 
para coagir qualquer elemento, exceto ~ capacidades individuais. Dentro 
do grupo, e mesmo contando como seu apoio, ele nAo possui um poder 
coercitivo singular e especializado. Se ~m elemento do grupo apresenta 
conduta desviante e reputada como errOnea, o máximo que o líder do grupo 
local pode fazer por si só é procllllU' aconselhá-lo e demove-lo de manter 
suas atitudes. Um desses líderes indicou claramente essa forma de ar;ao ao 
re$ponder l pergunta de como. fazer quando o seu pessoal ficava dividido 
quanto a como proceder e nAo queria obedecer-lhe: "dá conselho, dá 
conselho, dá conselho, até que elis fica manso" (Felipe, Umaria~u -
1974). Se o infrator persiste cm seu comportarnento e nAo "escuta" os 
conselhos do líder a ~ punitiva é decidida e executada pelos membros do 
grupo (e nao somente pelo líder), cabendo a esses igualmente parcela de 
responsabilidade. . 

É importante perceber que a exist!ncia de um líder para o grupo vicinal 
n~o implica na nega~o da autoridade - que, de urna feíta, Nirnuendaju 
descreveu como "quase absoluta" - por parte do chefe de cada segmento 
familiar. Dentro de sua casa e nas questOes relativas aos membros de sua 
familia, esse chefe de famflia tem reconhecida urna enorme autonomía. 
Por sua condi~aO de parentes diretos, os membros do grupo vicinal podem 
executar numerosas atividades em comum, bem como tentar resolver 
solidariamente algumas questOOs surgidas no relacionamento social de seus 
membros (internamente ou desses com pe~as de fora). Em todos esses 
contextos o líder do grupo local (toeru) pode intervir- tal como o fazem 
outros chef es de famflia (inatü) - no sentido de favorecer a articular;lo das 
atividades ou o solucionamento de pend~ncias. O seu sucesso depende 
primordialmente de suas proprias habilidades (que lhe garantem um alto 
prestigio) e de sua capacidáde de influancia e persuaslo, características 
essas partilhadas, no entanto, com outros elementos do grupo vicinal 
(entre os quais ele tende a destacar-se mais). 

Na medida em que a presen~ de urna lideranca é primordial para a sua 
sobrevivmcia, o grupo vicinal pode ser visto romo urna coalizlo, termo 
que pode ser aplicado a um conjunto bastante diversificado de grupos nao 
derivados de principios estruturais (Boissevain, 1971: 469-4 70 e 
Boissevain, 1974). Cabe, de qualquer modo, alertar contra os excessos do 
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"individualismo metodológico" (Alavi, 1973: 35): Dio é possível tratar 
urna coalizao de fonna rooutora, como se fosse puramente urna c~lo 
individual de um líder. Como já formulara criticamente outro autor, a 
coalizio se constituí em um produto social e coletivo, a partir de certo 
pontO, algo objetivo e exterior a vontade de seus integrantes, inclusive de 
seu idealizador ·ou organizador inicial (Blok, 1975:61). Ademais, 
considerando-se específicamente o grupo vicinal, é preciso destacar que 
inexistem fortes marcas diferenciadoras que decorram do exercício 
tradicional da li~ entre os Ticuna. 

Nao se tem noticias de qualquer cerimónia através da qual seja atribuida 
a alguém a chefia de um grupo vicinal, nao sendo tampouco fixado um 
com~o ou um fim para o exercício desse mandato. Como já foi exposto 
no capítulo 4, nAo existe na tradi~o Ticuna urna dimensAo política 
especializada e separada das demais atividades sociais. Lembrando urna 
famosa formu~ao de Banfield, a "política é um parasita que se alimenta 
de outras rela~ sociais" (apud Swartz, Tumer & Tuden, 1966: 189). 
Assim, o papel do toeru, (ou "nosso ~"), i. e., de líder de wn grupo 
vicinal, é preenchido por individuos cujas estralégias, recursos e ideologias 
deco"em em uma escassa medida de defini,óes institucionais rígidas, 
havendo urna grande dose de variabilidade de modos pelos quais tais 
indivíduos desenvolvem urna a~lo reconhecida como proeminente em 
contexJos náo ditos formalmente como políticos. 

O papel de capitiío 

O papel de capitáo tem seus precursores, como já anotava Nimuendaju 
(1952:65), no t~-~aua no Brasil e no curaca no Peru. Hoje em dia essc 
último termo é quase inteiramente desconhecido no Brasil. Os poucos que 
o utilizam, o fazem com urna tradu~ bastante ambígua para o portu~, 
algumas vezes como capitAo, outras como capataz. E impossível dar 
qualquer ~ na ~lo de esclarecer o sentido dessa categoría sem um 
estudo das condi~s de existencia dos Ticuna no Pero. Cabe porém estar 
alerta para o fato de que o termo "curaca" é, como mostrou Morra, 
aplicado ao chefe de urna aldeia, dentro do esquema de domina?o política 
imposta pelos Incas e depois espanhóis a povos indígenas vizinhos 
(Morra, 1967:343-5). Isso obrigaria o estudioso dos Ticuna no lado 
peruano a considerar a ~ibilidade de inflOOllcia de padrOes característicós 
de urna org~lo política típica da "sena". 

Nos últimos anos também o termo tuxaua caiu em desuso, o 
significado mais freqüente que lhe· é dado sendo o de capataz e estando 
sempre associado a idéia de um preposto do paJráo. Há que considerar que a 
situ~ao de encapsulamento imposta pela empresa seringalista a popul~oo 
indígena se caracterizava pelo rígido controle das rela~ de trabalho e de 
comércio, bem como por urna adequada distribui~lo da f~ de trabalho, 
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evitando fugas e migra~Oes. O tu.mua era um instrumento efetivo dessa 
domin~ao, representando primordialmente os interesses do patráo e daí 
obtendo o suporte efetivo de sua autoridade. O fen&neno ideológico do 
caboclismo, já analisado por Cardoso de Oliveira, pelo qual o índio se via 
e vía a seus companheiros segundo a ótica do patrio, era o guia condutor 
de suas a~s e da sua lealdade para como seringalista. Uma·das .. últimas 
notícias que se tem da existencia de um tu.mua foi dada por ~ último 
autor, no ano de 1959, para a área do lago Cajari, descrito como "um 
homem forte e brigAo, sendo de grande utilidade ao seringalista para pOr 
ordem no trabalho de seus seringueiros-índios" (Oliveira, 1972:89). 

A titula~o de capitáo nao se inicia no alto SolimOes com a atu~ do 
SPI. Anteriormente a isso tem-se noticia de o termo haver sido empregado 
para duas pessoas, o capitáo Felix~ no seringa! Belém, e o capitáo 
Agostino, no igarapé Umaria~u. Embora o primeiro seja igualmente 
referido pelos índios como tu.mua, servindo diretamente ao patrio, este 
último obteve de autoridades federais Wn certo reconhecimento para o 
ocupante desse cargo, tra7.endo-lhe inclusive para vestir um fardamento 
completo de soldado. Na verdade o ponto de distin~Ao entre tuxaua e 
cápitáo parece estar ligadQ a esse aspecto: o primeiro representa 
diretamente o patráo seringalista, enquanto o segundo recebe um 
reconhecimento por parte do governo brasileiro. O uso da farda nesse 
sentido é um f ator básico de separa,áo, marcando a conexlo do capillo 
com um outro poder, diferente daquele diretamente emanado dos 
seringa listas. 

Quanto ao capitáo Agostino, é titulado inicialmente pelos militares e 
depois reafinnado pelos funcionários do SPI. Em um romance, A Sombra 
do Inferno Verde, escrito na ótica de um tenente médico do Exúcito que 
servira na Guami~ao de Tabatinga em 1942, aparece urna foto do capitáo 
Agostino (págs. 80181), fardado com um quepe de oficial e duas vistosas 
dragonas douradas que, segundo o texto, lhe teriam sido presenteados pelo 
general Rondon, quando por lá passara (Monteiro, 1946:122-123). Um 
infonnante Ticuna, morador antigo de Umaria~u, fazendo alusAo a Rondon 
e descrevendo de forma identica a origem do fardamento do capitáo 
Agostino, mencionou também o tratamento de marichaua ou marichawa, 
que costumava igualmente ser aplicado ao velho Agostino (Alexandre, 
Umaria\:u - 1974). 

Para tentar urna compreensAo do papel de capitao é necessário fazer 
referencia a um outro papel também presente nos esquemas 
administrativos de atua~o do órgao tutelar: o de inspetor, encarregado ou 
che/e de Posto. Urna tentativa de interpreta~Ao desse par cafcitáo x 
encarregado pode partir da n~Ao de papéis inter-hierárquicos oo. Em 
análises posteriores, no capítulo 9, essa polaridade será relativizada, 
mostrando-se que o capitáo e o encarregado fazem parte do mesmo 

1 O O 1 á presente implícitamente na an,lise de Gluckman . [ 1963] (1971 : 171-
174), mas desenvolvida principalmente em Gluckman. 1968b: 71 e segs. 
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conjunto de determina~Oes, sendo ambos externos portanto (mas nAo 
inteiramente estranhos ou refratários) a lógica indígena. Mas em urna 
primeira aproxima~oo se poderla dizer que constituem um par similar ao 
apontado por Gluckman ("chief' x "native commissioner"), onde figura o 
último escaloo da máquina administrativa dos brancos e o primeiro escalAo 
da hierarquía indígena Nessa perspectiva o capitáo é um instrumento de 
comunica~ e controle acionado pelos funcionários do SPI. 

A fonte última do poder do capitáo é sempre o representante local do 
órgáo, que reitera, refor,a ou retira o seu apoio ao capitáo, de acordo coma 
avali~áo que tem do seu desempenho no cargo. Quem escolhe o capitao é 
de fato o chefe do Posto e; esse indíviduo fica geralmente encarregado de 
transmitir aos indios as exigencias, proibi~Oes ou propostas emanadas dos 
civilizados que o empossaram e titularam. Urna de suas fun~ é assim de 
se constituir em fator da comunic~Ao regular entre civilizados e indios: 
ele procede como um tradutor e mensageiro, ouvindo o discurso dos 
primeiros, traduzindo-o para o universo dos costumes e da língua nativa, 
divulgando-o entre os indios. Para os fndios (e para o próprio capitáo) a 
mensagem do capitá<) expressa necessariamente o ponto de vista da 
administra,áo, conc. rde ou náo a mensagem com as idéias pessoais do 
capitiio. 

o capitáo, porém, noo somente transmite a mensagem, mas também 
procura executar as determinay~s nela contidas, para isso inclusive 
atuando normalmente na aldeia como árbitro para os conflitos, 
estabelecendo puni,óes e premios, alocando responsabilidades entre seus 
liderados. Para fazer obedecer as disposiytks do encarregado ele emprega os 
recursos disponíveis, a) atuando tanto através do exemplo e imprimindo 
um valor moral as mensagens; b) quanto através da persuasáo, utilizando 
sua habilidade oratória para convencer os liderados da justeza ou das 
vantagens em agir conforme as instru~Oes; c) ou ainda apelando para 
medidas coercitivas sustentadas por um grupo de seguidores mais fiéis 
(coeryAo física direta) · ou pelos próprios civilizados (vários tipos de 
castigos e san~Oes , como a prisAo em Tabatinga, a expulsAo da reserva 
etc.). 

Na realidade para a ótica dos indios, urna mensagem impositiva, 
peran.tt: a qual nAo existe possibilidade de rejei~oo ou de reformul~Ao, é 
1dent1f1cada através do meio pelo qual ela é expressa, anunciada 
formalmente pelo capitdo e proveniente dos civilizados. Toda mensagem 
que satisfaya a essa praxe é classificada e dita como urna ordem, sendo 
tomado como implícito que o capitáo náo está somente comunicando 
algo, mas ainda compelindo a aceitar algo. Noo importa se o conteúdo real 
da mensagem é efetivamente urna imposiyoo ou se trata-se apenas de urna 
sugestAo (ou até mesmo urna simples consulta), pois para os indios as 
funyOes do capitdo nao . podem ser separadas, ele sendo sempre um 
mensageiro e um executor. Ainda que essa segunda f unyAo se ja omitida em 
alguma ocasiAo, isso pode ser explicado como urna despreocupayAo 
momentanea do capitdo, urna "falha" ou "esquecimento", que em nada irá 
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alterar a posteric.-cob~ de obediencia. Diante de wna ordem nAc:> existe 
campo para debates ou redefiniyOes, só existe a possibilidade de acei~oo 
ou burla, arcando o faltoso com os riscos que esta acarrete. 

Nesse sentido slo inteiramente improcedentes as expectativas de 
membros das agencias de contato (e Dio só da adminis~lo) quanto a 
decisOes estabelecidas de modo participativo em uma discusslo coletiva, 
representando o ponto de vista do grupo como uma unidade. As decisOes 
sAo tomadas sempre ~ c~so. com urna coosi~lo apenu artificial 
de outras altemativas101. O capitáo Dio consegue jarnais despir-se de seu 
poder e de sua condiylo de ttansmissor de urna ordem para tomar 
conhecimento da opinioo dos demais ou para com eles debater em pé de 
igualdade. O dissenso nlo se manif esta em reuniOes, exceto em 
circunstancias extremamente raras. 

Embora em vários contextos os capittüs gostem de afmnar que foram 
escolhidos "pelo povo", "pelos moradores" ou '·'pela comunidade", ~sa 
afirmativa seria profundamente enganadora se nlo fosse confrontada l 
descriyAo das c~ e costumes pelos quais tais escolhas se processam. 
Há urna ~ geral de que para alguém ser capillo precisa ser "escolhido" 
publicamente em urna "reunioo" de modo que todos panicipem e vejam o 
fato. Mas o sentido real dessá ~lha é bastante diverso, tendo os Ticuna 
a consciencia de que nAo se. trata propriamente de urna eleiyAo ou de 
alguma decisao livre, mas sim de urna investidura no cargo, da divulg°'IJo 
e da manifesta,áo de apoio que essa investidJva supóe. O chefe do Posto 
anuncia urna reuniAo para escolher o novo capitao e em teoria todos os 
moradores (a "comunidade" ou o "povoado") comparecem. Ao chefe do 
posto cabe a indic~oo do candidato e as pessoas "votam" concordando ou 
nao. 

Em urna entrevista com um informante relacionado por parentesco a 
dois ex-capit!es de Umariar;u, lhe perguntei como foi que esses haviam se 
tomado capitaes. Ele respondeu que haviam sido "e5colhidos pelo 
povoado... teve urna reunilo lá no Posto ... " E como era a reuniAo, 
perguntei. "Todu mundu ia lá nu Postu. Reunía. Aí o chefe chegava i 
perguntava pru pessoá si gostava deli (do candidato). U pessoá diz qui 
gostava, né? Aí eli colocava eli". (inf. Neco Araújo. Umari~u, 1975). Ao 
encarregado sempre havia a possibilidade de, ao sentir resistenciu, indicar 
u~ outro candidato, oferecer alternativas (com dois ou mais candidatos) ou 
a.inda marcar urna nova rcunilo. 
. E~ outtos pontos ainda a prática se afasta da descri~o genérica e 
ideahzada. Primeiro, o comparecimento as "reuniOes" convocadas pelo 
Posto ou pelo "capillo" difícilmente excedem os 40-70 homens, o que 
corresponde a 20-30% dos homens adultos do lugar. De fato nlo há 
Qualquer preocu~ do encarregado com a representatividade do escolhido, 
sendo suficien~ que o indicado demonstrc ter urna base mínima de apoio 

101 
Para urna compara~lo com um contexto cultural muito diverso. onde f

9
°rre tun processo de tomada de decis0es muito scmelhante, vide Bailcy. 
66. 

211 



para mantcr a ordem na aldeia e fazcr cumprir as detenni~ necessárias. 
Segundo, marcar urna nova "reunioo" para decidir um assunto pendente é 
um artificio muitas vezes usado pelo "capillo" e pelo chefe do Posto para 
esfriar os animos e promover urna "reuni~o" esvaziada da presen~a de 
alguns oponentes. de maneira a impor com mais facilidade os seus pontos 
de vista. Terceiro. a liberdade em objetar urna preferencia do chefe do 
Posto só foi exercida urna única vez, quando esse nAo fez a indica~o de 
um único candidato, mas apontou tres nomes alternativos. 

A "reuniAo" tem também urna outra finalidade .• além das já 
mencionadas: eta se constituí em urna prova pública dos direitos 
adquiridos por aquele individuo em rela~Ao ao cargo de capitáo. Nesse 
sentido a "reuniao" funciona ao lado de outros elementos como urna marca 
ou sinal diferencial, por meio do qual o detentor de um papel se identifica 
e comprova sua condi~. 

Um outro meio para isso é o fomecimento pelo chefe do posto de um 
"papel de capitao" que funciona como um verdadeiro título exibido sempre 
que possível aos civilizados 'aos próprios Ticuna em algumas ocasiOes 
mais importantesl02. Um elemento acionado nessa dir~o é a eren~ -
partilhada por alguns - de que o cargo de "capiUlo" é vitalício, que s6 se 
perde com a mone. Na verdade, porém, só dois capiUles de Umaria~u 
morreram como capiUles; todos os demais f oram substituídos ainda em 
vida. Que existe um interesse em manter essa idéia de cargo vitalício se 
pode depreender da considera~o a seguir da história política de Umaria~u, 
especialmente no que conceme ao cargo de "primeiro capiUlo". Nunca 
faltou algum expediente por meio do qual o interessado na sucessao do 
"capitao" ainda em vida conseguía afastá-lo, sem no entanto infringir 
frontalmente a idéia de que se tratava de um cargo vitalício. 

Urna terceira marca utilizada até alguns anos atrás era o uso de 
unifonne de soldado, com todos os paramentos de praxe: coturno, capacete 
etc. Tal fardamento era pedido pelo "capiUlo" a oficiais do Comando de 
Tabatinga (o revólver no entanto era substituído por um cassetete). O uso 
da farda sendo também um meio de coer~Ao bastante eficaz, lembrando 
bem concretamente aos que penurbavam a ordem a possibilidade de prisao 
em Tabatinga. Conta o ex-capitáo Santiago que, depois de ser "escolhido" 
na "reuniao", ele foi para Tabatinga "pedí pra usá farda di soldado. Que é 
pra pude faze respeitu. Si num é essa ropa, num tem respeitu, nao. Tem 
qui te capacete, tem qui te a farda. Só assim qui elis respeitu aquí. Por qui 
si f6 a-toa, é mesmo qui nada ... " 

Já o líder de um grupo local, por sua vez, nao dispOe de qualquer 
"marca" clara por meio da qual se visualize sua condi~Ao. Para alguém de 
forado grupo local só é possível distinguí-lo dos demais por urna certa 

102Em um desses documentos encontrados nos papéis do PI Umaria~u. se la: 
.. Eu, Danilo Femandes da Silva Filho, encarregado do Posto Indígena Ticuna, 
usando os poderes outorgados pelo Departamento Geral de Opera~oes da 
Funda~io Nacional do Índio e baseado no Estatuto do Índio (le1 n11 6.001), 
nomeio para capitio de Nova lúlia o Sr. Manocl Saldanha". 
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prioridade que deve possuir no contato ~om os esttanhos e na expectativa 
de que defina para os'outros a sit~o nova surgida. · 

. ~ 
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CAPÍTULO 8: 
O Exercício da Tutela: 

Parametros e Compulsóes 

Seria inteiramente erróneo sopor que a constitui~oo do campo de a,áo 
indigenista pudesse ser explicada unicamente por conside~Oes vinculadas 
a um contexto histórico e regional bem delimitado, evitando no entanto as 
compara~oos com outros campos de aclo aí existentes ou atuali7.áveis. Na 
medida em que constituem alternativas reais e conhecidas, os padrOes de 
relacionamento característi~os de outros campos estao também presentes 
como virtualidades no campo indigenista. motivando o seu dinamismo e 
favorecendo o surgimento de sua identidade. 

A. constitui~? do campo de a,áo indigenista ocorre, portanto, como já 
se v1u no capllulo 5, através de um processo de distin,áo e 
individualiza,áo em que os fenómenos ali encontrados sao descritos e 
c?n~e~tuados pelos atores sociais em contraste comos padroos, cren~as e 
s1gn1f1cados existentes em outros campos. Com o passar do tempo o 
campo de a,áo indigenista pode tender progressivamente a sublinhar a sua 
unidade, vindo a constituir-se em um conjunto relativamente auiónomo de 
a,óes interligadas e com um significado pr6prio, adscrito aquele campo. 
Tal processo - a que Bourdieu (1974:101) se refere ao falar da 
possibilidade de autonomiza~ao progressiva de cenos campos sociais -
permite cristalizar um conjuntO próprio de disposi~s e atitudes mentais, 
sem exigir urna remissllo, reiterada de modo constante e consciente a , 
outros campos sociais. 
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O contexto regional do SPI 

A diretiva ideológica e os esquemas de atua~io do SPl na regiio 
refletiam as vicissitudes de um servi~o público federal dotado de fins 
humanitários e assistencialistas, mas desprovido de verbas e 
principalmente com prestigio e poder muito variáveis, mudando de 
conjuntura para conjuntura As linhas gerais de atuaclo junto aos Ticuna 
mal estavam es~ e já eram severamente reduzidas e descaracterizadas 
por fatores de ordem política e económica. O SPI parecía oscilar entre 
arroubos indigenistas e períodos de apatía e inércia, e a l' Irispetoria 
Regional se enquadrava perfeitamente nisso. 

Em alguns anos eram desenvolvidos esfor~os substanciais para 
instala~io de Pis, de servi~os assistenciais e na realiza~~º de viagens de 
inspe~io e reconhecimento. Disso . resultavam relatórios anuais 
relativamente melhor documentados, como ocorreu comos dos anos de 
1929, 1930-31, 1941, 1943, 1945 (inclusive contando com farto material 
fotográfico), respectivamente assinados pelos inspetores Bento M. Pereira 
Lemos (os dois primeiros); por Carlos Eugenio Chauvin e por Alberto 
Pizarro Jacobina (os dois últimos). Es~s relatórios contrastam fortemente 
com os do período posterior, indicando o enfraquecimento e a precariedade 
da atua~ do SPI na área do estado do Amazonas. O relatório de 1929 tem 
98 páginas e importante anexo fotográfico; o de 1930-31temmaisde200 
páginas, transcrevendo ainda dois ~latórios de viagem de Curt Nimuendaju 
aos rios Negro e SolimOes e eontendo ainda numerosos anexos; o de 1941 
tem 279 páginas; o de 1945 é de mesmo volume, e os de 1943 e 1944 
chegando quase as 200 páginas. Contrastam com estes e os relatórios de 
1946 (28 páginas), e de 1948 (8 páginas), de 1954 (19 páginas), de 1956 
(27 páginas), com preocupa~oos meramente burocráticas, geralmente 
recriminando a falta de verbas, e a má qualidade do pessoal disponível e 
queixando-se do ~tado de abandono em que encontraram a lnspetoria. 

O primeiro interesse mais concreto manifestado pelo SPI sobre os 
Ticuna ocorreu em 1929, quando foi confiada ao etnólogo Curt 
Nimuendaju a missAo de "fazer urna visita a aldeia dos Ticuna, no 
SolimOes, e fornecer a esta Inspetoria minuciosos infonnes sobre aqueles 
aborígenes" (Relatório Anual da 1' lnspetoria Regional do SPI, 1929, por 
Bento M. Pereira Lemos - Arquivos do CDE-MI). Da viagem, realizada 
nos meses de outubro .e novembro, resultou um relatório onde 
Nimuendaju apresenta dados sobre a cultura e a situacAo de contato desses 
índios, mas nAo chega a formular propriamente sugest.Oes quanto a ·~ 
protecionista. Faz, no entanto, críticas ao delegado do SPI na regilo, 
observando ser a institui~ao inteiramente ~onhecida dos _indios e dos 
brancos. 

No ano seguinte, em maio, o próprio Inspetor percorreu rapidamente o 
rio SolimOes em companhia do fotógrafo Anasdcio Queiroz, passando por 
algumas localidades Ticuna. Dirigindo-se diretamente a Belém do 
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SolimOes, onde o delegado havia reunido o maior número de índios 
possível, o Inspetor ficou muito bem-impressionado como estado físico e 
sanitário daquela tribo, concluindo: "Fizeram elogios ao delegado de quem 
mostrararn ser muito amigos ( ... ) Nlo me foi dado nenhum caso de 
violencia praticado por civilizados contra esses silvícolas ... " Ao despedir
se recebeu um pedido dos índios de que lhes remetesse roupas e 
f errarnentas, o que nlo foi feito devido a falta de verbas (idem). 

Segue-se um longo período sobre o qual inexiste atualmente nos 
Arquivos do CDE-MI qualquer documenta~o significativa. No início da 
década de 40, voila a ser cogitada urna atuacoo do SPI na regioo do 
SolimOes, constituindo-se ali wna Ajudincia para atender aos Ticuna e aos 
Miranha (vide Relat6rio da 1~ l. R., para os anos de 1940-41 - Arquivos 
do CDE-MI). A proposta do Inspetor Carlos Eugenio Chauvin é de 
instalar um Posto de Fronteira para os Ticuna e dois Postos de 
alfabe~oo e tratamento para os Miranha, a serem locali7.ados em Merla 
e Miratu. A idéia inicial era de, no ano de 1942, sediar o Posto de 
Fronteira no igarapé Belém, no ano seguinte instalando os dois postos de 
alfabeti7.acAo. Com ~ falta de recursos existente, porém, os planos forarn 
modificados, a Ajudancia do SolimOes Dio f oi criada, os pos tos de 
alfabetiza~o foram postergados e o Posto Ticuna foi levantado em local 
mais acessível, em Tabatinga. Após 1943, a tendencia do novo Inspetor, 
Alberto P. Jacobina, era de reforcar o Posto recém-criado, para isso 
fomecendo recursos para a constru~ de urna escola, apoiando os projetos 
económicos desenvolvidos pelo encarregado, visitando pessoalmente a área 
em 1945 e, por fim, adquirindo urna gleba para permitir a constituicoo de 
urna reserva (para o relato desse período 1943-6, vide capítulo 5). 

Em 1946, coma substitui~o do Inspetor Jacobina, iniciou-se novo 
período de estagn~lo das atividades do SPI em nível regional, refletidas 
em relatórios sumários e documen~ao reduzidíssima. No ano de 1952 o 
Inspetor Alípio Edmundo Lage anunciou em um relatório administrativo o 
início de urna "jornada de soerguimento da 11 l. R.", para isso pretendendo 
encerrar os "longos anos de inatividade" do PIT, "ouarora um dos baluartes 
no campo da producoo" (Relatório Anual de 1952, da l' I.R. - Arquivos 
do CDE-MI). Nomeou como encarregado Cristóvao Emmerich 
Thau!11aturgo Lobo com ins~Oes de retomar as atividades agrícolas, 
reabnr a escola e construir nova sede para o PI (idem). Os planos de 
atua~o económica, porém, nao foram levados a cabo e no ano seguinte já 
o Inspetor manifestava seu desagrado com a conduta do funcionário e 
mencionava a sua deci~o de substituí-lo (Relatório Anual de 1953 da l' . , 
l. R. - Arqwvos do CDE-MI). 

Pica patente pela leitura da documentacao existente que nao se trata 
propriamente de um reinício da a~ indigenista, mas de urna simples 
preocupacao administrativa em recolocar as unidades assistenciais em 
funcionamento, tal como haviam estado anos antes. Ao tentar definir 
novas finalidades, tomava-se evidente o despreparo ou o afastamento de 
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tais func ionários de urna ideologia protecionista que caracterizou a 
presen~a do SPI na regrao em outros momentos. 

Urna viagem de reconhecimento a área foi realiz.ada em 1954 por um 
Inspetor, Alfredo José da Silva, que sugeriu diretamente a extin~lo desse 
Posto, urna vez que "os índios nao estao necessitando de assistencia" . , 
realiz.ando um "comércio regular com as cidades de Ramon Castillo e 
Letícia, para a qual a sua prod~ao segue pelo melhor pr~o que oferecem" 
(vide Relatório Anual de 1954 , da l' l. R. - Arquivos do CDE-MI). O 
Inspetor Lage transcreveu essas conclus0es no relatório anual, com as 
quais pareceu concordar. No ano seguinte o Jornal do Comércio (de 
14.09.1955) apresentou urna reportagem sobre Benjamin Constant, 
acusando o PIT de ser totalmente inútil aos indios e nocivo aos regionais, 
mencionando que o próprio encarregado fora preso em Tabatinga por 
embriaguez. · 

Tal inten~oo de desativa~o do PIT s6 nao foi efetivada nessa época 
(1955-6) por urna forca de inércia administrativa, sendo o processo 
desarquivado por seu sucessor, que solicitou parecer por escrito do antigo 
encarregado, Manoel Pereira Lima, entao atuando no PI do Rio Andirá 
Com base nisso, o novo chef~ ~da 1' l. R. chegou a concl~o de que se 
tratava de "choques de interesses econOmicos, o sr. Antonio Roberto 
A yres Maful de Almeida Dio satisfeito com o que já fez u costas do braca 
do índio, quer ficar sem a vigilancia do SPI para prosseguir se apossando 
das terras indígenas e escravizando os legítimos habitantes" (Carta do chefe 
da l' l. R. ao Chefe da S.O.A., em 16.01.1958 - Arquivos do CDE-MI}. 
O antigo encarregado havia sugerido também a transferencia do PIT de 
Umariacu para o igarapé Preto, mas o Inspetor considerava inadequado 
"descobrir um santo para cobrir outro" e solicitou a S.0.A. que 
promovesse urna investigacoo in loco sobre o f uncionamento e a adequada 
localiz.a~o do PJT103. -. 

Indicativo da crise de pessoal e de recursos humanos em que se 
arrastava o órgao a nível regional é que o Inspetor Lage continuou a 
queixar-se do encarregado em relatórios posteriores, sem conseguir 
substituí-lo por outro indigenista. Em 1956, explicitando suas 
preocupa~~s produtivistas, ele observava que os indios apenas 
procuravam o Posto em busca de medicamentos e em f~Ao da escola, 
n~o havendo qualquer intervencao do SPI nas atividades agrícolas dos 
índios (Relatório de 1956 da l' l. R. - Arquivos do CDE-MI). 

No início da década de 60 sobressaiu como urna preocupa~Ao dos 
f uncionários do órgoo e dos militares o estabelec.imento de informa~s. e 
de controle sobre as missües estrangeiras atuando em áreas de fronteira. 
Apareceram algumas respostas de funcionários locais, indicando aprese~ 

l 03 E - dº . ºd d li . ssa prc?Cupa~ao cm ucuur a necess1 a e e a loca za~io do PIT eslava 
na base do mteresse do SPI na realiza~io da primeira fase da pesquisa de 
campo de Robeno Cardoso de Oliveira, antropólogo colabora~or da Se~io de 
Estud_os e Pesquisas . Tal temática se manifestava também extensamente cm 
seu hvro (1964) e cm diversos anigos . 
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de capuchinos italianos, que assistiriam em desobriga as div~ aldeias, e 
a missionários batistas norte-americanos que, segundo ta1S relatos, 
atuariam principalmente junto aos civilizados. . . . 

Como se verá a seguir, os atritos com regionatS e posseiros 
inviabilizaram a expanslo das atividades indigenisw junto aos Ticuna. 
Come~ou a delinear-se urna preoc.upa~lo crescenu: com os grupos 
indígenas dos afluentes dorio Javan, de ~nde procediam re~nte 
noticias de choques e massacres entre ~dios ~ extratores (1118:detretroS e 
seringueiros). Por sua vez a at~ao as~istenc1al ~o PIT manunha-se em 
deteriora~lo, apenas particularmente interrompida com urna pequena 
atividade económica desenvolvida entre 1962 e 1965, pelo encarregado 
Bemardino da Concei~o. Com os magros recursos de que dispunha o SPI 
a nivel regional, retomar o padrlo assistencial implantado por Man~láo 
era a meta para a adminis~o, estando muito além de sua real capacidade 
política manter a mesma postura protecionista. 

As linhas de atua~f:!o dos encarregados 

Como essas linhas de a~ao do SPI se refletiam º.ª at~ao prática. ~e 
seus representantes locais? E como, por seu lado, as diversas fo~as socuus 
presentes nessa situa~lo histórica reagiam perante essas a~Oes, 
promovendo urna redefini~ao das finalidades e das fonnas de atua~o do 
Pm . 

NQ plano local os representantes do SPI podem esquemaucamente ser 
agrupados em duas classes, urna tentando atuar de acordo com urna 
ideologia indigenista, reiterada nos ~ursos e ~um~to~ dos fundadores 
do SPI, outra dotada de urna ideologia de servidor publico, a~lada a~s 
fonnalismos e l rotina das a~Oes-meio, sem estabelecer proJetos mais 
ambiciosos ou inovadores de atua~. 

No primeiro grupo podem ser mencionados ire.s nomes: Man?Cl 
Pereira Lima, que permaneceu de 1943 a 1946; Cristóvlo Emmench 
Thaumaturgo Lobo, conhecido pelos indios como "Lobo", que 
permaneceu de 1952 a 1958; e Bmwdino da Concei~, chamado pel~ 
indios de "Bernaldino", que ficou como encarregado do PIT entre 1962.e 
1965. Ao invés de se restringirem a p6r cm funcionamento o esquema já 
montado de assistencia, os tres assumiram atitudes claras de def esa dos 
interesses dos indios perante os regionais. 

' Como já havia sucedido anterionnente com Manue~, ~ encarrega~o 
Lobo também se envolveu em atritos com o senngahsta Antonio 
Roberto. Ele encaminhou ao chefe da 11 l. R. urna queixa contra q_pattto 
do seringa! Belém afirmando que "aquele individuo explora os índios, 
pagando seus tra~hos a troco de cacha~, da qual é fabricante" (Oficio 
para o chefe da 11 l. R., em 09.06.1955 - Arquivos d<;> CDE-MI). Rel~ta 
denúncia do prefeito municipal de Sao Paulo de Ohven~a, sr. Ond1no 
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Laredo, de que o seringalista teria enviado índios "amarrados e surrados" 
para aqueta cidade. Costumaria ainda ludibriar a boa-fé dos índios e de 
todos desse município "dizen~se Delegado de indios credenciado por sua 
Excia. o Marechal Rondon" (ídem). Concluía pedindo providencias "a fim 
de terminar a escravidOO de senhores feudais que ainda existem nesse rio" 
(idem). 

Sem contar com o apoio regional do SPI, o encarregado buscou 
paralelamente a alian~ das autoridades fiscais. Ele encaminhou ao lnspetor 
da Alfandega de Manaus urna denúncia de que Antonio Roberto possuía 
dois engenhos de cach~a no município de Sao Paulo de Oliven~a sem 
estar quite com as necessárias patentes e sem pagar o Imposto de 
Consumo (Oficio de 09.06.1955 -Arquivos do CDE-MI). 

Tais iniciativas, porém, nao tive~am conseqüencia alguma e o 
encarregado logo percebeu a impossibilidade de intervir no relacionamento 
índios/brancos nos seringais. O campo de a,áo indigenista parecia· 
necessariamente reduzido a reserva de Umaria,u, as tentativas de expandi
lo, abrangendo as propriedades situadas no município de Sao Paulo de 
Olivenva. revelando-se infrutíferas. 

Urna pressao foi desenvolvida ainda por esse encarregado contra as 
famílias de brancos que estavam estabelecidas dentro da reserva. Em 
resposta a isso os invasores articularam-se a um importante seringalista, 
José Acioly de Menezes Veiga, na época deputado estadual, que redigiu um 
memorial enviado ao Govemador do Estado do Amazonas expondó a 
situavao e pedindo providencias. Nesse documento os regionais 
argumentavam que "a permanencia do Posto em Umaria~u é inútil e 
improdutiva ( ... ) nao existindo nesse recanto índios· e sim civilizados 
caboclos" (apud Cardoso de Oliveira, 1972: 109-110). Contra a 
manuten~ao do PIT naquele local foram levantados mais dois argumentos: 
a) a improdutividade económica do Posto, incapaz até de autobastar-se; b) 
o SPI, que tinha como finalidade atender índios brasileiros, estava de fato 
servindo a estrangeiros, em sua maior parte peruanos (op. cit., pág. 112), 
de vez que muitas familias residentes em Umari~u eram proce.dentes dos 
arredores de Letícia, quando esta ainda estava sob domínio do Peru. 

O memorial circulou em diferentes esferas e f oi finalmente enviado ao 
Presidente da República, tendo como conseqüencia a rem~ao do 
encarregado. No entanto nenhuma iniciativa quanto ao deslocamento do 
Posto ocorreu, muito embora como tenha observado Cardoso de Oliveira 
houvesse "urna unanimidade de opiniOes sobre a inconveniencia.de se ter 
um Posto Indígena no lugar onde se encontra o Posto Ticunas. 
Empregadores, comerciantes e especuladores de toda a sorte passaram a ver 
no SPI urna amea~a a sua a~ao, chegando a classificá-lo como algo 
reacionário, negativista, um constante empecilho ao 'desenvolvimento da 
economía regional ' . A tese mais defendida na área era a da transferencia do 
PIT para o alto Curu~á. onde lá 'cumpriria realmente suas finalidades': 
pacificar tribos hostis" (op. cit., pág. 112). Como explicita esse autor, tal 
argumcnta~ao fundamentava-se em "urna concepr;ao oportunista, ainda que 
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realista, do papel do SPI como urna agencia aplainadora do caminho a ser 
seguido pela civiliza~" (idem). 

Na gesmo do encarregado Bemardino da Concei~oo houve urna relativa 
melhora nos padroes de atua~oo indigenista, sendo retomada a atividade 
agrícola. Um relato de 1965, feito por um funcionário do SPI de 
passagem, descrevia o PIT como "em franca atividade ( ... )mostrando a 
capacidade de trabalho do encarregado" (Relatório de Raimundo Pio de 
Carvalho Lima, em 06.08.1965 - Arquivos do CDE-MI). A descri~ao 

· concreta da atividade agrícola desenvolvida no entanto era bem 
inexpressiva, se confrontarmos as cifras de produ~oo e de popula~o com 
aquelas do peóodo de Manueláo. Segundo as estimativas do encarregado, 
em Umaria~u. em fevereiro de 65 haveria 815 índios aldeados, a atividade 
agrícola do PIT resumindo-se ao preparo de um hectare de terreno, com 5 
mil covas de macaxeira, 100 pés de banana, 50 de abóbora e 15 de 

· melancia. A produ~ao mais significativa obtida foi a de milho, com 400 
kg, distribuídos 40 para os índios, 60 ficando para consumo interno do PI 
e o restante destinando-se a venda (idem). Apesar de pequena, essa safra 
permitiu adquirir mercadorias e instrumentos agrícolas para serem 
distribuídos entre áqueles que participaram do ro~ado (inf. Felipe, 
Umaria~u. 1974). 

Os brancos que ainda boje habitam dentro da reserva apontam 
Bernardino como "um criador de casos", acusando-o de ser urna pessoa que 
nao conseguiu desenvolver a agricultura e que tentava obter ascendencia 
sobre os índios jogando-os contra os brancos (inf. Israel Guedes, 
Umaria~u. 1981). Em seu relato esse último narra que durante sua gestao 
Bemardino promoveu urna reunmo com todos os civilizados que moravam 
dentro do Umaria~u e perguntou qual o tempo de que precisavam para sair 
dali. Ele tinha o apoio da Guami~ao de Tabatinga, entao dirigida por um 
12 tenente, que amea~ou usar os 350 homens que tinha sob seu controle 
(sic) para retirar dali todos os ocupantes da reserva. O pai do inf onnante, 
ent.ao, pediu licen~ para fazer um abaixo-as.sinado dirigido as autoridades e 
com isso acabou por sustar as pretensües do funcionário do SPI. 

Na documenta~ao oficial nao há noticia desses fatos, porém urna carta 
de Bernardino ao chefe da 1~ l. R. deixa clara a sua posi~~o quanto aos 
invasores, que "estariam localizados no meio do aldeamento e tomam-se 
contraproducentes a administra~ao e aos indígenas" (Carta de 12.07.1963 
ao chefe da 1~ l. R. - Arquivos do CDE-MI). Nesse documento ele ressalta 
que sao escassas as terras para agricultura existentes na reserva, urna 
grande parte ribeirinha sendo inundável durante longo período do ano 
(ídem). É de notar que de fato os civilizados se localizam (e se 
localizavam) justamente no trecho onde a terra firme chega até a beira do 
rio Solimoes. 

Se a expansao do campo de a~áo indigenista parecia inviabilizada na 
área Ticuna, a tendencia dos funcionários do SPI foi de voltar-se cada vez 
mais para urna atua~ao junto aos grupos indígenas tidos como belicosos 
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00 rio Javari e seus afluentes104. Em 1963 o encarregado Bernardino 
organizou urna expedi~o ao rio Curo~ para tentar um contato amistoso 
com índios das tribos Marubo e Catuquina. Em 1965, com a notícia de 
massacres nessa área, ele voltou ao mesmo rio Curu~á. Quem o sucedeu 
como·encarregado do PIT foi um sertanista, Estevao da Silva Rodrigues, 
que dispendeu a maior parte de seu tempo e de seus esfor~os na atra~o 
desses índios, e nao no trabalho junto aos Ticuna (informe do chef e da 1 ! 
I. R. em 27.09.1967 - Arquivos do CDE-MI). 

Esses encarregados mencionados foram aqueles que desenvolvcram 
a\:Oes mais significativas de acordo com os documentos e dos quais índios 
e brancos conservam urna memória mais viva. Em urna rela~ao abaixo, eu 
indico todos os encarregados do PIT, citando por extenso aqueles de que se 
dispóe de registro escrito na documen~~ao do SPI, outros sendo apenas 
mencionados pelos índios e referidos por um único nome. As avalia\OeS 
de cada gestao decorrem primordialmente ~e documentos administrativos 
do SPI. 

Quadro N1 8 - Rela~ao dos Funcionários Encarregados da 
Dire~áo . do PIT (1942/72) 

1 . Carlos Pinto Correia 
2. Manoel Pereira Lima 
3. Antisthenes Nogueira Pinto 
4. Raymundo Athaíde 
5. 
6. Alberto de Andrade Gomes 

7. Cristóvao Emmerich Thauma
turgo Lobo 

8. Heitor Barrcira 
9. Bernardino da Concei~o 

10. Estevao da Silva Rodrigues 
11. Gilberto Pinto Figueiredo 
12. Bernardo Müller Filho 
13. Daniel da Silva Fernandes 

Fonte s : (•) Carvalho, 1955:10. 

"CARLOS CORREIA" 1942 
''MANUELÁO" 1943-1946 
"ANTISTA" 1946-194 7 
"ATAÍDE" 1948 
"CALISTO" 
''ANDRADE'' 

"LOBO" 
''ITU BARREIRA" 
"BERNALDINO" 

"ESTEV AO" 
'GILBER10" 
''BERFZINHO'' 
''DANILINHO" 

(*) 1950 
-1951 
(**) 1952 
-1958 
1959-1962· 
(**) 1962 
-1965 
1966 e 1968 
1967 
1969 
1970-1973 

(••) Cardoso de Oliveira, 1964. 
Documentos administrativos do SPI (CDE-MI). 
lnf ormantes Ticuna . 

l 0 4 Em um relatório de 1963 Bemardino sugere a transfonna~io do PIT em 
urna Ajudiru:ia por diversas rarees que arrola a seguir, entre clas dcstacando
se "a existencia de tribos a pacificar na jurisdi~io dessa unidade" (vide 
Relatório de 21.02.1963 - Arquivos do CDE-MI). 
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E importante registrar que por diversas vezes a chefia do PIT foi 

entregue náo a indigenistas com algum preparo ou experiencia anterior 
(como era o caso dos tres mencionados), mas a elementos da pr6pria 
regiáo, que viam nesse cargo um emprego público como qualquer outro, 
~ncarando os tndios com a mesma 6tica que os patróes ou os invasores da 
reserva - isso quando nlo estavam explícita e diretamente associados a 
estes. Assim, por exemplo, um dos ocupantes nlo-índios da reserva 
afirmava que o único encarregado de que ele tinha queixa era o Bemardino, 
os demais nunca o incomodaram. Citou inclusive que o Andrade o teria 
nomeado como substituto, quando se ausenta va de férias (inf. Israel 
Guedes, Umaria~u. 1981)! EstevAo Rodrigues, por sua vez, era um 
simples regional, sem maior instru~Ao, aceito pelo órglo como 
trabalhador bra~al e 'mais tarde transformado em sertanista. Quem 
substituiu ao encarregado Lobo - que teve atritos com regionais - foi 
Heitor Barreira, de urna tradicional familia de seringalistas da regioo, cujo 
tio foi durante certo tempo patrao do igarapé sao Jerónimo e Delegado do 
SPI. O pai deste encarregado, Lauro Castelo Branco, era proprietário de 
glebas no Paraná Ribeiro, sendo o dono do cartório n1unicipal de SAo 
Paulo de Oliven~a. Por sua vez o último dos nomes dessa relar;oo, Daniel 
Fernandes, eslava bastante vinculado a f amília Mafra, sendo seu pai 
procurador do ve1ho Quirino e depois de seu filho Benedito (vide gráfico 
nº 1, pág. 71). 

O paradoxo ideol6gico da tutela 

É necessário agora retomar o esquema analítico proposto 
anteriormente. Isso significa explicar os padrOes de ar;Ao, os papéis e as 
ideologias nAo como urna atuali~ao pura e simples de um quadro único 
de referencia, seja esse partilhado por ambos os atores, imposto devido l 
existencia de posi~Oes assimétticas, ou ainda comttuído inteiramente pelo , 
observador para fins de análise. E preciso, ao contrário, ver tais normas e 
ideologias como um produto relativo e mutável de um campo de inte~ao 
entre indios e f uncionários do SPI, onde se sucedem contextos de 
antagonismo e de coopera;ao, cada evento ou ~ao correspondendo a urna 
escolha (ou combina~lo de escolhas) entre os diferentes referenciais 
existentes, capazes de imprimir rumos de a~o e significados diversos ao 
comportamento dos atores. O padráo de legalidade aí descrito é o resultado 
desse jogo de possibilidades, condicionado por faJores de ordem hist6rica e 
cultural, que nao somente viabiliza o surgimento de certas inter-relar;Oes e 
antagonismos, mas também circunscreve as possibilidades e beneficia 
algumas dentre elas. 

Urna pressuposi~Ao subjacente a qualquer discuss:lo sobre o fen0meno 
da tutela é de que exista um código comum de condutas partilhado e 
conhecido (ainda .que com graus variáveis de conformidade) por todos os 
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m~mbros de um mesmo grupo social de referencia Em um conjunto de 
casos as pessoas se distanciam dessses padrOes, frustrando as expectativas 
de outros e contrariando os imperativos racionais do comportamento 
social. Em urna perspectiva sociológica normativa e integradora, nAo 
necessariamente tais fatos precisam ser vistos como patológicos ou 
intrinsecamente negativos, podendo igualmente ser associados seja a 
problemas de aprendizado e ·SOCializar;Ao, seja a questao da diversidade de 
códigos em grupos sociais de ~aior escala. 

No primeiro caso podem ser colocados temporariamente os menores, 
cuja adesAo e conhecimento dos códigos dominantes é somente parcial em 
virtude de resultar de um processo de aprendizado ora em curso. Outros 
desvíos de conduta ·poc1em de.correr de urna incapacidade fisica ou mental de 
pessoas que atingem um conhecimento apenas deficiente e parcial dos 
códigos dominantes, exercendo urna participa~o social limitada. As duas 
s i tua~oes estlo englobadas no esquema abaixo, sendo ilustradas 
respectivamente pelos menores e pelos deficientes (cego, surdo-mudo, 
louco etc.). · 

A admissAo da existencia de outros códigos culturais pode igualmente 
ser um fator gerador de condu~ divergentes. Em princípio todos os es
trangeiros (os índios entre eles) eStariam colocados em tal posi~o. poden
do infringir o código n~o em fun~Ao de urna cidadania incompleta, mas 
justamente por urna vincula~lo a um código diferente. De fato as leis 
procedem a urna tipologizar;Ao da8 culturas, distinguindo inteiramente o 
tratamento dado ao imigrante e ao índio, urna vez que o primeiro provém 
de culturas similares e é portanto tido como capaz de dirigir por si próprio 
(obedecidas, é claro, as leis do país) o processo de assimila~Ao A nova 
~ultura, enquanto o índio é tido como portador de urna cultura primitiva, 
mcapaz por sisó de aprender ou adaptar-se as condi~Oes de urna cultura 
superior. Estas duas situa~Oes estio igualmente indicadas no esquema 
abaixo. 

Quadro n1 9 -

Subgrupos 

Deficientes físicos 

Menores 

Índios 

Estrangeiros 

lnfratores 

A tutela no universo de condutas 
potencialmente anti-sociais 

Natureza da Dife~ Con~Oes de 

Inc.apacidade para con
duta normal 
Socializ~Ao incompleta 

Socializ~o incompleta 
x Diversidade cultural 
Outra forma de socia
li~ 
TransgressAo temporária 
de padrOes que conhecem 

Reincorooraci'k> 
Artificios visando evitar 
completa exclus11o 
Com o tempo e a ~lo do 
educaOOr devem chegar a 
conduw~ 
O tutor eleve conduzir o 
processo de a¡Rndizado 
Aprendizado e~~ 
autoconduzidos 
Institui~Oes punitivas e 
correciónais · 
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Em geral o aspecto mais destacad? ~ tutela, aque.le que a envolv~ de 
urna necessidade e que a pretende JUSttficar, é a d1mendo educauva, 
pedagógica, de que se reveste arela~ (suposta de aprendizado e pro~o) 
entre tutor e tutelado. Este último é sempre aquele sobre o qual se supOe 
que disponha de um conhecimento parcial ou deformado do~ códig~·s 
culturais dominantes. Autores que se contrapOe a essa 1deologia 
pedagógica da tutela, pretendendo evidenciar os ~us ~~os repressores, 
tem buscado reconstruir e desmontar esse mito. Urna imagem usada 
originalmente por Gathorne-Hardy, 1972 (apud Paine, 1977) ~ ~m idéia 
do fundamento altruístico e repressor que carrega de ambigu1dades e 
eufemismos essa rela~ de dominar;ao: a si~Ao de contato como que 
afastou a mAe (enquanto expresslo de fator básico de sociali~o e da 
própria cultura originária) dos povos colonizados e lhes deu em. troca u~ 
governante ..,. a administra~o colonial - com a qual tem de helar e CUJ8 

fun~ imediata é tomar conta deles, encarregando-se de transfonná-los em 
adultos e em bons cidadaos (Paine, 1977:80). 

A finalidade da tutela é justamente transformar, através de um 
ensinamento e urna orienta~ dirigidas, tais condutas desviantes em ~Oes 
e significados prescritos pelos códigos dominantes .. Assim a t~tel~ é, fator 
de controle do grupo social sobre um conjunto de 1nd1viduos 
potencialmente perigosos para a ordem esta~lecida, urna .vez .q~ 
partilham, junto comos infratores, de condutas vistas como ~u-socws. 
Resguardada a particularidade já anotada em face dos estrangell'OS, é como 
se os índios, os menores e os deficientes (estes em certos contextos), 
tivessem urna importante atenuante, que mantiyesse urna linha de 
separa~Ao entre eles e os infratores das normas. E que diferem destes 
últimos por disporem de um conhecimento parcial e limitado dos códigos 
dominantes ou por serem informados naturalmente (nascidos e formados) 
por outros códigos, enquanto os infratores conhecem plenamente as 
normas, rejeitando-as e contrapondo-se a elas. Fora esse elemento de 
intencionalidade, tais a~<ks sAo classifi.ca~ dentro d.o universo de 
condutas anti-sociaislO , sendo a tutela o unico mecanismo que pode 
evitar que tenham sobre os membros e as institui~oos do grupo os 
mesmos efeitos oocivos e deletérios das condutas criminosas. 

A difere~a de outras formas mais explícitas e utilitárias de dominar;ao, 
a rela,áo da tutela se funda no reconhecimento de uma superioridade 
inquestionável de. um dos elementos e na obriga,áo correlata, que esse 
contrai (para como tutelado e com a própria sociédade envolvente) de 
assistir (acompanhando, auxiliando e corrigindo) a conduta do tutelado de 
modo que o comportamento deste seja julgado adequado - isso é, resguarde 

105 Nao é por acaso que deficientes, menores e . estrangeiros . (esp~cialrrÍente os 
classificados como de outras ra~as) sio escolh1do1 na sem1olog1a usual dos 
meios de comunica~io de massa (vide Eco, 1966) como símbolos adequados 
para expressar indivíduos de conduta criminosa e que amea~am a 
continuidade social. 
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os seus pr6prios interesses e náo ofenda as normas sociais vigentes. SAo 
essas as duas suposi~res básicas sobre as quais se assenta a necessidade 
desse mandato: 1) o tutelado noo é plenamente capaz de defender, expressar 
ou mesmo conhecer os seus reais interesses, havendo necessidade de 
alguém que atue ou decida em seu lugar para evitar que ele sofra ou seja 
lesado em conseqüencia de atos que outros com ele concluíram; 2) o 
tutelado nao domina plenamente os códigos da sociedade nacional, 
necessitando de alguém que o oriente, mostrando os modos corretos de 
proceder em cada situa~ao, disciplinando os seus modos de manifestacoo e 
evitando que ele transgrida as normas e entre em choque com direitos, 
valores ou interesses alheios. 

Os referenciais da Administra9áo (doutrinas, imagens e 
práticas) 

Sem restringir a elasticidade e limitar as fun~éks ideológicas da tutela, 
há necessidade de um conjuntQ de normas que instrumentalizem os 
funcionários (e possam vir a ser de conhecimento geral) sobre a.s 
modalidades pelas quais deva ser exercido esse mandato. Existem dois 
aspectos envolvidos nisso: a) a defini~o das normas, realizadas por leis, 
estatutos, regimentos, portarías, instr~<ks etc.; b) o .conhecimento e a 
atualiza~Ao das normas pelos funcionários, implicando em canais de 
socializacoo, em meios de supervis00 e·corr~ das iniciativas tomadas. 

Situando-se na ótica da adminis~oo. Gluckman (1968b) reflete sobre 
a atuacoo do comissário de distrito dentro de urn território ocupado por um 
segmento do povo Zulu. Ele mostra o caráter integrado da administra~o 
estabelecida pelo govemo sul-africano, havendo un1a aloca~o precisa e 
hierarquizada de responsabilidades, bem como a formw;oo de um conjunto 
de conhecimentos, recnicas e experiencias que é transmitido regularmente a 
todos os quadros burocráticos e considerado um f ator indispensável ao 
exercício racional da adminis~. 

Os executores diretos dessa política colonial - argumenta Gluckman 
(1968b) - foram elementos que receberam urna prepara~Ao específica e 
especializada, freqüentaram cursos superiores e universidades, possuindo 
n~ües de econoll)ia, geografía, história e legisl~ao. Em sua trajetória de 
prepara~o, assimilaram tanto os fundamentos ideológicos de urna política 
racial quanto os princípios bem concretos de urna adminis~o eficiente e 
moderna, disso resultando urna ideología ético-profissional que orienta e 
distingue a atua~ao desses comissários da conduta de outros brancos, 
agentes económicos ou religiosos, que se fazem presentes nos territórios 
nativos. Colocá-los pura e simplesmente corno representantes de 
interesses coloniais seria esquecer inteiramente a existencia dessa ideología 
ético-profissional e criar obstáculos a compreensAo do proprio jogo 
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político local, onde o seu comportamento apresenta urna grande margem 
de autonomía e var~ em face das demais fo~ envolvidas. 

Faz sentido trazer essas reflexües de Gluckman para a análise da 
atua~o dos f uncionários do SPI em face dos grupos indígenas sobre os 
quais est.ao legalmente como responsáveis? A compara~ao por si só já 
ajuda a refletir, iluminando e estabelecendo conexres entre os aspectos 
divergentes. Seria urna boa hipótese de trabalho investigar a forma~oo e 
reprodu~ao de um grupo limitado de intelectuais positivistas (militares ou 
nao) que definem as normas de acao e os postulados básicos de urna 
ideologia protecionista. Caberia deixar claro - contra urna vis~o 
apologética do antigo SPI - em que medida essa ideologia norteou 
efetivamente a a~o do órgoo e gerou práticas administrativas específicas. 
Ou se ao contrário limitou-se a ser urna consciencia culpada da ac~o 
integradora do Estado (destinada basicamente ao consumo externo da 
opiniao pública) e nunca deglutida inteiramente pelo próprio Estado e por 
amplos setores das classes dominantes. 

Quaisquer que sejam as conclusoes a que se possa chegar, parece 
bastante difícil falar de urna ideología ético-profissional que unificasse a 
a~ao de funcionários de um certo escaloo (com exc~~o. talvez, dos ditos 
sertanistas). Até mesmo a utiliza~o do designativo indigenista deve ser 
feíta com suspei~ao, urna vez que sugere urna analogía inexistente com o 
indigenismo mexicano, no qual as a~oes administrativas e o quadro de 
funcionários estao embuídos de conhecimentos e princípios doutrinários 
que estabelecem as modalidades desejáveis de integrac~o do índio na 
sociedade nacional. 

O que a considera~ao de um caso específico pode fazer é mostrar o 
descompasso entre as analogías e urna situa~o concreta de tutela. Como 
foi mostrado anteriormente, seria absolutamente equivocado identificar a 
a,áo administrativa do SPI com os postulados de uma ideologia 
protecionista. Apenas alguns desses funcionários pareciam estar 
mínimamente familiarizados com esses princípios e motivados a colocá
los em prática. O preenchimento do cargo de encarregado de Posto 
Indígena náo supunha a obten,áo de diplomas, cursos ou conhecimentos 
específicos. lsso dependía em geral do chefe da Inspetoria que, tendo em 
vista os recursos existentes (financeiros ou humanos), mobilizava e 
selecionava os candidatos mediante urna avaliacao de suas habilidades, 
experiencias anteriores, disposi~res e possível adequ~ao a situacao com 
que iriam lidar. A concep,áo do servi,o público como gerando cargos 
vitalícios, distribuídos como prebendas em uma l6gica de clientelismo 
'político, opunha-se radicalmente a qualquer tentativa de implantar uma 
administr~áo eficiente ou de aplicar princípios gerais de at~áo. 

Os funcionários considerados faltosos ou incompetentes eram 
penalizados nao com a destituicao do cargo, mas com a transferencia de 
urna área para outra. ldentico recurso era acionado por elementos bem 
formados ideologicamente mas que se encontravam em urna situacao de 
estrangulamento por ausencia de verbas, ou que sofressem persegui~o de 
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seu superior hierárquico, ou ainda que se debatessem em impasse·s 
insuperáveis em seu trabalho. lsso destituía de sentido penalizador as 
transferencias. Nas avali~oes o que valía era apenas o prestígio relativo de 
cada indivíduo junto aos que ocupavam posi,óes centrais nos diferentes 
grupos de poder e influencia. 

A atua~ao mais positiva de um encarregado era viabilizada por urna 
conexáo pessoal como seu superior imediato, o lnspetor Regional lsso 
era patente no caso de Mariueláo, cuja atividade no PIT coincidiu 
cronologicamente e foi favorecida diretamente pelo apoio político e 
administrativo do Inspetor Jacobina. Em várias cartas ao lnspetor, 
Manueláo se queixava da falta de atendimento a seus pedidos e de respostas 
a suas cartas, cobrando do Inspetor um compromisso pessoal de 
envolvimento e auxílio.106 

Do seu lado, o Inspetor confiava bastante em seu encarregado, 
referindo-se elogíosamente a ele em vários documentos oficiais107; 
adquirindo no comércio de Ma~aus e remetendo por navío as mercadorias 
necessárias ao comércio do PIT, favorecendo a contratacoo de funcionários 
e a construcao de instalacres, visitando a regiao para apoiar in loco 
Manueláo em um momento em que a sua vida estava am~ada e, por fim, 
adquirindo urna gleba e entrando em entendimentos com o Exército para a 
cria~ao da reserva de Umaria~u. Com a saída do Inspetor Jacobina, 
Manueláo foi transferido para outro PI (situado no rio Andirá), os 
próximos encarregados nunca chegando a contar com igual apoio dos 
Inspetores, fosse isso explicado por precariedade de verbas, fosse para 
evitar maior comprometimento em atritos com interesses económicos e 
políticos locais. 

O Inspetor Jacobina parecía caracterizar-se por urna posi~ao de 
independencia distante dos interesses regionais, buscando o apoio direto de 
Rondon. Aliás sua primeira iniciativa ao ser designado para o cargo foi 
escrever pessoalmente a Rondon, comunicando-lhe o fato e pedíndo-lhe 
apoio. Já anteriormente Rondon tivera urna interven~o pessoal naquela 
Inspetoria, conseguindo indicar para a sua ~oo o seu colaborador Carlos 
Eugenio Chauvin, pretendendo com isso "melhorar a calamitosa· situacAo 
dos índios que moravam naquelas fronteiras" (Carta de Rondon a Chauvin 
- Arquivos do CDE- MI). Jacobina parecía partilhar daquelas idéias e ser 
pessoa próxima desse grupo. No entanto ele nao conseguiu nomear o seu 
sucessor, tendo indicado para o cargo Durval de Magalh:ies, sendo no 
entanto escolhido outro que, já no seu primeiro relatório anual, criticava 
duramente "a desor~ administrativa da g~ anterior". 

O relacionamento entre o Inspetor Lage e o enCarregado Lobo tambéín 
pode ser visto como urna prova, pelo negativo, da conex!o necessária 
entre os ocupantes desses dois cargos. Foi o Inspetor que colocou o agente 

106Vide especialmente Carta de 22.01.1945, além de outras cartas e 
tell!,f ramas já citados - Arquivos do CDE-MI. 
1 O Vide Processo iniciado com Of. nº 25, de 21.02.1946 - Arquivos do CDE
MI. 
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Lobo no PIT, inicialmente confiando em sua atuw;no. Quando se tomou 
claro que ambos teriam linhas diferentes de atuw;oo - o Inspetor queria do 
encarregado que desenvolvesse no Posto urna atividade económica 
produtiva, o encarregado quería do Inspetor apoio político contra os 
seringalistas - duas coisas ocorrem: a atua~no local de Lobo fica 
estrangulada, isolada e n~o consegue satisfazer inclusive aos índios; o 
Inspetor tenta a substitui~oo do encarregado por outro mais afinado com a 
sua perspectiva de trabalho, mas nAo dispéSe de recursos para pór isso em 
prática. 

Outro f ator de ve ser indicado como limitativo tanto da form~no de 
urna ideologia ético-profissional entre os funcionários do SPI quanto de 
urna melhor adequa~no de linhas de a~ao e perspe.ctivas entre Inspetor 
Regional e encarregado de Pis. Trata-se da situa~oo de falta de verbas, que 
muitas vezes favoreceu a que os lnspetores realizassem escolhas menos 
onerosas e selecionassem os encarregados entre os proprios naturais da 
regioo. 

Outras justificativas podiam igualmente ser usadas para o mesmo fim, 
como a cren~a de que os elem_entos de f ora teriam maiores problemas de 
adapta~Ao a área e aos índios. Embora noo seja dito, o que freqüentemente 
buscavam os Inspetores ao mobilizar localmente os funci<Jnários do SPI 
era aliviar as tensóes (ou minorar os atritos) entre o SPI e os interesses 
locais. Assim a substitui~ao de Lobo, incompatibilizado com muitos 
brancos, por Heitor Barreira, filho de tradicional família seringalista, 
parecia ter a finalidade de esvaziamento do confito antes manifestado. Já a 
nomea~o de regionais pobres para o cargo de encarregado do SPI, como 
ocorreu com Estevno, teve o efeito de enfraquecer o prestigio local do 
órgoo, que passava a estar representado por alguém que os seringalistas 
nilo consideravam nem como seu par, nem como uqi estranho, mas sim 
como um subordinado. 

Na inexistencia de um código de a~ao mais estruturado e que f osse 
transmitido de modo regular, bem como na ausencia de um conjunto de 
a~<ks de controle, que cuidassem de que essas normas f ossem levadas a 
prática de modo consistente, o que parecía funcionar efetivamente como 
um guia para a atua~o dos funcionários do SPI, determinando atribui~s 
e mantendo certas ambigüidades, era o já mencionado paradoxo ideológico 
da tutela. A tarefa do encarregado de um Posto Indígena, como 
representante local do SPI, era de tomar conta dos fndios que residiam 
dentro da área sob sua jurisdi~o. lnterpretat;oes divergentes podiam ser 
atribuídas tanto a nature:za quanto a abrangencia do seu trabalho. 

Em urna vertente ideológica, tomar conta dos fndios significava 
basicamente protege-los, urna boa parte da atividade do encarregado sendo 
voltada para a garantia de seus direitos e intere~s. que estariam sendo 
prejudicados por um terceiro elemento. Nessa linha, as perspectivas 
políticas de enfrentamento local do SPI com outras f~as sociais eram 
bastante fortes. Ainda que considera~Oes de ordem política sobre a 
oportunidade, a desejabilidade e a exist&lcia de meios para sustentar esse 
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conflito pudessem manter os antagonis~os em um estado latente, esse 
parecia ser o desdobramento mais previsível para a ~no indigenista. Fora 
das limi~oes derivadas de seu reduzido poder, a tendencia era de dar a~ 
indigenista a abrangencia máxima possível, nlo se limitando ao local onde 
estarla instalada a sede do PI. 

Na outra vertente ideológica, tomar conta dos índios significava evitar 
que eles - por seu desconhecimento dos modos de ser da civil~o, por 
seus costumes próprios, por características de personalidade e 
temperamento ou ainda por vícios individuais - criassem dificuldades para 
a existencia e o exercício de atividades produtivas, de manif esta~oes 
religiosas, cívicas ou sociais por parte da popula~no branca da regino. 
Enquanto na vertente anterior a imagem acionada como um paradigma 
seria a de urna crian~a. agora seria certamente aquela do louco ou do 
desviante social. Tal perspectiva nio supunha de modo algum a 
necessidade ou o estabelecimento de urna empalia ou de um vínculo social 
(afetivo 0\1 intelectual) entre tutor e tutelado, isso podendo até mesmo ser 
visto como negativo - por criar familiaridade e compromissos, reduzindo a 
autoridade e o poder coercitivo. lsso poderla até mesmo lan~ dúvidas 
perante a popul~oo branca ( qu~ na prática ele estarla defendendo) sobre a 
isen~ e racionalidade de sua conduta como tutor. 

A presen~a de um desses encarregados dentro da aldeia nao se tomava 
jamais um fato comum. Seus relacionamentos com os índios limitavam
se a poucos líderes, que instruíam como seus representantes perante os 
demais. O seu espa~o de circul~ na aldeia era sempre bastante reduzido, 
permanecendo quase exclusivamente na propria sede do PI. Geralmente tais 
encarregados residiam a maior parte do tempo fora da reserva, ali ficando . 
sempre nos fins de semana e feriados, quando noo chegavam a ter mesmo a 
sua residencia oficial (principalmente no caso de terem família) situada em 
urna localidade próxima. Também nesse aspecto contrastam fortemente 
comos encarregados do primeiro tipo (como Manuel4o e Bemardino), que 
residiam dentro da aldeia, convivendo intensa e cotidianamente com os 
índios, suas esposas atoando como professoras, seus filhos participando 
das brincadeiras das c~.108 

A perspectiva de atua~o política desse tipo de encarregado conduzia 
nítidamente a urna certa composi~ao com os interesses regionais, na 
medida em que compartilhava de urna visno negativista sobre o índio e sua 
conduta. No caso de funcionários que procediam de fora da regioo havia um 
nítido processo de-envolvimento pelas elites locais109 em urna tentativa 
seja de mostrar-lhes a sua for~ efetiva de ~o e retalia~, seja no sentido 
de inculcar-lhes o seu próprio modo de ver a quest!o indígena. Em 
conseqilencia dessas iniciativas podia haver um relativo esfriamento ou 

108contam ainda hoje. os índios que urna filha de Bemardino chegou a falar 
muito bem a "gíria". . . 
109ver, a esse rcspeito, a descri~io da atua~io de Anthistenes. sucessor de 
Manuelio, no cap. 5. 
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apaziguamento das tensoos, isso chegando até mesmo a tentativas mais 
diretas de coop~o e comprometimento. 

No caso de elementos da propria regiao, essa tendencia atuava de modo 
mais natural, pois partilhavam um mesmo universo de preconceitos e urna 
identica visoo de mundo. Nessa linha, a preocup~ do encarregado era em 
tomar menores as suas responsabilidades efetivas, vendo-se como um 
administrador de uma gleba e dos índios aí residentes, evitando 
envolvimentos em problemas ocorridos fora daquele espa90 bem limitado. 

Critérios de eficácia para ~áo dos encarregados 

Mas como esse eixo ideológico se traduzia em wna orienta9ao concreta 
para atua9ao do chef e do PI? Havia certos critérios de eficácia que eram 
aplicados por seu superior hierárquico, passando a ser incorporados pelos 
proprios encarregados, que deles se ~iam para auto-avaliar, segundo o 
prisma da administra9ao, a sua própria atuat;ao. O primeiro critério - que 
constituí um objetivo visado primariamente por todos - é a manuten,áo 
da ordem, internamente a comunidade e também no seu relacionamento 
com os brancos. O grau de interven9ao do encarregado em problemas 
surgidos entre índios moradores da reserva poderia variar bastante, 
dependendo da vis:io que ele tivesse sobre a cultura indígena em geral e 
daquela cultura em particular, acreditando (ou nao) na existencia de 
mecanismos proprios para resolver tais questOes, ou ainda na capacidade do 
capitáo de dar um encaminhamento satisfatório (segundo a sua ótica e, em 
certa medida também, aceito pelos índios) para tais casos. 

Por outro lado implícito na atuat;ao dos encarregados existia como que 
urna escala de gravidade atribuída aos conflitos, sendo muito rara sua 
interven9ao em questOes consideradas menores ou paniculares, que 
inclusive difícilmente chegavam a ser de conhecimento do Posto (como as 
brigas entre os membros do casal, problemas de separa9ao e posse dos 
filhos, contrata9ao e acordo quanto a casamento, corretivos aplicados a 
crian~s e adolescentes etc.). Quando isso ocorria, é porque estavam em 
pauta am~as concretas de morte ou agressao física A interven~ao do 
encarregado podía ocorrer tanto no caso de agravamento de conflitos desse 
tipo quanto da existencia de outros distintos, que já de início sugeririam 
conseqüencias mais graves (como as acusa90es e castigos aplicados em 
suspeitos de roubo ou feiti9aria). O uso da cacha9a ou a interven900 de 

, outros brancos constituíam por si só um fator suficiente para tomar 
bastante grave qualquer dessas questOes, justificando que a solu~ao 
passasse pela figura do chef e do Posto. 

A aguardente era adquirida livremente no comércio das localidades 
adjacentes, as tentativas dos f uncionários do SPI de proibir essas vendas 
jamais atingindo qualquer resultado. Ainda que existisse urna lei a esse 
respeito, o ato de flagrante era muito difícil, os comerciantes alegando 
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sempre que se trata va de boatos e mentiras inventadas por outros ( ou pelos 
índios) para prejudicá-los. A ingestao da cacha~ poderla transfonnar um 
simples desentendimento doméstico de marido e mulher em um 
espancamento público da esposa, mobilii.ando a aten~o de toda a aldeia. 
Os cunhados, o sogro ou até outros parentes e vizinhos que, em condi~Oes 
nonnais, nao se imiscuiriam de modo algum na questao, poderiam sentir
se diretamente afrontados ou julgar imprescindível intervir. Como observa 
Nimuendaju, a condi9ao de alcoolizado isenta o indivíduo de urna 
responsabilidade ( ou puni9ao) posterior por seos atos, mas paralelamente 
lhe retira todo o comedimento e racionalidade, tornando-o muito violento e 
fazendo-o sofrer a desonra de ver outros interferirem em assuntos 
usualmente considerados como estritamento privados. 

Mesmo em contextos cerimoniais, durante a realiui9ao dos rituais de 
inicia9ao e nomea9ao - onde durante pelo menos tres dias se sucedem 
canticos e dan~as, com brincadeiras e encena90es realizadas pelos 
mascarados, pela ingestao continuada de bebidas fermentadas (como a 
cai~uma e o pajauaru, já desde muito complementados pela cacha9a), é 
comum a ocorrencia dessas cenas de violencia, sendo inclusive esse o 
momento em que a hostilidade latente na rela~ entre cunhados tende a vir 
a tona em acusa90es, brigas e amea~as. No passado tratava-se ~m dúvida 
de um contexto já institucionalizado ·para liberta~ao de tensOes e 
ressentimentos acumulados, em urna sociedade que nao via nas 
conseqüencias dessas explosoos urna amea~ maior ao cotidiano da vida 
social. 

Para a administra9ao, no entanto, tais eventos constituíam fator de 
grande preocupa9ao, correspondendo a perturba~Oes da ordem que 
qualificavam como muito graves. Utilizando-se de um raciocínio 
analógico como o mundo dos blancos, conflitos que acarretavam f eridos e 
mortes eram vistos como da maior gravidade, tendo de ser resolvidos pela 
autoridade policial competente. O encarregado via-se assim for~do a agir, 
pois o seu nao-envolvimento poderia ser visto por outros brancos como 
urna omiss:io vergonhosa ou absurda. Como funcionário do SPI, ele tinha 
de evitar que os problemas dentro da reserva escapassem ao seu controle e 
chegassem aos ouvidos das autoridades militares em Tabatinga, pennitindo 
que essas se antecipassem ou substituíssem a sua própria atua~o. 

Os principais conflitos com civilizados ocorriam justamente guando da 
participa9ao destes em rituais (chamados na regiao e em ponugues pelos 
próprios índios como "festas'') ou mesmo em verdadeiras festas ao estilo 
da popula9ao ribeirinha. A proximidade existente entre a reserva e a 
localidade de Tabatinga era sempre urna fonte de dificuldades para os 
administradores. Os Ticuna cQStumam narrar vários casos em que soldados 
da guami~ao de Tabatinga foram participar dessas festas, envolvendo-se em 
atritos com índios, retirando-se amea9ados e depois retomando para a 
represália acompanhados de urna patrulha do Exército. A tentativa de 
prender o suposto agressor tenninava freqüentemente em un:i conflito mais 
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extenso onde intervinham o dono da festa e seus parentes, resultando em . 
feridos de ambos os lados e em diversas prisOOs. 

Por outro lado atritos com os brancos residentes dentro da reserva eram 
bastante raros. Tratava-se de pequenos agricultores, que se situavam em 
um ponto limitado da reserva, a beira do Solim<ks e tendo as suas r~as 

· para o interior. Era difícil portanto que circulassem pela aldeia e a sua 
condicao de pequenos agricultores nao gerava maiores problemas de · 
convivencia comos índios. Só mais recentemente, coma introducao de 
algumas c~s de gado dentro d~ posses, é que com~ a surgir 
problemas advindos da invasAo de ~ de índios por esses animais. 

Outros conflitos de maior expressAo envolvendo índios e civilizados 
habitando fora da reserva difícilmente chegavam ao CQnhecimento do 
encarregado do PIT e raramente conduziam a providencias práticas de 
apuracao, acompanhamento ou punicao dos culpados. Após 1946 os 
funcionários do SPI foram limitando o alcance da atuacAo protecionista a. 
reserva de Umariacu, na melhor das hipóteses abrangendo algumas 
localidades ribeirinhas próximas a .Benjamin Constant. Nas áreas sob 
jurisdicao do município de Sao Paulo de Olivenca o poder dos 
seringalistas mantinha-se inalterado, as instancias públicas para resolucoo 
de conflitos (delegados, juiz, destacamento policial) sendo diretamente 
manipuladas pelos patrües e sendo usadas apenas contra os índios. As 
poucas tentativas de encartegados de interferir nas re~0es índios x brancos 
nos seringais noo tiveram qualquer sucesso, esbarrando no poder local dos 
seringalistas e no desinteresse e falta de apoio por parte da própria 
Inspetoria Regional do SPI. Se M anueláo havia conseguido tomar-se 
conheci~o dos índios de toda a regiao e criado urna alternativa concreta de 
existencia para as famílias egressas dos igarapés Tacana e Belém, os 
funcionários seguintes do SPI encarregaram-se de encerrar com a ilusao 
(embrionária) dos índios de contar com um apoio externo que os livrassem 
dos seringalistas. . 

O desenvolvimento de atividades agrícolas no PI - que constituía urn 
outro critério de eficácia administrativa de avaliacao possível do 
encarregado - podia preencher func0es bastante diversas. De um lado, era 
urna maneira de mostrar aos regionais e a autoridades que o SPI e os seus 
representantes locais estavam desempenhando urna tarefa indiscutivelmente 
meritória, fazendo os indígenas ocupar o seu tempo e as suas terras com 
urna atividade produtiva. Nisso estava implícito urna dimensAo pedagógica 
da tutela, como instituicao que favorecía um aprendizado positivo por 
parte do tutel~do - no caso, ensinando-lhe novas técnicas agrícolas, 
introduzindo ou incentivando o plantío de determinados produtos e 
favorecendo certas formas de organiz~o do ttabalho. A atuw;ao na esfera 
da modernizacoo económica era um importante ponto de legitimacAo do 
SPI jun~ a outros organismos públicos e aos civilizados em geral. De 
?u~o lado, o sucesso dessas atividades era um modo de o encarregado 
indicar aos seus superiores hierárquicos a sua capacidade administrativa, 
estabelecendo iniciativas produtivas viáveis e compatíveis com as 
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finalidades do SPI, revelando paralelamente seu dinamismo e a sua 
acei~ pelos índios. 

Nas circunstancias reais de existencia do PIT nenhuma dessas 
finalidades e~ ~~izada co~ .sucesso. A maioria dos encarregados nem 
~uer ~ntou m1c1ar e~ abv1dades. Os regionais sempre marcaram essa 
1ncapac1dade econom1ca dos administradores, utilizando-a como urna 
argumentacAo de proa para mostrar a inutilidade do PIT. Para os índios 
també~ isso revelava o descaso dos administradores para comas suas 
necess1dades e para com a própria reserva; eles mesmos acusavam os 
encarregados de pregui~osos e desinteressados, contrastando a situa~ao 
atual de abandono com o tempo de Manueláo e acusando os encarregados 
de s6 pensaram em ganhar dinheiro a custa deles, vivendo com um salário 
alto para nao fazer absolutamente nada . .Para os Inspetores o fracasso das 
atividades económicas do PIT apontava o mau desempenho dos 
encarregados, mas a disponibilidade de pessoal e de verbas nunca era. 
suficien.te. para modificar substancialmente este quadro. Portanto, na ótica 
da adm1n1stra~ao e.sse, nao seria propriamente um critério indispensável, 
que .Pudesse por s1 so desencadear a rem~~o de um funcionário, mas 
apenas ~m agravante ou, inversamente, um fator de destaque para um 
encarregado. · 

Outro critério de eficácia administrativa era representado pelo 
desempenho das atividades assistenciais com as quais era parcialmente 
identificad? o ~xercício da tutela. No caso do PIT, essas atribuicoos 
corresp<>nd1am a m~uten~ao da escola e ao fomecimento (precário) de 
reméchos e alguma onentacoo médica. Nos relatórios encontrados sobre o 
PIT existem freqüentes alusües a que a escola se encontrarla sem 
professores ou sem condic0es de funcionamento. Em Umariacu a escola 
sempre atendeu igualmente aos filhos de brancos q_ue moravam dentro da 
re~rva, estes obtendo em geral melhor desempenho pois o ensino era todo 
fe1to em portugues. As crian~as Ticuna conheciam pouco o portugues, 
sendo a escola entao nao s6 o instrumento de aprendizado da escrita mas 
ain~ da própria língua portuguesa. Urna professora que lá pennanece~ por 
mu1tos anos, D. Flora Obando, era.esposa de um dos invasores da reserva 
e serviu como madrinha para o balizado de numerosas crian~s Ticuna. No. 
final da década de 60 a Guarni~ao de Tabatinga assumiu diretamente a 
tarefa de administrar a escola, para isso celebrando um convenio com as 
aut~ridades ed?c~ionais estaduais. A escola era urna fonte permanente de 
que1xas dos 1nd1os (que cu_lpavam diretamente .as professoras e o 
enc~egado pela ~á qualidade do ensino). As próprias professoras 
qual1ficavam ~ rend1mento dos alunos indígenas como baixíssimo, poucos 
deles consegu1ndo passar do 2° ano primário. A distribui~ao de remédios 
também nao conseguía ser um fator legitimador <l4J atuw;lo do encarregado 
perante os indios: as remessas de medicamentos eram raras, o atendimento 
(apenas de emergencias) sendo realizado por um trabalhador bracal sem 
qualquer habilidade ou interesse especial nisso. . 
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O tutor e o patráo 

Como o encarregado do PI atuava no sentido de subordinar os índios 
moradores da reserva as finalidades ideais da tutela e as suas próprias 
preocupa~Oes reais? Primeiro, de modo direto, ele tentava evitar que os 
índios criassem problemas administrativos, fosse dificultando as fun~Oes 
assistenciais e económicas, fosse gerando situa~Oes que violassem a sua 
própria concep,áo de ordem pública e de harmonia nas rel(J{óes internas a 
aldeia. Nesse aspecto a sua at~o mantinha aspectos de semelhan~a com 
os seringalistas e patroes, mas preservava cenas diferen~. 

Por ser absolutamente contrário aó espírito protetor da tutela, o 
encarregado náo teria condi,óes administrativas de penalizar [ndios com 
castigos corporais ou outras puní~Oes que pudessem ser consideradas como 
degradantes por outros brancos ou autoridades. Havia no entanto 
possibilidade de aplica,áo de retalia~óes a condutas tidas como desviantes e 
náo apropriadas. Assim, por exemplo, o chefe de PI poderia deixar de 
prestar qualquer espécie de assistencia a certos índios, recusar-lhes o 
empréstimo de instrumentos agrícolas de propriedade do PI e a do~ao 
eventual de sementes ou fertilizantes, nao convocá-los para trabalhos 
remunerados ou que implicassem em prestigio, nao lhes fornecer mais 
remédios ou dificultar a presen~a de seos filhos a escola, e, por fim, nao 
lhes prestar mais qualquer auxilio em caso de litigio com civilizados. 
Tratava-se de um conjunto de medidas punitivas que eram justificadas 
como de natureza didática e revestidas de uma aparente benevolencia para 
com os tutelados, enquadrando-se plenamente no paradigma já mencionado 
do tutor como educador (ou urna govemante severa). 

A aplica~ao direta de castigos podía no entanto - e aquí o encarregado 
do SPI come~ava a aproximar-se do patrao em suas técnicas de 
relacionamento comos índios - chegar até a expulsáo de um [ndw (e de 
sua fam[lia) da reserva , em decorrencía de sua reiterada desobediencia as 
admoesta~Oes do encarregado. Os índíos citam diversos casos desse tipo 
ocorridos nos últimos anos e as raz0es que mencionam sao principalmente 
o alcoolismo, as brigas ou a feiti~aria. 

Em outros contextos o encarregado podia utilizar-se das autoridades 
policiais e militares como instrumentos de uma repressáo direta que ele 
nao dispunha de meios eficazes para pór em ~oo. Era urna prática comum 
de vários encarregados conduzir a Tabatinga, para serem encarcerados por 
algum tempo, índios qualificados como desordeiros. Existe men~ao a 
casos onde os infratores f oram denunciados ao Pelotao de Fronteira, urna 
patrulha vindo para dentro da reserva efetuar a sua prisao. Nao há noticias 
de castigos violentos ou de prisao prolongada, mas de qualquer modo esse 
constituiu-se em um poderoso fator intimidatório para os índios da reserva 
em qualquer circunstancia em que a sua possibilidade fosse mencionada ou 
aludida. Nesse ponto alguns funcionários do SPI procederam de modo 
bastante semelhante aos patrOes, dando as autoridades policiais urna 
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atribui~lo específica no conjunto de mecanismos repressores e 
disciplinadores que utilizavam contra os indios. 

O meio básico de controle dos fndios, porém, era o de manter urna 
~constante na aldeia, intemalizando as· finalidades administrativas a 
própria dinlmica política local, gerando urna espécie de administra,áo 
indireta através de certos condicionantes im~s no papel de capitáo. Na 
vislo que os administradores tinham de urna sociedade tribal nao existia 
~ibilidade de urna ~ializa~ de papéis p<?líticos ou de ausencia 
de um papel de lideran~ único e centralii.ador. Em de.correncia da a~ao 
anterior do SPI em outras áreas e da transmissao de experiencias entre os 
~us funcionários, a figura do chef e tribal surgía para os indigenistas ·como 
urna verdade inquestionáveJ.11 O 

. ~ 

1 1 O Urna clara cxplicita~io dessa postura transparccc cm um di,lo¡o 
registrado cm um cadcmo de campo de 1975, onde um administndor inda!ª 
do antropólogo (IP) qual dcvcria ser o chef e da reserva de acordo com a 
cultura dos índios". Ap6s ouvir uma dctalhada cxplica~lo sobre a ausencia 
dcstc papel no universo Ticuna, o funcion,rio justificou (e rcafirmou) sua 
posi~io: "Porque quando cu chcgo na aldcia, preciso de alau~m que transmita 
aos índios as minhas ordcns. Nio adianta falar com qualqucr um, porque eles 
nio obcdcccm dcpois. ~ preciso procurar aquclc ccrto, a pcssoa que eles 
mesmos gostam e que obcdcccm. ~ cssc que cu qucro que vod me diga" (inf. 
Gilvan Brandio - Atalaia do Norte, 1975). 
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CAPITULO 9: 

O Regime Tutelar 

Em urna perspe.ctiva puramente classificatória do estudo da política, o 
problema teórico de que trata este capítulo poderia de modo conciso ser 
assim enunciado: como um sistema segmentar e acéfalo pode vir a 
transfonnar-se em urn sistema politico centralizado e hierárquico? Ou seja, 
como se dá a constitui~Ao de um ·dominio especializado de poder e 
autoridade, com o surgimento paralelo de papéis polarizados e de cargos de 
chefia? 

A questlo teórica de transforma~Ao de um sistema acéfalo em um 
sistema político centralii.ado só faz sentido dentro de urna abordagem 
naturalizante, voltada para exercícios tipológicos e para a formul~Ao de 
leis gerais. Apreendidas isoladamente e em urna dimenslo estrutliral, essas 
sociedades, abstraídas de seu contexto histórico e de sua inse~Ao em um 
dado nicho ecológico, slo vistas como dotadas de sistemas relativamente 
equilibrados. Os fatores de mudan~a - interiores ou exteriores - sAo 
apresentados como elementos secundários, sem serem incorporados como 
pontos importantes dos modelos explicativos elaborados. Neste quadro, o 
estudo do contato constituí de fato urna virtual impossibilidade teórica, e 
nAo apenas urna questlo difícil, instigante e pouco explorada 
analíticamente (como supOem alguns, na linha de um empirismo ing~nuo, 
que figura o progres.w do conhecimento como diretamente pro~ivo e 
cumulativo em face de teorias e conceitos precedentes). 

' A abordagem · em termos de situa~Ao redefine o conjunto de 
preocu~ gerando novas e diferentes perguntas. É preciso ter em conta 
inicialmente que se. focaliza urna si~Ao histórica, com urna determinada 
distribui~ de poder entre os atores e grupos sociais que a integram, sobre 
a qual ainda incide um elenco hierarquizado e mutável de finalidades 
extralocais. Este quadro é bem mais complexo do que su~m os 
estudiosos do conflito social na perspectiva de Lewis Coser e da teoria das 

236 

coalizOes, pois inexiste urna lógica lDliversal que determine a atua~o dós 
atores. Todos os fatores (~, eventos, discursos) intervenientes estlo 
inequívocamente investidos em conteúdos culturais específicos, que 
inclusive lhes atribuem signifi~o distinta para os diferentes atores 
sociais envolvidos. 

Quais os fatores históricos e culturais que propiciam o surgimento de 
um dominio destacado de poder e de autoridade, bem como de papéis 
centralizadores da chefia, issQ em urna sociedade, já por ~ características 
organizacionais, avessa a lógica de acumul~ e de centrali~· geradora 
de fonnas embrionárias de estruturas estatais? Que características do campo · 
de rel~Oes interétnicas, sobreposto ·ktuela sociedade, é que vam a 
constituir as fontes de dinamismo nesse processo de transfonn~lo? SAo 
essas as indaga~Oes teóricas que norteiam este capítulo, destinado · a 
explicar o regime tutelar em que vivem os Ticuna como um sistema coeso 
e inlerdepeudente, que se articula náo somente sobre o dito e o consensual, 
mas fun~ntalmente em razáo de discilrsos politicos divergentes e de 
concep,óes do poder radicalmenle contrárias mas que, paradoxalmenle, no 
ambito das práticas, se associam e se sobrepóem justamente através de 
cüf ere~as, ambigiiidades e süéncios. 

Tal postura nAo remete a · Wn conhecimento de tipo generalizante e 
absttato, mas a um exercfcio singular de· resgatar a tessitura das rela,óes 
soc~s. Ao fim dessa, busca nAo se encontra um tecello único ou as regras 
genus do ~,mas sim a densidade e multiplicidade dessa mdidura, as 
4iferentes tramas e estilos que cornpaem a singularidade dessa ~única. 
E necesWio assim reafirmar que a utilidade da consi~ de um caso 
nao pode de maneira alguma derivar de regularidades ou correl~Oes entre 
variáveis que possam ser generalizadas para outros casos. O valor de um 
estudo como esse apenas extrapola este campo na medida em que os 
processos que o configuram estejam presentes em outtof campos, com 
detennina~Oes similares ou compatíveis, e cujo dinamismo pode entlo sa 
mais focilmente desvendado apoiando-se nas reflexOes aqui conduzidas. 

A domina~áo colonial em estrutwas acéfalas 

Em suas reflexOes quanto ao impacto da ~o colonial sobre os 
sistemas tribais, Bames pondera que a prática da admini~ indireta -
que considera muito antiga, afinnando que Luggard Dio fez mais do que 
inventar um nome ("Indirect Rule") - é extremamente tamoda para o 
conquistador. Para este o i<bl seria que os povos indígenas vivessem sob 
urna autoridade centtali7Mfa, com um universo político bem esttuturado, 
que pudesse vir. a oc~lar-se M engrenagens color\iais de um Estado-Nar;to 
(Bames, 1960:222). Quando a adminis~lo se defronta com sociedades 
desprovidas de quaisquer formas embrionárias de ;Estado ou de 
centraliza~, há urna tendencia de nelas detectar, em urna clara pro~ e 
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imposi~Ao, a existencia de papéis unificadores, indispensáveis a 
institucionali~ da domi~ de fato sobre ew exercida. 

Como os funcionários do SPI enfrentaram esse problema genérico da 
admiriistra~Ao de grupos indígenas onde inex.istiam estruturas 
centralizadoras? A consi~ do caso Ticuna pennite compreender como 
se atualizam detenninadas possibilidades a partir de conteúdos culturais 
específicos e de um conjunto hierarquizado de finalidades visadas pela 
administra~Ao. Já de inicio o encarregado pode escolher entre duas 
alternativas: a) ou procura colocar no cargo de capitao aquele indivíduo que 
estaría mais próximo dessa condi~oo segundo a (sua) visAo dos próprios 
índios; b) ou escolhe alguém atentando apenas para os critérios que 
considere como indispensáveis ao exercício do·cargo (como falar bem o 
portugues, ser de sua confi~ etc.). 

Em geral a primeira solu~o parece ajústar-se mais a postura oficial do 
órgAo, preconizando o respeito pelos valores tribais e a nAo-interfeTencia 
em face da tradi~o, enquanto a segunda segue bastante colada ao costume 
regional de manipu~o dos indígenas através de liderancas impostas pelos 
civilizados. Essas o~Oes se superpOem aos dois tipos de encarregados do 
PIT já mencionados, de ·um lado os que adotam urna postura protecionista 
e tentam expandir o campo de a"1o indigenista, e de outro lado aqueles que 
encaram suas atividades como mera rotina burocrática e simplesmente 
reproduzem atitudes patronais no seu relacionamento com os indios. 

Mas intervem vários fatores complicadores, pois as escolhas nao sao 
de modp algum livres (ao contrário, podem ser impostas por escolhas 
anteriores ou pelo conjunto de alternativas efetivamente oferecidas pela 
situa~oo histórica) e nem sempre as que parecem melhores de um ponto de 
vista racional (a articula~o entre meios e fins escolhida) é que sAo as mais 
adequadas. Para isso é nécessário acompanhar to<W as alternativas lógicas 
possíveis de articula~Ao e sobreposi~Ao entre o líder nativo investido na 
condi~Ao de chef e e o nativo (líder ou nao) que constitui apenas urna 
extensAo da adminis~ colonial. 

Na análise de constitui~Ao do campo indigenista entre os Ticuna é 
necessário f ocalizar o relacionamento (real e virtual) entre dois papéis 
absolutamente distintos - o de líder de grupo vicinal (toeru) e o de capitáo. 
O primeiro desses papéis é fundamentalmente desconhecido pela 
administra~oo, na melhor das hipóteses alguns encarregados conseguindo 
visualizar seus efeitos mais manifestos (como a exist!ncia de pessoas de 
maior prestigio na aldeia ou, inversamente, o surgimento de rixas entre 
familias). Quanto ao segundo, acreditam que o definem e o controlam, 
mas de fato dele conhecem -apenas um aspecto, aquele que lhes interessa e 
que impOem, ignorando inteiramente as signific~Oes e f un~Oes que os 
indios lhes atribuem. 
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Breve histórico dos capitáes de U~u 

Antes de procurar analisar a história política de Umari~u nos últimos 
25 anos em fu~o desses dois papéis, toma-se necessário fornecer alguns 
dados básicos, apresentando um inventário dos capitaes, as principais 
características de sua ~e personalidade e indicando aproximativamente a 
dur~Ao de seu mandato, bem como as modalidades de investimento no 
cargo e de sucesslo. Na ausencia de documentos ou informa~s escritas 
encontradas nos arquivos do P.l.T., tive de apoiar-me quase inteiramente 
na memória dos atuais moradores. Assim, na descri~o a seguir mantive a 
coloquialidade dos depoimentós, quase todos procedentes de descendentes e 
familiares dos antigos capitles. Utilizando-me exclusivamente dos relatos 
orais, noo teria condi~ de homogeneíz.ar a descri~o re.a1iz.ada sobre cada 
um dos capi,tAes, preferindo preservar a heterogeneidade e a originalidade 
dos discursos. Os pontos básicos de · compara~Ao e reflexao serAo 
retomados mais adiante. · 

O primeiro capitáo de Umaria~u foi o Agostino, "morador antigo de 
Umaria~u mesmo", como d~m os Ticuna para separar o agregado de 
famílias que já habitava na fazenda do Mendes e na margem direita do 
igarapé Umaria~u dos que vieram de· Belém e foram primeiro para a 
COMARA. Em um gráfico colocado a seguir, ocupa papel centnt). urna 
genealogia do capitáo Agostino, construida com dados atuais e referindo-se 
somente a moradores de Umari~u. As conexOes de parentesco existentes 
em torno de Agostino estendem-se a grande parte das famílias 
caracterii.adas como moradoras daquela parte de Umaria~u antes da cri~ 
do PIT: os Araújo (da na,áo de japó, nAo da na,áo de maguari, como o 
José Araújo da Silva), os Guedes, os Gomes, os Joaquim (esses, no 
entanto, chegados pouco antes). Soo mais frouxos e indiretos (através do 
Araújo e do Gomes respectivamente) os vínculos comos Bruno e os 
Manduca 

Os infonnantes enumeravam vários chefes de Posto (Calixto, Andrade, 
Lobo) sem saber indicar com precislo a época em que Agostino faleceu. 
Quanto a fonna de sua. morte também existem divergencias: alguns 
afinnam que ele morreo "estragado" por pajé, outros dizem que isso noo é 
verdade, ele teria morrido em um acidente, caindo de urna pupunheira. 
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Gráfico n' 3: 
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Esquema genealógico 
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Ca pitio Agostino Rela,áo dos· inatü ( cabe,a-de1amília . e dono de casa) que figuram_ no 
esquema genealógico do Capitáo Agostino 

1 Agostino 
2 A dio 
3 Manocl Raimundo 
4 Manuelio Manduca 
5 Sebastiio Alfredo 
6 Clarindo Luciano Guedes 
7 Marcolino Adio 
8 And~ Fonseca Cesário 
9 Francisco Lopes 

1 O Joio Lopes Araújo 
1 1 Armando Lopes 
1 2 Joaquim Honorato Araújo 
1 3 Severino Bruno 
1 4 Antonio lrineu 
1 5 Rafael Irineu 
1 6 Pedro Antonio Irineu 
1 7 Joaquim Joio 

1 8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

·29 
30 

3 1 

Manduca Augusto 
Andr~ Joaquim 
Manoel Gomes 
Pedro Joaquim Manoel 
Francisco Epit6cio 
Miguel Fonseca 
Antooio Angarita Pinto 
Luís Pinto 
Joio Gomes 
Leopoldino Bruno 
Crist6vio Leopoldino 
Bruno 
Ernesto Augusto 
Francisco Leopoldino 
Bruno 
Francisco Gomei 

O substituto de Agostino foi o velho Ponciano, primeiro capitáo a ser 
escolhido pelo chefe de Postq Cristóvao Lobo, em meados da década de 
50. Com ele foi implantado o sistema de escolha por reunido do povoado. 

" A diferen~a do Agostino, porém, sua base de sustenta~ao era 
constituída de familias de moradores "antigos", seus filhos e conjuges, 
estendendo-se a grande parte dos grupos domésticos situados no lado 
esquerdo do igarapé. Tal rede abrangia os moradores de 15 das 46 casas 
situadas no lado esquerdo do igarapé, correspondendo a aproximadamente 
1/3 dos habitantes daquela parte do povoado e a 1/4 de. todo o povoaool 11. 

A genealogia resumida colocada a seguir foi montada no campo em 
janeiro de 1975, reunindo todos os vínculos de parentesco mantidos por 
Ponciano, seus colaterais e descendentes e envolvendo somente pessoas 
que habitam atualmente em Um~u (ou cuja me~ seja necessária para 
esclarecer a posi~ao de algum de seus habitantes atuais, ainda que nao 
habitem em Umaria~u). 

111 Tal c6lculo foi feíto com base em fichas por' fTUpo dom~súcó, elaboradas 
par Cardoso de Oliveira cm sua pesquisa mi Umana~u em 1959. Estes dados, 
Juntamente com as retifica~Oes procedidas em seu retomo a campo em 1962, 
me foram gentilmente cedidas por esse pesquisador, . propiciando um 
confronto com meus próprios dados (1974/5 e 1981) e um acompanhamento 
da evolu~io do aldeamento em Umaria~u em diferentes momentos do tempo. 
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Gráfico Nt 4: Esquema Genealógico do Capitáo Ponciano 
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Rela,áo dos atuais inatü de Umar~u quejiguram no esquema genealógico 
do Capitáo Ponciano 

1 . . Ponciano Joio 
2 - Silvestre Alexandre 
3 - Norato Ponciano 
4 - Milton Augusto 
5 - Francelino Chaves 
6 - Alberto Ponciano 
7 - Santo Joanico 
8 - Aprizio Ponciano 

.. 9 - Manoel Ponciano 
1 O - Juvencio Ponciano 
1 1 - Pedro Alexandre 
1 2 - Felipe Roberto da 

Concei~io 

1 3 - Nelson Ramos 
1 4 - Joio Forte1 
1 S Anasticia 
1 6 - Francisco Neri 
1 7 - Samuel Alexandre 
1 8 - Joanico Reino 
19 - Jos~ Araájo Silva 
20 - Neco Araójo 
21 - Nuquito Araójo 
2 2 - Firmino Reino 
2 3 - Alexandrc Firmino Reino 
2 4 - Jos~ Firmino Reino 

Existiam porém outros antigos moradores naturais ou com mais de 30 
anos em Umari~u. e que habitavam igualmente a margem esquerda do 
igarapé Umaria~u. Um dos "antigos" os enumerou assim: o Joao Neri, o 
Pereira Neri, o José Santo, o André Cezario, o Antonio Raimundo, o 
Quirino Pinto, o Nunes Santana da Silva, o finado Licardo Vieira, o 
finado Jatobá. Foram poucos os casamentos entre esses e os "antigos", 
como ocorreu, p. ex., com o Francisco, filho do Jolo Neri, e a Soila, 
filha do Guilherme Reino; do Nuquito, filho do Araújo, e a Delzuita, filha 
do Nunes; ou; mais tarde, do Roberto, filho do Mooca Fortes, e de Nazita, 
também filha do Nunes. Em sua maioria tais grupos domésticos 
mantiveram-se separados dos demais, usualmenre casando seus filhos com 
pessoas de fora de Umariaí;u, inclusive~ poucos cuamentos entre 
eles mesmos (urna exc~o a isso é o casamento de Jinunca, filho do 
Nunes, e a Jurema, filha do Pereira Neri). 

Alguns desses antigos moradores mantiveram-se e.m Umari~u, retendo 
consigo parte dos filhos, como ocorreu . com o Francisco e o Chagas, 
filhos do Jalo Neri, comos filhos e filhas do Pereira (José, Ambrósio, 
Isabel, Francisca, Carmela, Jurema). Em outtos casos os filhos daqueles 
moradores casaram-se e passaram a morar fora de Umaria~u, o grupo 
doméstico permanecendo com tamanho reduzido, comó ocorreu com o 
José Santo, o André, o Nones (du~ filhas casaram-se com civilizados, 
morando em Tabatinga e no Amaturá); o próprio Nunes abandonou a 
esposa, casando-se outra vez e morando no igarapé Brilhante, em 
Tabatinga; o Licardo, o único filho a ficar em Umaria~u foi o Mozar; 
casos extremos slo o da família do Quirino (todos morreram a ex~ao de 
seo filho Osear) e o da família do finado Jatobá, que mudou-se 
definitivamente para a Colombia 

Deve ser notado que todos esses moradores _nao aam cogitados quando , 
da disputa de cargos, tendo urna posi~lo política marginal. E que, por 
pertencerem a famíli~ pouco extensas e bastante fragmentadas, mantendo 
somente vínculos frouxos urnas com ~ outras, nlo tinham cond~oes de 
dar o apoio necessário a um capitao que saísse dentre eles ou de oferecer 
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urna colabora~Ao significativa a atua~Ao de um capitAo a eles nao 
relocionado. 

Segundo os informantes que habitam a margem esquerda do igarapé de 
Uma.~a~u. Ponciano foi "um bom capitao" e "o povoado gostava dele". 
Ele tinha urna casa grande, para fazer festa, e sempre que havia festa no 
povoado ele estava lá "dan~ando com seu tamborim, bebendo, 
aconselhando os outros para nao brigarem". Da mesma forma que 
Agostino, Ponciano também usava farda de soldado. Contam que o capitáo 
Ponciano morreu "estragado", apresentando os síntomas que os Ticuna 
classificam como a~Ao de pajé: f ebre, vomito e disenteria. O velho, 
segundo contam, "acabou-se em menos de dois dias", morrendo também 
sua segunda mulher com os mesmos sintomas e antes que o enterro 
voltasse do cemitério. Alguns informantes afirmam reservadamente que os 
seus filhos ficaram tristes e revoltados, indo consultar um pajé; este 
mostrou o pajé que tinha "estragado" o pai deles: era um morador do 
Assacaio que fizera isso por causa de urna briga que tiveram com o velho. 
Os filhos foram en tao até lá, mas nao se sabe qual f Ói a solu~ao 
encontrada para o caso: btiga, inden~Ao ou morte do pajé. 

Coma morte de Ponciano foi realizada urna reuniáo para escolha de 
outro capitáo. O Araújo foi escolhido porque, dizem os informantes, "o 
pessoal também gostava dele". Sua base de sustenta~ao era a mesma do 
Ponciano, fundada na ampla rede de parentesco dos "antigos", estando o 
Araújo incluído na genealogía do Ponciano (ver gráfico nº 3). Existía 
porém urna diferen~a quanto aos vínculos de mobiliza~Ao disponíveis por 
cada um deles: de um lado a posi~ao ocupada por Araújo na rede de 
parentesco dos "antigos" era menos central que a de Ponciano, 
relacionando-o a esse (Efi) e ao Silvestre (EfiE) apenas através de parentes 
da mae da esposa (ger~ao acima da sua), enquanto Ponciano fazia isso 
através de suas irmas (gera~ao de Ego); de outro lado o Ponciano 
mantinha, por intermédio de seus filhos, vínculos amplos (seus genros . 
Milton, Francelino e Firmino, o pai da esposa de Aprísio, Sebastiao 
Belizário), enquanto o Araújo concentrava e refor~ava os seus vínculos 
com os irmaos da esposa (o Firmino em especial). Isso se expressa no 
próprio caráter coeso do grupo local do Araújo, formando urna única 
vizinhan~a. como se ve pelo gráfico nº 5, construído combase no censo 
corrigido de 1962 já mencionado anteriormente. 
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Gráfico n2 5 - Esquema Genealógico e Grupo Vicinal do 
Capitao Araújo 
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OBS. : Os grupos domésticos indicados no gráfico ocupavam en tao 
posi~oes vizinhas na aldeia. 

A diferen~a do Agostino e do Ponciano, o Araújo nunca usou farda. 
Ele ficou so mente do is ou tres anos e dizem que "nao f oi um bom 
capitAo". Uns explicam isso dizendo que ele falava menos o portugues que 
o Ponciano, por isso se ~ntendia menos com o Posto e os moradores nao 
achavam isso bom. Outros afirmam que ele teria abandonado o cargo 
f or~ado pelos demais, pois "nao fazia nada pelo povoado e só ficava 
trabalhando lá pro pessoá dele"112. . 

Urna outra explic~Ao se reporta a urna descri~o da personahdade do 
capitáo Araújo como "um dos borneos mais tradicionalistas de Umari~u", 
que teria procurado reincorporar a comunidade indígena um neto seu (Ft), 
cujo pai era um mesti~o sem cla, fazendo-o ser adotado pelo cll da ª':6 
paterna (mP) da crian~a (Cardoso de Oliveira: 1972, pá~. 84). _E!e tena 
preferido manter-se a testa de seu próprio grupo, local a aceitar as inJun~ 

112 De fato, Araújo forrnou um dos mais sólido a grupos . locaia. atualmc:ntc 
existentes. Sua casa ficava cm urna das bciras do povoado e rcalizou mu1tos 
intcrcasamentos com a f amí1ia de Firmino Reino. 
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vindas do Posto, especialmente no que conceme a um "endurecimento .. na 
restti~ a cae~ 

O "capillo" Araújo foi o primeiro a ser substituído ainda em vida 
Contam os Ticuna que isso foi feíto por um funcionário do SPI, Gilberto 
Figueiredo, que chegou de Manaus e achou todo muito abandonado. Entao 
ele marcou urna reuniáo para "o povo procurar outro capitáo". Qoanto ao 
Araújo continuoo por lá mas nao duroo mais que um ano. Acredita-se que 
morreo enf eiti~ado. Na descri~Ao de om de seos filhos ele teria discutido 
com om outro Ticuna em urna festa de Silo Pedro. O outro estava 
embriagado e qoeria beber mais pajauaru, o Araújo clisse que nilo, que o 
pote de pajauaru já tinha acabado. Discutiram e depois o outro saiu. "Daí 
passó um mes eli estragó o papai. Aquí duía (as milos no estómago), duía 
as costas, era butano sangui, caganeira ... Ficó doas semanas assim. Todu 
dia chamavu pajé, pajé vinha, curava. Tirava urna flecha, nu otro día 
chegava otra." Os filhos chegaram até a levá-lo para um curador "muito 
bom'', civilizado, que morava no Marco, mas esse nada conseguiu 
alegando que nilo sabia tratar com f eiti~o pos to por Ticuna. Depois da 
morte do Araújo seus filhos descobriram que quemo havia estragado era 
um Ticuna natural de Belém e que na época morava na Rondinha. Segundo 
o informante ninguém fez nada, mas o suposto pajé resolveu mudar-se 
para Santo Antonio, onde vive até hoje. Cabe registrar que: 12) o acusado 
é atualmente o pajé preferido por Santiago, substituto do Araújo como 
capitáo; 22

) o acusado se transferiu para a localidade de proveniencia de 
Santiago, onde esse possui muitos parentes. É importante indicar tais 
coincidencias porque isso mostra como a acusa~~º de feiti~aria (e a 
aclivinh~ao do culpado) em casos de morte do capitao se faz dentro de um 
quadro inteiramente compromissado com qucstües políticas, recebendo 
delas inclusive sua racionalidade e significa~ao. 

Note-se porém o escamoteamento e a ambigüidade dessa rela~ilo, nao 
aflorando explicitamente nem nos dias de hoje, nem nas reconstru~ües 
daquele tempo. Observe-se ainda que atualmente nao existe qualquer sinal 
de rixa entre o Santiago e os filhos do Araújo, tendo o Neco sido padrinho 
de casamento (celebrado pelo lnnilo José) da Iraci, filha do Santiago; é 
também comum que este freqüente a Irmandade de Santa Cruz, vinculada 
ao grupo vicinal do finado Araújo, juntamente com vários dos filhos e 
genros deste. 

Com a saída do Araújo (1966) houve urna grande mudan~a nos 
esquemas de lideran~a na aldeia: primeiro, foi rompida a condi~ao vitalícia 
do cargo de "capitao"; segundo, foi escolhido um "novato", Santiago 

, Femandes, recém-chegado de Santo Antonio e que nao possuía muitos 
parentes na aldeia; tcrcciro, o PIT procurou aplicar com especial empenho 
a proibi~o de consumo de cacha~a pelos índios. 
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Segundo SantiaAo foi o sr. Gilberto que trouxe de Manaus a ordem de 
proibir a cacha~al . Por isso durante os quatro anos em que foi capltáo 
se csfor~ou muito para acabar com "as festas e a cach~adaº. Ele usava 
farda de soldado e muitas vezes levou os Ticuna embriagados para dormir 
no xadrez em Tabatinga. Algumas vezes também chegou a apelar para os 
soldados para terminar comas brigas que ocorriam durante as festas. Com 
isso ficou extremamente impopular. Contam que antes de ele "sair de 
capit00° o povo re.clamava. muito por trás e alguns chegavam a desafiá-lo 
frente a frente. 

Para impor as diretivas do Posto, Santiago tinha o apoio mais 
completo do Comando de Tabatinga que, inclusive, lhe mandava de vez 
em quando um rancho (provi~o de alimentos) para ele poder sustentar a 
família porque "passava o día todo percorrendo a aldeia, levando gente 
doente para Tabatinga, descampando dentro do povoado, ajudando no uajuri 
dos outros". Ele clispunha de dois ajudantes, o Jo:lo Fortes e o Anacleto 
Cordeiro, que eram chamados de "po'Iícia", sendo que o JoAo Fortes 
também possuía farda de soldado (como já foi lembrado antes o 
armamento usado era um cassetete). 

Houve urna outra mudan~a importante quando Santiago entrou como 
capitáo. Criou-se o cargo de segundo capitáo, que era o capitáo dos 
moradores da margem direita do igarapé U~, descendente dos antigos 
habitantes da fa.zenda do coronel Mendes (os de "Um~u mesmo"). Para 
isso foi escolhido o Angarita (Antonio Angarita Pinto), que teve sempre 
urna atua~:lo conjunta e no mesmo sentido de Santiago. Ficou tres anos, 
mas o pessoal do lado direito do igarapé era muito festeiro e ni<> gostava 
de obedecer as ordens do Posto. Contam que primeiro procuraram fare-lo 
abandonar o cargo de segundo capitáo ºestragando" sua filha. Apesar disso 
Angarita ficou, morrendo algum tempo depois, também "estragado", por 
ter entrado noma festa, e quebrado as garrafas, além de ter brigado com 
todo mundo. 

Em 1970 transferiu-se para Umaria~u o mesti~o Paulo Ramos Cruz, 
filho de mAe Ticuna, reservista, que f atava muito bem o portugu~s, 
sabendo inclusive ler e escrever. A pesar de "novato", Paulo já possuía 
urna irmA casada com Manoel Ponciano, filho do falecido capitáo 
Ponciano e indivíduo muito ativo e influente no povoado. Nessa época 
vieram também para Umari~u alguns de seus innoos por parte de mle, 
com suas respectivas famílias. Chegaram a Umaria~u nesse mesmo 
período várias pessoas da familia Gabriel vindas de Urique e relacionadas 
também ao Paulo Ramos Cruz por parentesco., O gráfico abaixo reúne as 
pessoas relacionadas ao Paulo por parentesco e que o apoiaram em sua 

ª~º· 

113 ~ preciso especificar, porém, que essa ordcm jamais foi entendida cm 
Umaria~u como rcstrita a cacha~a. proibindo-sc igualmente outras bebidas 
tradicionais dos Ticuna como a cai~uma, o pajuaru, a pororoca e todo tipo de 
licores muito fermentados. 
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Gráfico n' 6 - Esquema Genealógico Relacionando os 
Inatü que Apoiavam o Capitáo Paulo Cruz 
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5 - Humberto Juliio 
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6 - Modestino Juliio 
7 Pedro Juliio 
8 - A velino Mendes Gabriel 
9 - Gustavo Ferreira 

Contam que o Manoel Ponciano e o Paulo conseguiram convencer o 
chefe do Posto, Sr. Bernardo Müller Filho, o Berezinho, de que o Santiago 
estava cansado e que já nao prestava mais. Para evitar romper com a 
norma de que o cargo de capitao era vitalicio, eles resolveram "dar férias de 
um mes" para o Santiago. Foi o próprio Manoel Ponciano que noticiou 
isso a Santiago que, aborrecido, foi ter com o chefe do Posto, tendo a · 
confirma~ao da notícia. Ele entao viajou, foi visitar uns parentes no Peru. 
Ao voltar o Paulo já estava como novo capitáo e nllo quis mais entregar o 
cargo. Havia sido feíta urna reuniáo e o Berezinho havia mencionado tres 
nomes para a comunidade escolher entre eles: o Jollo Fortes, o Anacleto e 
o Paulo, tendo sido este último o preferido. 

Grandes mudan~as irlló acorrer no esquema de lideran~a dentro do 
povoado a partir da escolha do Paulo para capitán. A c~ao de sua base de 
apoio - a dif eren~a da atua~o puramente como funcionário de Santiago, 
fracassada do ponto de vista da popularidade e também da eficácia (pois as 
festas rareavam mas continuaram)- é tema de um outro trabalho, onde se 
abordou detidamente a a~o das ideologías religiosas na vida política e na 
forma~ao de fac~res com projetos de integr~ao na sociedade brasileira 
(Oliveira Filho, 1977). 
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A lógica de sucessáo ao cargo de capitiio 

Na descri~o realizada no ítem anterior limitei-me a enumerar todos os 
capitaes existentes na reserva de Umaria~u entre 1946 e 1971, sendo 
fomecidos dados biográficos a respeito de cada um e de sua at~ao no 
cargo. Pretendo agora mostrar a heterogeneidade de suportes e de fatores de 
legitimidade existente entre cada um deles, indicando co~o os dife~tes 
graus de demandas da parte da administra~ e as expectativas dos :i-icuna 
face ao preenchimento de papéis políticos conduzem a esquemas diversos 
de autoridade. · 

No entanto, como se verá mais adiante, tais esquemas resultam de um 
mesmo dinamismo, de urna lógica de. adequ~Ao dos códigos nativos as 
necessidades da adminis~, onde o encarregado desempenha urna f~ 
ativa, com certa acumula~Ao de conhecimentos e capacidade de 
manipula~llo sobre o processo. A admfnistra~ao ignora as conce~Oes 
nativas sobre o poder e a autoridade, imaginando o cargo de capitao como 
um último patamar da hierarquia colonial, desempenhando assim um papel 
determinante na escolha e inyestidura destes mandatários. Mas em sua 
tentativa de controle (muito mais que de entendimento) os encarregados 
sentem as conseqüencias de · suas op~Oes através de 
resistencia/assentimento dos índios aos capitáes nomeados, aferindo todo o 
processo em tennos de insuce~sucesso das escolhas realizadas. Em certo 
sentido o exercício tk ajustamento e sobreposi'áo tk códigos quanto aos 
papéis políticos básicos é concebido a semelhan,a tk um processo tk 
experiment~áo sucessiva por ensaio e e"º· . . . 

A prime ira alternativa que se imp0s aos func1onános do SPI f 01 o 
reconhecimento de um líder de prestigio (na avali~Ao dos encarregados) 
como capitao. Assim ocorreu como Agostino, chefe de urna extensa 
f amília, relacionada diretamente por parentesco a grande maioria dos 
antigos moradores de Umaria~u. Anteriormente a sua lideran~ sobre os 
habitantes daquela área já havia sido afirmada pelo próprio Comando de 
Fronteira, que lhe outorgara o título tk capitáo e o fardamento de praxe. 
Quando se deslocaram para a reserva os índios ~ue J?Oravam ei_n 
Tabatinga, ao redor da prime ira sede do PIT, os f unc1?nários . do SPI já 
encontraram o capitáo Agostino investido no cargo, nao 1nterfenndo nessa 
situa~llo. Na realidade o momento para a administra~Ao (Antisthenes e 
sucessores) nllo era de mobiliza~ao dos índios - como ocorreu com 
Manuemo, que assentou as r0tyas do Posto e incentivou a ocupar;ao da área 
vizinha - mas, inversamente, de esvaziamento da linha de atua~oo posta 
em prática por seu predecessor. Foi um período que coincidiu com o 
encerramento de um programa económico que incluía r0tyas do Posto e um 
barracAo de b'Ocas, implicando progressivamente na dissol~oo do rebanho 
e no abandono do engenho. 

Os ajustamentos políticos e geográficos foram se real~zando ~entro da 
reserva, de modo que os primeiros moradores se concentraram bas1camente 
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na margem direita do igarapé Umariacu, enquanto os que chegaram 
juntamente como PIT (ou ainda tempos depois) fuaram-se na margem 
esquerda, onde eslava o pr6prio Posto. Esse grupo - que estivera antes 
profundamente identificado a at~ do SPI - foi-se ampliando com a 
chegada de novas famllias e fortalecendo internamente os seus vínculos 
por intercasamentos. Quando o capillo Agostino veio a Calecer, foi 
justamente deste grupo de familias mais associado ao PIT que veio a sair o 
seu sucessor, Ponciano Joao. 

Já durante o período do encarregado Lobo, Ponciano era o capitáo da 
aldeia. Como já f oi mencionado, um recenseamento conduzido por 
Card9so de Oliveira em 1959 indicava a existencia de 46 casas no lado 
esquerdo do igarapé Umariacu, das quais aproximadamente 1/3 tinham 
como chefes pessoas diretamente relacionadas a Ponciano. Observa este 
autor que a autoridade de Ponciano repousava basicamenJe 1Ulfor,a de sua 
parentela (1964:91), que ele administrava como urna verdadeira empresa, 
monopolizando para - si todos os benefícios eventuais de seu 
relacionamento com o Posto e com outtos civilimdos. Também todas as 
demandas acionadas pel~ Posto eram, em última instancia, satisf eitas pela 
mobilizacao de seu grupo vicinal e de outras familias associadas. 

Após a morte de Ponciano, o enllo encarregado Bernardino deu 
continuidade a supremacia desse grupo viciNJl, instituindo como capitáo 
José Araújo da Silva. Foi criado igualmente o cargo de vice-capitáo para 
atender as demandás dos -moradores do lado direito do igarapé, para isso 
sendo escolhido um ~ seus membros mais destacados, o Angarita. 

O capitáo Araújo permaneceu no cargo durante alguns anos, mas sua 
atua~oo nAo agradava nem a administtacoo nem aos indios. Segundo os 
depounentos dos moradores do Umaricw;u, Araújo nunca se interessou pelo 
cargo de capillo, utilizando-o primordialmente para instaurar a sua 
autoridade sobre um amplo círculo de parentes, dando coesao ao maior 
grupo vicinal ainda hoje existente na reserval 14. Mudou-se da boca do 
igarapé para urna das extremidades da reserva, reunindo-se l famflia Reino 
e concentrando naquele grupo vicinaltoda a sua energía. 

Como individuo profundamente referenciaOO l tradi~Ao, sabendo que a 
sua autoridade possuía limites sociais bem mais reduzidos do que a aldeia 
(o~ me~mo a margem esquerda da aldeia), Araújo optou por ser 
pnmordialmente o Uder do mais f orte grupo vicinal existente. O papel de 
capitáo ficou cerceado nesses limites, os demais moradores da aldeia 
queixando-se de abandono e desinteresse, a administra~Ao enfrentando 
dificuldades inclusive para a manutencac> da ordem, urna vez que o pr6prio 

, Araújo recusava-se a desempenhar f un,óes repressivas e inclusive náo 
usava o fardmnento militar. 

Tal sit~Ao gerou justamente o seu inverso, a alternativa lógica de 
manter rigidamente separados os papéis de capitáo e lú:ler de grupo vicinal. 

114E . . . 1 f . . . 11e. grupo v1c~a 01 11;1corponndo pro,re111vamente v'rio1 dos filho1 
do cap1t~o Ponc1ano, CUJO grupo vic1nal di11olveu-1e ap61 1eu 
de1aparec1mento. 
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Para isso o encarregado do PIT escolheu como capitáo um indio recém
chegado a reserva, sem possuir parentes ali mas com urna movimentada 
histó~ de vida e com bastante conhecimenÜ> das institui~ dos brancos. 
O c_ap1tlo passo~ .ª ~r um quase f uncionário do Posto, sem qualquer 
acetta1;Ao ou leg1um1dade pecante os demais, afirmando-se estritamente 
pel~ apoio ~os brancos e pondo em prática as detenn~Oes destes. O 
capillo Sanuago chegava a receber um salário indireto sob a forma de 
rancho (alimentos e produtos b~icos) que recebia do C~do Militar. 
Ele usava exclusivamente farda de soldado, e o mesmo faziam seus dois 
colaboradores, impondo o restabelecimento da ordem (segtmdo a~ 
da administrar;Ao ), coibindo o uso da cacha~ fiscalii.ando a reali~lo das 
festas. e conduzindo presas para Tabatinga todas as pessoas que julgava 
estarem reali?ando "excessos". . · 

A alternancia entre Araúj~ e Santiago mostra exatamente a dificuldade 
que existe para o estabelecimento de um papel centralizador numa 
sociedade em cuja ttadi~Ao imperavarn as tendencias centrífugas. Ao 
apoiar-se nos costumes nativos, o capitáo deixa de satísfazer as 
expectativas da administra,áo; quanto toma exclusivamente essas últimas 
como referencias, perde leg#timidade e capacidade de mobiliza,áo, nAo 
tendo mais diante de si qualquer modelo ou mecanismo tradicional para 
limitar ou corrigir as suas im¡)osi~tjes. · 

Barnes já diagnosticava esse problema no comportamento dos chefes 
instituidos pela adminis~ australiana: "Na verdade em urna sociedade 
sem Estado pode ser quase impossível para um homem apontado como 
chefe desempenhar seus deveres de modo eficiente aos olhos da 
administracAo sem ao mesmo tempo exacerbar seus poderes. Ele tem a 
fo~a da adminis~ao por trás de si, mas tem de garantir sua autoridade 
sobre seu povo e demonstrar-lhe que deve ser obedecido. Eles nAo fazem 
automaticamente aquilo que ele diz ( ... ) Daí que ele se aproxime ou de 
fazer muito pouco - e parecer ineficiente aos olhos da adminis~l<> -:- ou 
fazer demais e transfonnar-se em um tirano" (Bames, 1960: 224-5). 

Embora a formulacA<> de Bames caiba como urna luva l comparacAo 
entte os esquemas de autoridade dos capitaes Araújo e Santiago, é preciso 
alertar o leitor para o fato de que a situacáo <los Ticuna é bem mais 
complexa do que essa inlerpreta,áo dualista apresentada por Barnes para a 
si~Ao australiana poderia sugerir. Nao se trata tao somente da existencia 
de sistemas diferentes de avalia~ da conduta de um líder, um derivado da 
adminis~o colonial, outro da tradicAo tribal. A legitimidade pode ser 
afinnada por ideologias diferentes e os diversos atores, indios e brancos, 
podem utilizar-se de urna ou de outra em tunea<> do contexto ou de outros 
fatores intervenientes. Como se verá mais além oeste capítulo, ao discutir 
a visAo que os nativos t!m sobre o papel de capitáo, nlo se deve ve-lo 
como inteiramente destituido de legitimidade, urna vez que é reconhecido 
pelos moradores que algumas de suas functjes podem ser de utilidade. Do 
mesmo modo como se refletiu anterionnente sobre o tuxawa (vide 
capítulo 3), podem surgir entre os indios ideologias de justifica~Ao do 
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papel de capitao, a sua manuten~lo r~pondendo até mesmo a interesses 
sociais concretos. 

A fo~ explicativa e a a~ exercida pelo dualismo como chave de 
compreens!o de urna si~ao de contato interétnico deriva em grande parte 
de seu esquematismo e das interpreta~ simpl~ e elegantes que propicia. 
De fato o que o esq.uematismo dualista pressupóe é que exista uma 
correspondencia unívoca entre atores e códigos de orienta,áo, 
caracterizando os cruzamentos como urna o~Ao individual e ilegítima, 
voltada contra o seu proprio grupo de referencia115. Quando se raciocina 
em tennos de um campo intersocietário (e bicultural), se ~tá lidando com 
um amplo conjunto de possibilidades, nao cabendo excluir já algumas de 
início, nem considerar que do por natureza ilegítimas e nAo passíveis de 
tentativas de legitim~ao. 

Retomando a análise da sucessao ao cargo de capitáo no Umari~u, 
cabe focalizar urna outta alternativa existente na atuali~ao e articula~ao 
entre os diferentes códigos existentes. Isso ocorre com a destitui~Ao de 
Santiago, o seu sucessor parecendo ser urna solu~ de compromisso entre 
o capitáo como f uncionário e o capitáo como líder de wn limitado grupo 
vicinal. Paulo Ramos Cruz apresenta várias características que o 
aproximariam dessa primeira o~ (é um elemento que fala muito bem o 
portugu&, sabe escrever, é um ex-reservista, conhece bem os costumes do 
branco, rapidamente se enquadra na perspectiva de ser um defensor do PIT), 
mas por outro lado possui muitos parentes diretos na aldeia (innlos e 
irmAs, vinculados a um grupo vicinal que sobrou da dissolu~ da família 
Ponciano) e logo estabeleceu fortes vínculos de vizinhan~ compadrio e 
amizade com um grupo vicinal (dos Gabriel) relativamente recém-chegado 
na reserva. Ele utiliza a sua autoridade de capitao para fortalecer o seu 
grupo de innAos, mas de modo algum limita a eles a sua base de apoio, 
mobilizando outros grupos vicinais e tentando marcar o seu papel como 
distanciado daquelas conexOes de parentesco. Embora Dio constitua o tema 
deste ttabalho, cabe mencionar que a ~trut~ do grupo de apoio desse 
capitáo irá exigir a conflu~ncia de fatores ideológicos (o surgimento da 
lrmandade de Santa Cruz e sua ideologia assimilacionista) e econ&nicos (o 
refor~o dado pela FUNAI aos recursos disponíveis pelo Posto e 
habilmente manipulados pelo capitáo ). Baseado nisso surge urna eoalido 
de interesses que, fundada no apoio da RJNAI e na ideología religiosa, 
passa a atuar como urna verdadeira unidade de conflito e domi~lo da 
popu~ indígena (vide Oliveira Filho, 1977, capítulo 3). 

11 S Operando cm um quadro conceitual ainda dirigido pelas tcoria1 de 
acultura~io, Berreman (1964:246) complexifica a 1ua compreen1io, 
distinguindo entre, de um lado, os nativos que apenas valorizam 
positivamente as nonnas de outro grupo (dominante) e, de outro lado, aqueles 
que se alienam do grupo de origem e pauam a identificar-se inte¡ralmente 
com o grupo dominante. 
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Comparand~ os esquemas de autoridade pr~entes nos quatro casos de 
sucessao considerados, se poderia chegar a tres alternativas de 
relacionamento entre os dois papéis de lideran~ 

1 ~ quando as demandas da administra~ sao relativamente poucas e o 
grau de exigencias e expectativas da parte dos índios é igualmente 
pequeno, a fun~Ao de capitáo pode ser preenchida pelo líder de um grupo 
local (era o caso, p.ex., do capitáo Agostino e de Araújo); . 

2°) quando surgem demandas limitadas e periódicas da parte da 
administra~Ao, um grupo vicinal pode ampliar-se operando em bases 
transacionais, satisfaz.endo as expectativas da administra~ e retendo para 
si os beneficios derivados de sua maior proximidade dos brancos (é o caso; · 
p.ex., do capitáo Ponciano); 

3°) no caso de a adminis~Ao ter urna rápida elev~ao do seu nível de 
demandas, exigindo urna colabora~o regular de determinados elementos · 
para isso melhor capacitados e/ou dispostos, a solu~Ao pode ser a 
convoca~Ao para o cargo de capitáo de um indivíduo que possua as 
qualifica~ e atue com a eficácia d.e um funcionário ( é o caso do cajJiilJo 
Santiago e em certa medida do capitáo Paulo). 

· · Estas tres alternativas con5-tituern de fato diferentes esquemas de poder 
e autoridade sobre os quais se pode ~tabelecer os suportes e as fontes de 
legitimidade do capitáo. No proc~so concreto de escolha de indivíduos 
para o cargo de capitáo, o encarregado raciocina em termos de 
sucesso/insucesso (i. e., de adapta~Ao do esquema as necessidades da 
administra~Ao e as expectativas dos fndios, bem como de habilidade do 
indivíduo escolhido em adequar-se as exigencias do esquema). Mas na 
perspectiva do analista a descri~o eleve mover-se por outros eixos, urna 
vez que a avalia~ das demandas da adm~ podem variar bastante 
no correr do tempo, e a8 expectativas dos índios nio ido depender S<>mente 
de um quadro de referencia tradicional, mas também do interesse pela 
diferen~ cultural ou mesmo da cristaliuw;lo de projetos de mudan~. Do 
insucesso do velho Araújo no cargo de capitáo em urna dada· situa~Ao 
histórica e em certo nível de demanda de índios e brancos nao se pode 
inferir a nAo exeqüibilidade, ~tabilidade e permanencia do esquema de 
superpor a f~ de capitlo aquela de líder de grupo vicinal (toeru). Em 
qualquer um dos trés esquemas trata-se apenas de alternativas, que podem 
viabilizar-se como mais adequadas em circunstancias distinw. 

Ao pensar ~tas alternativas como integrantes de um processo único de 
anicula~ao entre papéis preenchidos por nativos e a administta~ao, no 
entanto, sobressaem dois fator~ como detenninantes da escolha por um 
ou outro destes ~uemas: a) o nível de exigencia da adminislra~o quanto 

·ao controle da conduta e/ou das representa~Oes dos índios); b) as 
expectativas e demandas que os índios t!m quanto as ~feras e intensidade 
de ab1~ da adminis~ao. O quadro a seguir'relaciona estes dois fatores 
com os esquemas alternativos de autoridade existentes. 

Em um exercfcio de formula~ao dessas conclusOes .em termos mais 
gerais, se poderia ressaltar que mais além de especificidades culturais dos 
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Ticuna se está lidando com um processo de articula~ao (sobreposi~ao 
simples, sobreposi~ao com modifica~o de fun~Ao, disjun~Ao a nível de 
indivíduo e disjun~ao com ctja~oo de grupo especializado) entre papéis 
decorrentes da hierarquía administrativa e outros derivados de conce~tks 
nativas sobre o poder. Nesse sentido algumas hipóteses poderiam ser 
delineadas, para verifica~oo, retific~ao e aprofundamento através de um 
esfor~o comparativo que extravasa em muito as finalidades deste ttabalho. 

De certo modo a primeira alternativa é de ocorrencia mais freqüente nas 
primeiras fases do contato interétnico, quando o grau de conhecimento 
mútuo dos atores é muito pequeno e as expectativas ainda mal definidas ou 
mesmo inexistentes. 

A segunda alternativa corresponde a um esquema apenas possível 
enquanto as exigéncias de controle da administra,áo sobre os índios sáo 
temporárias e instáveis, nao induzindo a cria~Ao de líderes ou grupos 
especializados. Em certo sentido este esquema compete com o anterior, 
constituindo-se em uma possibilidade que pode ser acionada desde as fases 
iniciais do contato interétnico, inviabilizando-se a medida que se delineia 
urna interdependencia e vincul~ao efetiva entre os grupos etnicamente 
diferenciados. 

Já a terceira alternativa aponta para o desenvolvimento de certos papéis 
especializados em estabelecer e reproduzir a domina,áo de um grupo sobre 
o outro, fato que caracteriza etapas mais avan~adas do processo de 
integra~ao, quando os agentes coloniais (indigenista, missionários ou 
empresários) delineiam um plano bem estruturado para a popula~áo 
dominada e e~ com~a a adotar expectativas de vida e padroes ideológicos 
que a homogeneízam com segmentos da popu~ao branca. 

Urna fase seguinte corresponderla a alternativa em que a articula,áo 
entre estrutura tutelar maior e comunidade local nAo se fizesse por papel de 
lideran~a. assumido apenas por um indivíduo, mas sim por unidades 
maiores, grupos ou fac,óes, que operassem seja com base em fatores 
ideológicos, seja com base em processos transacionais, ou ainda 
combinando esses dois elementos. Nesse caso essas unidades criam uma 
autonomia própria emface dos interesses individuais, podendo variar o seu 
quadro de colaboradores, as suas táticas e as bandeiras de lota, preservando 
no entanto urna unidade religiosa, política ou económica. 
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O controle e coopera9á.o cotidiana. dos indios na. reserva 

As tres alternativas de articula9ao entre papéis nativos e coloniais sao 
sentidas pelos índios de modo diferenciado, mas o elemento mais ativo na 
detennina9ao de um ou outro esquema sao as demandas definidas pela 
administra9ao, fator dinamico e que vai resultar em urna possibilidade de 
conjuga9ao de interesses e expectativas de índios e funcionários. Mas 
como sao hierarquizados e compatibilizados os papéis de capitáo e toeru na 
vida cotidiana da aldeia e na perce¡x;OO dos índios? 

Como essas possibilidades de articula~ de papéis sao encaradas pelos 
índios? Dentro do campo de a~áo indigenista e no período de tempo 
considerado prevalecem na visao dos próprios Ticuna as tendencias 
descentralizadoras e a conce~ao da política como um domínio nao 
especializado de papéis e significai;oos. A inexisténcia de urna lideran~ 
que polarize os moradores da reserva e se ja reconhecida pelos diferentes 
gru¡:)os vicinais é um fato real e iniludível. As expectativas dos indivíduos 
sao realizadas através da associa9Ao de interesses dentro de um grupo 
vicinal, no interior do qual surge (como urna verdadeira précondi900 a sua 
estabilidade) urna lidcran9a de maior destaque. Esses grupos possuem urna 
realidade cotidiana, propiciando um universo primário de sociabilidade, 
onde as trocas matrimoniais tenninam por relacionar diretamente todos os 
que habitam aquele mesmo espai;o. Dentro desse grupo pode ocorrer urna 
partilha de alimentos (quando isso for necessário) e se desenv?l~e um 
sentimento de solidariedade que repercute no plano das at1v1dades 
económicas e cerimoniais. 

A partir desse grupo vicinal sao acionadas igualmente as redes 
individuais de coopera9ao na atividade agrícola, que se materializam no 
uajuri. A composi9ao do grupo vicinal mantém-se como o substrato que 
permanece constante apcsar das varia9oos de pessoas, amplitude e f atores 
de recrutamento acionados por cada um na convocai;ao do uajuri. 
Esporadicamcnte surgem grupos de trabalho agrícola que, dirigidos 
·invariavelmente por um líder de grupo vicinal, cristalizam assim as 
obrigai;oos de ajuda mútua; sempre a sua base é constituída por um grupo 
vicinal, ao qual invariavelmente retornam após um certo tempo de 
qura9ao, durante o qual scrviram a determinadas finalidades económicas, 
refori;ando primordialrncnte o prestígio de seu líder no ambito da aldeia e 
constituindo urna prova de seu poder de mobiliza9ao perante a 
administra~ao116. 

116Para um maior detalhamenlo da aLua9ao dos grupos de lrabalho ~grícola, 
vide capíLulo V de Oliveira Filho, . 1977. ~í sao delineadas as diferentes 
formas que tais grupos podem assumtr, descotas as regras de recrutan:i~nlo e 
coopera~iio em que implicam , bem como indicado cc;>mo podem ser utthzad?s 
como recursos polítjcos por líderes que buscam af1nnar-se perante a alde1a 
como um todo e a adminisLra~ao. 
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No plano económico a tendencia desses grupos vicinais é procurar uma 
auto-suficiencia relativa face ao restante da aldeia: eles proprios realizam 
todas as etapas do trabalho agrícola (derrubar, queimar, plantar, capinar e 
colher); preparam a farinha em comum, servindo-se de fornos e raladeiras 
pertencentes a algum membro do grupo e sem dificuldade emprestadas aos 
demais; a posse de um meio de transporte por algum membro do grupo 
ajuda a solidificá-lo, levando-o a executar em comum a comercializa~ de 
seus produtos. O controle de um motor pode servir ainda para .auxiliar a . 
subsistencia ou favorecer os uajuri (pois os homens podem ir pescar em. 
áreas mais distantes e mais produtivas), bem como outras finalidades nao 
económicas (como visitas ou procissoos). A posse de qualquér bem 
industrial raro e de valor (como espingarda, m~adeira, máquina de costura 
etc.), que pode circular sempre interna,nente ao grupo vicinal, acaba por 
ref orear a interdependencia de seus membros e paralelamente a ·sua 
autonomía frente a elementos de fora. · 

Essa descri9ao do grupo vicinal retifa qualquer fundamento de urna 
interpreta9Ao dualista do universo político Ticuna. Na perspectiva criticada 
o líder do grupo vicinal teria os seus mecanismos de mobiliz(l\:oo de apoio 
e as suas f ontes de legitimidade exclusivamente referidos a tradi9ao, 
contrastando visceralmente como papel de capitáo, que corresponderia·a 
urna imposi9ao sustentada pela admiilistra9ao. Ao contrário, em seu 
funcionamento o grupo vicinal incorpora cotidianamente temas e func0es 
novas, alimentando-se de tecnologías e representa9oos modernas, 
transformando-se em um fator básico de mudanca e inte~oo. Por outro 
lado o capitáo (como mostratei m·ais adiante) pode executar funcoos e 
desenvolver urna legitimidad<? que está fundada nas aspir~ da pop~o 
indígena (e nao necessariamente induzida pela administra9ao), inclusive 
podendo recorrer a creni;as e costumes da tradi9A0 antiga 

O valor primordial que leva a constitui9ao e manutencoo de um grupo 
vicinal é um desejo profundo que tem cada Ticuna de tornar-se 
inteiramente independente diante de estranhos, aí incluindo noo apenas o 
branco (e a administracao colonial) mas também outros Ticuna com os 
quais ele nao se considera estreitamente ligado. Desde os tempos mais 
recuados de que se tem noticia no passado, a -sociabilidade se realizava de 
modo mais adequado e usual dentro de urna microssociedade representada 
pela maloca de uma na,áo. O proprio tenno cü usado para n~oo, em outra 
ace1>9ao pode indicar gente, no sentido classificatório de um tipo ou 
espécie de gente. Os tacos internos entre os componentes dessa 
microssociedade eram múltiptos e sua convivencia algo prolongado e 
duradouro. O surgimento de estranhos era um fator muito forte de tensoo e 
inquieta9ao, isso se manifestando inclusive nas trocas matrimoniais e na 
realiza9ao de rituais (vide cap. 4). Dentro dessa comunidade política há o 
reconhecimento de um esquema de autoridade; nesses limites atuando os 
mecanismos de resolu9Ao de conflito, fora daí apenas existindo as rixas, os 
entreveros e as guerras. 
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O grupo vicinal corresponde inequivocamente a urna adapta~áo desse 
modo de ser a novas condi,óes de coniato e domina,áo. A sua flexibilidade 
é muito grande, variando em tamanho, atividades realizadas, continuidade 
no tempo (ciclo de vida), composicoo interna, fonte de legitimidade do 
líder e modo de sucessao da lideran~a etc. O elemento crucial para sua 
preserva~o é a capacidade de um líder em manter ativas as rela,óes de 
interdependencia e o reconhecimento de obriga,óes recíprocas, criando 
entre os membros um sentimento de unidade que se manifesta em urna 
relativa solidariedade e consenso que penneia todas as suas atividades 
sociais (sejam essas compartimentadas em contextos económicos, rituais, 
recreativos etc.). 

Por essas características o grupo vicinal pode adequar-se a meios 
ambientes diferentes, preservando-se em urna situacao de seringal, 
continuando a existir dentro de urna reserva indígena e mantendo-se em 
condi~ües quase urbanas de existencia, até mesmo com alta concentra~oo 
de famílias nao relacionadas dentro de um mesmo aldeamento. Durante a 
pesquisa de campo nao faltaram exemplos de grupos vicinais que 
apoiavam a sua unidade em atividades económicas e/ou religiosas 
claramente modernizantes e inovadoras, incorporando mudancas em 
processos técnicos e mesmo vindo a utilizar-se da ideología e da proposta 
organizativa da Santa Cruz para dar ao grupo vicinal o aspecto de um 
grupo corporado regular (urna Irmandade). 

Essas observa~ües exigem a remissao a um texto de 1961, onde 
Cardoso de Oliveira falava dos grupos vicinais como "determinadas 
constela~ües de Grupos Clanicos, a caminho de se isolarem urnas das 
outras". Nisso ele via o resultado da a~ de "mecanismos pref erenciais de 
troca" (no caso, casamento com a prima cruzada patrilateral), operando 
internamente a cada cla urna tendencia a "atomizar o sistema social global 
pela emergencia de conjuntos discretos de Grupos de Descendencia" 
(1961:32). 

Ainda que essas considerac0es tenham sido objeto de urna revisao 
crítica anteriormente (vide cap. 7), acredito que elas tem grande 
importancia para a etnografía dos Ticuna, apontando urna dimensao 
essencial ao entendimento do seu comportamento. Os grupos vicinais noo 
resultam de um fortalecimento das relac0es de consangüinidade ou da 
aplicacao pura e simples de regras de casamento, mas constituem o 
produto social da at~áo de um líder, que para isso lanca mao de alían~ 
matrimoniais, vínculos rituais, consangüinidade, cooperacao económica 
etc. Tal unidade náo parece ser umfim em si mesmo, mas urna precária 
associa~ao de pessoas que somam seus esf orcos buscando urna auto
suficiencia, associando-se para se tornar independentes e se separar dos 
demais. 

A atomizacoo que Cardoso de Oliveira constata noo é urna dir~o em 
que caminha a sociedade Ticuna, ameacada pela oper3';ao de regras de 
parentesco de atingir "um completo fracionamento ( ... ) em conjuntos 
auto-suficientes para a troca de mulheres" (idem), mas um ideal cultural de 
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autonomia e independencia. Essa recusa de uma sociabilidade mms 
abrangente, que inclua a tribo como um todo, está na base de · sua 
adapta,áo ao contato, como surgimento de novas unidades sociais, como 
os grupos vicinais e, mais recen temen te, as f ac~tks religiosas. Isso 
corresponde ao ideal do indivíduo de tomar máxima a sua independencia, 
buscando a auto-suficiencia junto com um grupo de referencia mais íntimo 
e isolando-se dos outros a que nao está diretamente relacionado. 

Já foi bastante sublinh,ada a presenca de um valor complementar: a 
atitude sistemática de náo-if;itromissáo em questóes que sejam vistas como 
relativas a outra pessoa. E como urna norma de boa educacao que um 
Ticuna nao intervenha em qualquer ato ou assunto que ameace a 
independencia ou a liberdade de outro. É preferível continuar esperando a 
beira do rio um auxilio por maior tempo do que apressar-se a chamar urna 
canoa ou motor que passa pelo canal central sem decidir parar ( embora veja 
a dificuldade do outro). Raciocina o Ticuna que, se o dono da canoa o 
quisesse conduzir, teria encostado para saber do que se tratava ou oferecido 
transporte; se ele nao o fez é porque nao quis ou óoo pOde. Nao há censura 
contra isso pois se trata de um direito da pessoa de ignorar os assuntos 
alheios (e inclusive de n00 ~ explicacres). 

Urna tal conduta pode levar a urna atomizacao da vida social muito 
mais acentuada do que o grupo vicinal, muitas vezes filhos ou irmaos 
decidindo se separar dos demais, seja morando isolado em outra área,_ seja 
morando como um particular no meio de um grande aldeamento. Nesse 
sentido o grupo vicinal constituí um antepaio a realiza~ao exacerbada 
desses valores, criando um grupo íntimo de referencia onde as 
interdependencias sejam toleráveis, comas interven,óes na liberdade do 
outro sendo sempre náo compulsivas e apenas realizadas por pessoás 
muito próximas, onde imp0e-se como normal a coopera~o. De qualquer 
modo mesmo dentro dessa unidade atua urna tendencia individualii,ante e se 
alguém pode comprar um forno ou urna malhadeira para seu . uso 
exclusivo, evitando ter de tomá-la emprestada de outro, sem dúvida que ele 
o fará. Mas o objetivo primordial, que é a busca de autonomía, nem 
sempre se reali.urem escala individual ou de urna familia nuclear, podendo 
levá-lo a escolher outras alternativas, até mesmo adquirindo um bem que 
venha a reforcar a autonomía do seu grupo vicinal em face de outros. 

Se no controle cotidiano das atividades dos índios é o líder de grupo 
vicinal que se destaca, qual a fun~ao e a signific3';:lO desempenhadas na 
ótica dos índios pelo papel de capitáo? Retomando as considera~Oes 
teóricas do início deste capítulo, é necessário descartar os juízos absolutos 
e dicotómicos, referidos a tradi~o e a ~Ao colonial, e procurar enquadrar 
as avaliac0es sobre o capitáo em um jogo refletido e recíproco de 
defini~tks de situa~o e de estratégias dentto de um quadro institucional 
preciso. Cabe dessa forma discutir a questao a partir de urna reflexao sobre 
outros papéis alternativos que possam servir como sucedaneos ou tennos 
de comparacao. bem como procurar pensar a sua realidade no campo 
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indigenista e a sua diferenca específica de outros campos possíveis de 
relacionamento índio x branco. 

Na perspectiva dos índios de Umariacu o capitáo se diferencia do 
tuxawa porque representa o govemo brasileiro, enquanto todo o poder com 
que contava o tuxawa provinha diretamente do seringalista. Os tuxawa 
eram instrumentos de urna domina~ao direta, cuja fonte - o barracao, o 
seringal, o patrao - podía ser visualizada ~lo próprio índio, podendo o 
patrao em várias circunstancias vir até mesmo a substituir a ( ou prescindir 
da) figura do tuxawa. Nesse sentido a fragilidade <leste perante os brancos 
era muito maior do que a do capitáo. A participacao do tuxawa na 
repressao aos índios que infringiam o regulamento do seringa! ou 
promoviam desordens e conflitos (na visOO do seringalista) era muito mais 
direta que a do capitáo, urna vez que nos limites do PIT a administra~ao 
nao aplica castigos físicos ou realiza puni~Oes diretas aos índios, bem 
como também nao intervém nas suas atividades produtivas ou de 
comercializ~ao. O domínio de a~o do capitáo é mais especializado, as 
suas formas de atuacao menos violentas, as interferencias diretas da 
administr~ao (passando por cima dele ou invertendo suas decis00s) bem 
ma1s raras. 

Pensando sobre como se deu (na visilo dos índios) o exercício desse 
papel de capitáo, o analista termina sendo conduzido a retomar as 
avaliacoes feítas pelos moradores da reserva sobre os ocupantes desse 
cargo. E essa recapitul~ao conduz a resultados coerentes, que nao variam 
ao sabor da mudanca de informantes, mas conduzem a certos atributos que 
devem ser preenchidos por todos os capitAes. Quando os índios avaliam 
positivamente a atuacilo de um dado capitáo, eles nao o fazem 
abstratamente ou de acordo apenas com um ideal cultural. Isso significa 
que consideram o comportamento dele adequado em face das múltiplas 
determinacoes do campo, traduzidas em um padrao de legalidade. 
Legitimidade, aquí, significaría fazer o melhor possível nas cirscunstancias 
existentes. 

Em geral os índios classificavam Santiago como "um capitao mau 
mesmo", o esquema do capitáofuncionário parecendo nao ter conseguido 
mobilizar apoio (ao contrário, suscitavam inveja os privilégios por ele 
obtidos) ou criar urna legitimidade aos olhos dos índios. Mesmo os que 
concordavam com os seus fins (controlar as bebedeiras, brigas, etc.) 
achavam os seus métodos muito diretos. Por servir muito claramente a 
administraclo com lealdade total, preocupando-se exclusivamente com a 
avali~ao que essa faria de sua atividade, o capitáofuncionário parece 
aproximar-se bastante do papel repressor e da fragilidade (ante a fonte 
última de poder) que caracterizavam o tuxawa. 

Inversamente, o esquema do capitáo como líder (limitado) de um grupo 
vicinal também desagrada aos moradores- da reserva. Em sua maioria as 
pessoas viam com simpatía o Araújo, tido como homem de bastante 
prestígio, mas nao achavam que ele tivesse sido um bom capitao. Dedicar
se exclusivamente ao seu próprio grupo vicinal correspondía na prática a 
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descaracterizar o cargo de capitáo, ignorando inteiramente os outros grupos 
vicinais e os moradores particulares. Por mais que f osse fracionada a vida 
na aldeia sempre surgiam problemas mais amplos de convivencia, 
extrapolando a esfera de controle de um grupo vicinal e envolvendo vários 
destes, moradores particulares ou até mesmo os regionais nao-índios. 
Além do mais os índios também sabiam que o capitáo ficava sob 
permanente avaliacao .por parte da administracao, sendo-lhe portanto 
necessário demonstrar sua eficácia ao encarregado. Isto faz com que aos 
próprios Ticuna a conjuga~ao de um capit~ e líder de grupo vicinal p~ 
um esquema de atuacoo de difícil sustentacao a longo termo. 

Para ser um bom capitáo urna condi~o necessária é de que tal líder 
dispusesse de urna base própria de mobilizacoo, independente do apoio da 
adtninistra~ao e nao calcada exclusivamente na possibilidade de 
reciprocidade material. Mas isso nao seria por si só condicao suficiente, 
urna vez que é imprescindível o seu esforco de adequp urna estrutura 
preexistente de mobilizacao ao desempenho das novas fun~oes requeridas 
pela administra~ao. 

Um bom capitáo, exemplificam os moradores, foi o Ponciano; alguns 
consideram que no início de sua atuacao também o Paulo Cruz teria sido 
um bom capitáo. Nessa ptimeira avalia~ao existe urna consciencia 
explícita de que Ponciano conseguía satisfazer as expectativas da 
administrar;áo, sem imiscuir-se excessivamente em assuntos particulares 
dos moradores e dos grupos vicinais e sem impor métodos diretos de 
controle rejeitados pelos índios. O fato de ser igualmente líder de um 
amplo grupo vicinal nao é por si. mesmo urna precondicao para o cargo, 
embora naquelas circunstancias, com a ausencia de urna ideología 
legitimadora, de um código de conduta tido como correto para o morador 
da reserva, fosse fundamental para garantir o seu poder de mobiliza~ao e a 
sua capacidade de persuasao. Já com o Paulo Cruz a sua aceitacao e 
capacidade de mobilizacao decorriam do papel que desempenhava na 
Irmandade da Santa Cruz em Umariacu, a ideología religiosa d'ando 
consistencia ao seu discurso e as forinas organizativas do movimento 
assegurando-lhe um conjunto de seguidores e aliados. 

Algumas teorías procuram escapar do reducionismo das análises 
dualistas utilizando-se da idéia de papéis intermediadores. Falar no capitáo 
como um middleman nao significa qualquer avanco na interpretacoo dos 
fatos acima descritos. A n~ao de middleman, tal como elaborada por 
Bailey (1969: 184) e trabalhada por Friedrich na conceitu~ao de cacique, 
apenas aponta e dá um nome a complexidade do problema, mostrando as 
determin~Oes muito diferentes (da estrutura envolvente e da comun.idade 
local, na terminología de Bailey) a que esta funcao obedece e a 
especificidade de interesses do cacique perante esses dois domínios. Se 
estas formulacoes ajudam a explicitar as limitacoes das análises dualistas, 
favorecendo a perce~o da complexidade das manipulacoos e obriga~s 
que resultam no estabelecimento de um padrao de legalidade, quando se 
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trata de esclarecer a questao da legitimidade elas chegam a constituir um 
verdadeiro retrocesso. 

A comunidade local e a estrutura envolvente avaliam a legitimidade do 
cacique com as mesmas lentes com que o sociólogo funcionalista descreve 
estas articula9oos? A dificuldade maior que me parece existir nesses papéis 
de íntermedia9ao, como o middleman ou o cacique, é que eles 
substancializam um esquema analítico, situando-se ou do prisma abstrato 
e genérico do sistema, ou da visao e dos interesses maximizantes do 
indivíduo que desempenha esse papel. Em qualquer das duas hipóteses 
omitem as culturas em intera9ao e nao buscam resgatar a consistencia do 
discurso e dos valores dos atores reais envolvidos no processo. 
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CAPÍTULO 10: 
A Dimensáo Oculta da Tutela 

· Retomando a descri~lo e.in~ de papéis políticos reali?ada nos 
capítulos precedentes (caps. 7, 8 e 9), cabe precaver o leitor contra 
in~ dualistas que freqüenterriente os analistas, em seu esfo~ de 
organizar e dar significacao aos dados etnográficos, terminam por lhes 
impor. 

Ao tentar descrever a composi~ao básica de um campo intersocietário, 
mais forte se faz a presslo de urna· tendencia polarizadora e reducionista, 
procurando apreender o fenñmeno do contalo interétnico a partir da ótica de 
um dos atores envolvidos considerado isoladamente. Esse fato se reflete 
igualmente na etnografía da política Ticuna, que pode sugerir ao leitor a 
existencia de urna nítida clivagem entre urna organiza~lo nativa 
(representada por papéis de lideran~a de cunho tradicional) e urna 
organiza~o política imposta pelo contato (derivada do poder superior dos 
brancas). 

Como já foi observado anteriormente (vide cap. 3), um bom etnógrafo 
da tradi~ como Nimuendaju tao-somente alude a no~ de tuxauas 
como um exemplo da interven~o (indevida, mas também infrutífera) dos 
seringalistas na cultura Ticuna. O único suporte que ele enxerga para esse 
cargo deriva de um antigo papel de lideran~a habilmente utilizado pelos 
patrOes para os seus próprios fins. Os índios, porém, a seu ver, nunca 
teriam aceitado verdadeiramente essa manipulQ{áo,já em declínio durante a 
realizacio de sua pesquisa, e - acreditava ele - que no futuro nlo deixaria 

• ••A • maiores coosequencias. 
Em urna perspectiva bem diversa, Cardoso de Oliveira critica 

Nimuendaju por concluir da inexistencia de' um modelo (consciente e 
normativo) de conduta política a ausencia de urna organi~io política dos 
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Tic una 117. Se assim ocorria em um perlodo anterior, a dimensao política 
nlci tendo sido institucionalizada, em um período mais recente o que 
vigorava era "urna organiz~Ao política imposta" (op. cit., pág. 92). "O 
novo sistema de conjun~Ao intercultural gerou urna organiza~oo política 
por todos os motivos estranha a sociedade Tukuna" (op. cit., pág. 88). 
Essa descri~o está articulada a caracteriz.a~ao teórica daquela como urna 
"situa~Ao colonial", os índios vivendo com o status de urna "na~Ao 
ocupada". Ainda que em alguns momentos do seu relato etnográfico esse 
autor indique de modo bastante conciso alguns suportes internos. para os 
cargos de lideran~a (como, p. ex., o apoio de urna parentela, urna ideologia 
de inte~oo), a sua descri~A<> da vida política Ticuna parece tomar como 
base para a análise primordialmente (se noo exclusivamente) os conteúdos 
que lhes sA<> atribuídos por parte da própria adminis~oo e impostos, por 
sua condi~Ao assimétrica, aos índios. 

É necessário real~ar os limites teóricos de ambas as formula~oos -
embora correndo o risco de ser injusto comas descri~Oes concretas, que 
apresentam maior complexidade do que as interpreta~oos explícitas 
sugerem - para retomar as reflexoos do início (cap. 1) sobre as dificuldades 
que existem para o estUdo do contato interétnico, procurando delinear urna 
abordagem que tenta superar problemas aí detectados. 

Interromper o aprofundamento da ariálise de um fato social, 
argumentando com o seu caráter de manipula~Ao, corresponde a nAo 
reconhecer que tais processos constituem urna dimen~o indissociável do 
fenómeno da intenv;Ao social. Igualmente, estudar as rel~Oes interétnicas 
apreendendo, através de urna considera~ interna de cada cultura de per si, 
as lógicas diferentes que aí atuam, seria ainda a meu ver urna postura 
reducionista, que traria de volta, com linguagem e conceitos mais 
modernos, os impasses fundamentais do esquema analítico de Malinowski. 

NA<> se trata de um indivíduo mirando-se (e interpretando os fatos que 
vive) no espelho de sua própria cultura, nos olhos e mentes dos . 
integrantes da mesma cultura. Ao refletir sobre os personagens e eventos 
de urna situa~o de contato interétnico, cada ator la~a mAo nAo apenas da 
defini,áo da situa~áo 118 de acordo com os seos iguais, mas também 
utiliza-se dos conhecimentos (n~oos e expectativas) que já possuía 
anteriormente sobre os modos de ser e de pensar do outro (e de outros 
diversos daqueles, dos quais igualmente tenha notícias), confrontando-os 
comos dados que consegue agora observar e sistematizar. Um comentário 
de Robert Paine, em sua anállse do fenómeno da etnicidade Inuit na 
província do Labrador, aponta nessa mesma d~A<>: 

11 1 De fato Nimuendaju rcfere-se ao presente - "ni o existe absolutamente 
organiza~io política hoje" (traau~io J. P. ) - sendo omisso quanto ao fato de 
tal f ormula~io ser ou nio apliúvel ao passado. 
118 O desvendamento/rcconstitui~io de códigos e elabora~lo de m'scaras no 
processo de intera~io social, dimens0cs da an,fue sociológica praticadas por 
Goffman (1961 e 1975) e Berrcman (1962) constituem o que estou aquí 
chamando de d~fini~áo da sitwa~áo. 
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" ... a escrita ~tropológica ~staca. como a cultura ensina as pe~oas 
sobre seo proprio mundo, neghgenciando em larga medida o que as 
pessoas aprendem sobre os mundos (i. e., as culturas) de outras pessoas e 
como adqu~~ e codificam ~ aprendizado" (Paine, 1977:251). ' 

A conslltu1~Ao (apreendida e/ou experimentada) de um conhecimento 
s?bre outras culturas é algo~º. mais urgente para o nativo quanto mais 
s1tua~oos que envolvem o individuo podem muito precariamente ser 
definidas, ~atendidas e previstas usando apenas os elementos ·da tradi~lo. 
Mas capacitar-se a ent~nder e a atuar dentro dessas sitlla{óes náo significa 
adotar tal qua/ o c6digo do branco, ou realizar wna idlntica leitura da 
sirua,oo. 

·o co.nh~imento que el~ tem do.outro cria para si proprio alternativas 
de a~ 1nex1stentes na trad1~Ao .. A s1~~0 de contato interétnico amplia o 
Jeque das escolhas, fazendo surgir contextos onde as referencias tradicionais 
podem ser reajustadas e reinterpretada~, ou inversamente trocadas por 
outras. Contudo •. quaisquer que sejam essas novas referencias, e/as 
procedem do nativo e continuaráo a ser di/ e rentes das defin~óes dadas 
pelos ~rancos as sit~Oes de contato interétnico. O conhecimento que ele 
(o nauvo) tem do outro, respondendo a um processo adaptativo e a 
dif eren~as pr~fundas de língua e cultura, nao se confunde de tnodo algum 
com o conhec1mento que o outro tem de si proprio. 

O co~tato entre grupos étnicos com culturas distintas pode levar a 
complex1fi~ os esquemas mentais e os padrOes de a~Ao de cada um, 
abolindo as d1feren~ mais óbvias de contextos (presentes/ausentes) e de 
fins ~larados, criánclo modalida~ de~ mútua, interdependencia e 
domma~o, .sem n.o entanto suprimir as diferen~as nos modos próprios de 
pensar, senur e agrr, tornadas agora mais sutis e mais difíceis de captar. 

A pluralidade de referenciais 

Essas observ~oos se revelam como bastante úteis para me permitir 
agora explicitar a pluralidade de referenciais implícitos na anterior análise 
do campo de a,áo indigenista. A ordena~o deste campo resultou de um 
processo onde cada um dos atores aí localizados lan~u mAo de diferentes 
referenciais para pensar e agir, gerando inclusive alternativas bem 
diferenciadas internamente a cada grupo étnico. 

De um lado a escolha que o indio· tem <liante de si abrange urna gama 
d~ o~~ muito ampla, que fica inteiramente escamoteada pela descri~ 
d1cotom1ca, que procura mostrar como sao postos em prática ou os 
padr~s tradicionais ou a9ue.les trazidos pel~s b.rancos (ou mais 
espec1ficamente, por urna agencia de contato). No mtu1to de evidenciar a 
pluralidade dessas alternativas, eu poderla indicar pelo menos quatro 
referenciais q~e estiveram su.bjacentes as escolhu. efetuadas e as ~oos 
concretas delineadas pelos indígenas: a) a tradi~lo nativa tal como 
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preservada na memória desse grupo; b) as práticas que se _j~stifi~ e 
apóiam na tradi~o, mas que se mantero atualizadas no coud1ano; e) os 
conhecimentos que os índios f ormaram em f ace dos padrOcs ~e conduta e 
das eren~ dos brancos, decorrentes de sua ins~r~ao antenor em outra 
situa~ao histórica; d) o conhecimento (comparauvo e atual) da atua~Ao 
daquela C$1)CCífica agencia de contato, confrootandc::a ~om outros ~ampos e 
agencias alternativas. Urna exemplifica~ des~ ~erro referencial foram 
as narrativas mítico-cosmológicas e as reconsutu1~res quanto ªº. modo de 
vida nas antigas malocas clanicas, com outt~s m~os de organ1za~o de 
solidariedade e outtas formas de influencia e hder~~.ª· O se~u~do 
referencial se materializou nas conce~~ sobre desce~~c~, na pro• ~1~ 
do incesto e em regras preferenciais de casamento e residencia. ~erceiro, a 
condi~ (passada) de seringueiro, onde a coleta do láte~ conduzta a outras 
práticas económicas conjugadas (como a complementandade da pesca e da 
agricultura, o sistema de aviamento e o pagamento no troco), r~s~ltando 
na dependencia perante o branco e em formas .de tentar hm1tar ou 
manipular com essa supremacia. Quarto, o conh~1mento ~ ~o~~ de 
atuacao do órgao indig~nista e dos modos de relac1onamento ai insutwdos 
entr~ índios e brancos (e entre os proprios índios). Na confronta~o dessa 
experiencia com a situ~ao de seringa! e de reserva, sll!'g~m esquemas de 
aval~n<> e preferencia que passaram igualmente a cond1c1onar a conduta e 
as escolhas concretas realizadas pelos indígenas. . . 

Por outro lado, do ponto de vista dos elemen!O~ da adm1n1s~Ao, 
foram acionados e constituídos diversos referenc1ais, abrangendo pelo 
menos quatro grandes grupos: a) os princípios gerais (re~ulamentos, 
ideologias capital de experiencias acumuladas) que norte1am a a~ao 
indigenist~ e o órgao tutelar; b) as. expecta.tiva~ e pres~s de outros 
grupos sociais presentes naquela conJuntura h•s!6nca quanto a ~tu~no do 
SPI estabelecidas com base em atuai;ao a nivel local antenor •. o que 
acabou conduzindo a políticas definidas e seletivas de comprom1ssos e 
enfrentamentos; c) o conhecimento existente e acumulado de p~e dos 
encarregados do PIT sobre outros campos de a~~o e ~odos al~emauvos de 
relacionamento com os indígenas e com os n:g1ona1s; d) ~ ~1sao ~bre as 
institui~Oes indígenas, aí reunindo o conhec1mento em~1nco obudo, as 
idealiza~Oes sobre outras culturas e também os preconce1tos herdados ou 
compartilhados com outros brancos. 

A organi7.a~ao de um campo de ~ao indigenista na? ~esulta de urna 
homogeneidade de códigos, significados ou ref erenc1a1s d.e a~ao. O 
estabelecimento de um padráo de legalidade, que garante a unidade de_sse 
campo, náo exclui de modo algum a exis!é~cia de uma leitura m~ltipla 
dos mesmos papéis por diferentes atores. E JUStamente esse en~endimento 
diferenciado que pennite a constitui~o desse ~po, ~orno um jOgo. que se 
realiza dentro de um quadro de tensóes, manipula,oes e alternativas. O 
padrao de legalidade nao é algo externo e im.posto. aos atores, .mas um 
conjunto de atualiza,óes pel~s atores . de virtualidades co~tidas nos 
diferentes referenciais aí envolv1dos, surgindo como um aproveitamento de 
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lacunas/presen,as, de similitudes e homologias, de sobreposi,óes e 
acavala.mentos de significados e normas de a,áo. Foi justamente isto que 
procure1 mostrar nos capítulos anteriores (especialmente 5, 8 e 9). 

O "nosso governo" (torü-aegacü) 

Na análise do campo indigenista na reserva de Umaria~u se pode 
apreender um conjunto de normas de intera~ao entre índios e brancos, 
diferenciando estes entre regionais e funcionários do SPI, que efetivamente 
organiza as rel~res de domin~oo que aí se instituem. É a tal conjunto de 
nonnas até este momento descritas que resumidamente chamei de regime 
tu1elar. 

Doravante urna outra questAo precisa ser colocada, recuperando urna 
discussno teórica já anunciada mas n:lo desenvolvida: a domin~áo regular 
de wn grupo sobre ouJro freqüentemente náo se baseia exclusivamente em 
at~s defor,a ou imposi,óes deco"entes de/Olores materiais. Ao contrário, 
tal domínio busca se exercer1ambém em conseqüencia de fundamentos 
internos a cultura dominada, pelos quais a interpreta,áo do processo pelos 
índios se dá de mane ira consistente e integrada com formas narrativas e 
modos de entendimento característicos da tradi'áo tribal. É preciso agora 
enfrentar em seu último e mais forte bastiao os pressupostos e 
simplifica~Oes das análises dualistas, abordando a questAo da legitimidade 
(ou, mais precisamente, das fontes internas de legitima,áo possíveis) do 
regime tutelar. Isto implica, portanto, em indagar-se da .existencia de 
justificativas em termos de valores últimos e representa,óes básicas 
acionadas pelos Ticuna com rela,áo ao regime tutelar e aos papéis 
políticos que aí figuram. 

Inicialmente cabe focalizar os papéis definidos diretamente pelo proprio 
grupo indígena e desconhecidos pelos brancos. Tratando-se de tennos cuja 
aplica~~º está sempre referida a um Ego, o líder de grupo vicinal pode ser 
chamado de toeru (se participa do mesmo grupo) ou de peeru ("ca~ dos 
outros"). A ideología das obriga~tks de parentesco, que define as 
expectativas de comportamento entre os membros do grupo vicinal, se 
encarrega de garantir boa parte da aceita~ao do toeru, o restante sendo 
decorrente do reconhecimento das suas qualidades, bem comó do prestigio 
e influencia de que ·goza entre os demais. Em fun~ao desta margem de 
liberdade culturalmente prescrita para o exercício da lideran~ deste grupo, 
pode haver grande varia~ao quanto ªº ambito, motiva~Oes e fins de suas 
atividades, havendo ampla capacidade de ajustamentos e incorpora~res de 
fatores provenientes do contato interétnico. , 

O toeru corresponde a retomada da n~o de "ca~a", utilizada para o 
chefe de qualquer unidacle de descendencia. e em escala menor equivalente a 
autoridade quase absoluta do chefe de cada grupo doméstico. Pode ser usada 
de modo rotineiro para o líder de um grupo vicinal, situa~ao em que 
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interagem famílias de dois ou mais clAs e pertencentes a diferentes 
metades, isso acarretando modifica~oes nos instrumentos de poder, 
passando a autoridade a ser exercida de modo nao coercitivo e respeitando a 
esfera de autonomia de cada chef e de grupo doméstico (inatü), 
privilegiando a persuasAo, o exemplo e a busca de consenso. 

Cabe registrar urna tentativa de extensao desta tenninologia a unidades 
de intera~o e sociabilidade maiores que o grupo vicinal. É o caso do 
duü'll güeru. literalmente "o ca~ de muitos povos" (no sentido de 

· muitas pessoas ou de diversos grupos de pessoas). Contrasta, assim, com 
o m a i yuügüeru ("ca~a dos povos ínclios~), que aplicam aos chef es 
tradicionais de outros grupos indígenas caracterizados como índios 
(ma i yu), como aqueles do rio Javari e seus afluentes. Consta que no 
passado alguns tuxawas chegaram a ser referidos como du l' l güeru, ainda 
boje alguns parentes e correligionários de certos capitáes argumentando 
que tal tratamento poderia ser aplicado ao líder que seguem, como urna 
trad~ nativa de capitáo. Trata-se no entanto de um esfor,o ~ recobrir ~ 
uma auréola de aceita,áo cottsensU1Jl e prestigio a atua,áO de um 
determinado líder, garantindo-lli~ a legitimidade de um toeru e attibuindo
lhe urna esfera de reconhecimento social mais abrangente. Embora alguns 
adeptos promovam esta identifi~Ao para casos específicos, ni<> cabe 
confundir o capitáo como duü'güeru, pois implicam em modalidades 
diferentes de poder e autoridade. A condi~ de capitiio é um título claro, de 
uso corrente mesmo na língua Ticuna, o chamamento de dul'lgüeru 
sendo aplicado Dio genericamente, isto é, apenas a alguns capitAes, em 
contextos específicos e por seus próprios aliados. 

Exemplifica bem a postura dualista o questionamento usualmente 
conduzido pelos etnógrafos quanto l legitimidade (qwindo nao A ftmeAo) do 
capitáo. O papel de capitáo nao é de modo algum urna criaf;Ao dos Ticuna, 
nAo responde a defini~Oes dadas pelos ínclios. Trata-se de um produto da 
administra~ao, tal como o é o proprio papel de enca"egado, ou qualquer 
outra iniciativa que dali proceda. Contudo, reduzir a questAo da 
legitimi~de do capitAo a indagar quemo nomeou nAo vai ao cerne da 
questao. O capitáo é sempre escolhido pelo che/e, isso configura um 
padrao de legalidade e nAo será por isso que o capitáo deva ser dito como 
ilegítimo. 

As argumen~Oes já desenvolvidas anteriormente permitem levantar 
urna outra hipótese: pode acorrer, inversamente, que o capitao possua 
legitimidade segundo os ínclios justamente por esta lhe ser transmitida por 
um elemento de fora, um estranho ("~trimge"), um nlo-índio. inch1sive, o 
che/e (isto é, o encarregado do Posto) ou outra representa~ consttuída 
pelos Ticuna para dar conta da atua~ indigenista altamente valorimda de 
alguns encarregados do PIT no passado? 

Para apreender a fonte de legitim~oo do capitao é preciso ir bem além, 
e indagar-se da própria legitimidade da administr°'áo colonial perante os 
Ticuna. Os infonnantes atuais reportam que os primeiros chefes do SPI na 
regilo eram chamados pelos Ticuna em sua própria língua de a e gacü, 
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termo de deferencia e respeito que teriam aplicado a Manueloo e a Curt 
~im~endaju. Os outros fun~ionários do SPI e os indigenistas atuais 
Jamats foram rotulados ass1m, do apenas referidos como che/es 
utilizando-se para isso a língua portuguesa. Em sua gramática e die~ 

·da língua Ticuna, Frei Fidélis de Alviano menciona explicitamente apenas 
dois tí~~ au~~~ o aéngaü (dadO como "chefej e o tiaaua (dado 
como cacique ) (Alv1ano, 194:102 e 99, respectivamente). Os 
infmnantes de boje em dia· indicam como tradu~o para o ae gacll "chefe" 
"govemo" ou "aquele que nos govema", de qualquer maneira ressal~ 
que o termo só é aplicável a pessoas que vem de fora e ~m um valor 
muito espe;eial para os Ticuna, excluindo tanto os líderes nativos quanto 
os funcionários usuais ~ órglo tutelar. 
~ onde ve?I aquel~ brancos que, desconhecidos dos civilizados 'que 

hab1tam há mu1to a regilo, chegaram ao Alto SolimOes apresentando-se 
como. representantes do SPI e do g~vemo federal, preocupando-se 
especificamente com os Ticuna e algumas vezes entrando em choque com 
os regionais lá existentes? As representa~Oes construídas pelos nativos 
encaminharam-se em duas ~res, seja discriminando entre os brancos a 
existencia de espécies (ou. povos) muito diferentes, seja classificando 
a9ueles últimos brancos surgidos como seres especiais, ambas as 
h1póteses em conexAo com as tradi~ de sua cosmología. 

Como exemplo da·primeira vertente deve ser citado um fragmento do 
mito de cria;lo dos Ticuna, recolhido em Campo Alegre em 1983119, 
parecendo corresponder a urna elabora~lo daquele narrador ( ou de seus 
mestres) no sentido de expliear as diferen~as entre os brancos . . , 
postef:1ormente JUStaposta a cenas seqüencias do mito de Yoi, tal como é 
contado por todos. Aqui inicio a ~Ao após a descri~lo de como as 
diferentes ~de índios Ticuoa fonm pescadas do Eware. 

· "Al naquele tempo náo tinha outra gente, só estas pessoas pescadas. 
Depois disto estar tudo pronto, Yoi pescou outra gente que se chamava 
córi. Primeiro Yoi pescou os Ticuna. depois os córi e depois pescou os 
negros. Esse córi é wn tipo de na,áo, que nasceujunto como pessoal do 
Yoi, só quefalavaportugues (gúia náo). 

Esse córiforam levados pelos brancos, que vieram do sul, da Europa. 
Todos esses córi e muitos out ros Tic una mesmo f oram levados embora lá 
para onde tem guerra. Primeiramente, .fláo tinha muitos brancos no sul, 
entáo os governadores do sul mandaram os soldados deles buscar aquelas 
pessoas para a gue"a. · · 

Todos os córi que estavam aqlli foram embora para a te"a dos brancos. 
Aí por causa dos brancos terminaram os córi aqlli,foram levados para o 
sul. Náo mo"eram todos estes córi nas gue"as lá no sul. Alguns viveram 
e ficaram por lá, aprenderam militas coisas na escola, sabem milita coisa 

1 ~ ~ Fragmento narrativo recolhido por Juuara Gruber e ·Vera Paoliello nas 
at1v1dade1 de campo ~o proje~o "01. ~ndio1 Ticuna como . agentes de um 
proceuo de educa~io integrada , sub11d1ado pela Funda~lo Pró-Mem6ria. 
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mesmo. e nunca mais voltaram para cá. Esses córi que ficaram lá 
estudaram, trabalharam e sáo milito in~ligenJes. Foram eles que 
invenJaram o ter,ado. Esses córi tem grande respeito pelos índios Ticuna. 
Porque o branco mesmo niio sabe respeilá o que é do índio ... " (inf. 
Ernesto, Campo Alegre, 1983). 

A referencia histórica aqui implícita é a guerra do Paraguai (1864-
1870), para a qual foram mobilizados como voluntários contingentes 
significativos da popula~o rural brasileira, sendo constituidos inclusive 
batalhoes com indígenas. Nimuendaju (1952:09) menciona que os 
encarregados de recrutar soldados para a guerra do Paraguai, chamados 
pelos Ticuna de varavayú, deixaram urna lembran~a de terror entre os 
índios e ribeirinhos, que os temiam profun~nte. Quanto ao tenno c6ri, 
a tradu~Ao ·apresentada por Frei Fidélis é "branco" (Alviano, 194:98), mas 
os informantes consultados optam por um tenno de deferencia ("'senhor"), 
ressalvando que nem todos os brancos sAo c6ri, sem no entanto conseguir 
explicitar os critérios envolvidos ou a origem desta forma de ttatamento. 

A segunda vertente está d~rita extensamente no capítulo 6, vendo 
detenninados brancos tomo individuos especiais, aos quais qualificam de 
ae gacü e que em fun~oo de sua conexlo CO.fll OS ililne do capazes de 
dirigir com acerto as ~Oes dos Ticuna no sentido da salva~Ao e de urna 
vida melhor. É neste contexto que um modesto funcionário do SPI, como 
Manueláo, pode ser visto como um enviado de Yoi e dos üüne, passando a 
ser tratado como ae gacil, levando a todos os Ticuna urna mensagem clara 
e impositiva, urna ordem que significava a possibilidade de salva~o para 
os que nela aereditassem. Foi nos seguintes termos que Ponciano, pai do 
jovem Aprísio e mais tarde importan~ capillo de Um~u, interpretou 
sinteticamente todo o processo de deslocamento de dezenas de familias do 
igarapé Tacana para Tabatinga: "ManueUlo chamou todos. Ordem do 
governo nosso" (Queiroz, 1963:49). Nlo se tratava de um conselho de.wn 
homem mais sábio ou da opiniAo de um simples mortal, mas de uma 
ordem que veio dos "justos" e "imortais", uma determina'áo cujo nóo
cumprimento aca"etaria castigos e a perdi'áo coletiva. A ordem tinha de 
ser obedecida porque vinha de um chefe verdadeiro, de quem sabia o que 
detenninava porque o fazia de acordo com os ilüne, porque a ordem 
procedia do nosso governo (ou toril ae gacil, que é como os informantes 
revertem para seu próprio idioma essa expressAo ). 

NAo é possível entender de modo mais aprofundado as grandes 
transforma~ históricas pelas quais passaram os Ticuna quando nlo se 
leva em conta a peculiaridade de sua conce~o sobre o tempo, nem os 
esquemas narrativos por meio dos quais interpretam e refletem sobre os 
procesws históricos. A existencia de wna clivagem twica entre presente e 
~repercute na~ que fazem entte o tempo da tradi~ mítica, 
referido sempre como um passado muito recuado (norü ügil tchiga, ou as 
histórias de antigam.ente), e o tempo presente, onde existem apenas as 
experiencias e opiniOes ordinárias de indivíduos e grupos. Para os homens 
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comuns, ou yunatü. nao há possibilidade de acesso direto a esse mundo ou 
aos seres que o povoam, mas para os imortais nao existem barréiras, 
acompanhando de longe o que se passa no mundo cotidiano dos homens e 
podendo intervir quando o desejarem. ~ 

O tempo histórico se instituí a partir da sep~ao entre espa~o mítico 
e espa~o humano cotidiano, distanciamento esse que se amplia 
progressivamente. Mas se existisse um completo e definitivo divórcio 
entre esses dois mundos, já os Ticuna nao mais existiriam. Os momentos 
de grandes transf orma~ües históricas e mudan~as internas correspondem 
sempre a períodos em que canais de comunic~oo sao reativados entre os 
homens com uns e os üüne. De um lado os ímortais se apiedam dos 
Ticuna e enviam sínais ou mesmo mensageiros para noticiar aos índios 
dos perigos que os am~am e da iminencia de destrui9ao do mundo vivo. 
De outro lado al~umas pessoas de conduta muito justa e correta, chamadas 
de taüünetchaü ü , procuram aproximar-se dos heróis e personagens 
míticos, acabando por apreender os sinais ou ter visües reveladoras das 
amea~as que pesam sobre os índios, bem como do caminho possível da 
salva~ao. 
· Todas as grandes mudan,as ocorridas na história recente dos Ticuna 

implicaram necessariamente em um processo de reencantamento do 
cotidiano. onde a supera~ao temporária do hiato entre mortais e imortais 
veio a permitir a ampla mobiHza9ao de diferentes e distanciados grupos 
locais, conduzindo a extensos e rápidos movimentos migratórios, 
viabilizando o investimento de autoridade em figuras centralizadoras, 
propiciando o estabelecimento de no vos costumes. É a partir da forma 
narrativa e do esquema interpretativo acima descrito que os Ticuna tem 
refletido e participado das grandes mudan~as das últimas décadas, urna 
análise como a que foi aqui conduzida para o surgimento da primeira 
reserva indígena do Alto Solimües devendo igualmente ser aplicada a 
outros fenómenos posteriores, como a cria~ao das missOes batistas de 
Berania e Campo Alegre, e a f orma9ao de grandes aldeamentos em tomo 
das cruzes e innandades plantadas pelo Innao José. 
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Gráfico n2 7 - O Tempo Histórico (0 Ciclo de Queda e 
Salva~áo) 

/ 

TEMPO HISTORICO 

No esquema acima procurei dar urna forma gráfica a essas observa~res, 
indicando que os Ticuna imaginam o tempo histórico como um 
afastamento crescente entre os homens mortais e aquele povo de conduta 
justa, da fon;a e poder dos imortais e do mundo de recursos naturais 
maravilhosos, onde as necessidades podem ser atendidas sem esfor~o ou 
sofrimento. A continuar essa separ~~o o mundo dos mortais acabaria 
sendo consumido pela imperfei~Ao e pelas divisres decorrentes de 
interesses individuais, culminando em um cataclisma natural onde todos 
pereceriam. lsso nao ocorre porque de tempos em tempos sucede um novo 
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reencantamento do cotU:liano, os üüne aproximando-se dos seres hwnanos 
e esses buscando captar as mensagens dos justos e adequar-se ~ ordens aí 
contidas. SAo esses os pontos de inflex:lo do tempo histórico, onde o 
processo de queda é revertido, produzindo-se as grandes mudan~ que irao 
permitir a continuidade e a sobrevivencia dos Ticuna. 

Assim, o gráfico destaca a existencia de períodos de forte separa~o 
entre o mundo mítico e o mundo cotidiano, alternados com outros de 
supera't:lo deste distanciamento, compondo ciclos de queda e salv~áo. No 
ponto de revel'SOO do processo, o reencantamento do cotidiano é marcado 
por tres manifesta1;0es: os üüne emitem sinais. geram sonhos e visOes, 
despacham enviados para o mundo dos homens comuns alertando-os da 
proximidade do fim do mundo; os taüünetchau buscam aproximar-se dos 
imortais, captando as · suas ordens e mensagens, transmitindo-as aos 
demais Ticuna e servindo-lhes como guias na procura de urna nova vida e 
de um novo lugar; o distanciamento espacial é rompido, os índios 
estabelecendo-se em um novo local, nas proximidades de urna cidade 
encantada, habitada pelos üüne . 

. A aglome~Ao dos Ticuna em Tabatinga, em 1946, em tomo do PIT e 
de ManuelAo, ilustra bem esse processo (vide capítulo 6), mas repito que 
fatos análogos sucederam ·e o mesmo esquema de entendimento foi 
aplicado· pelos Ticuna as grandes transfonna~0es ocorridas no período 
histórico subseqüente, como o surgimento das missres batistas e das 
lrmandades da Santa Cruz. 

Por wn complexo processo de signifi~Ao e~ desencadeadas pelos 
Ticuna, a at~áo indigenista do SPI náo se constitui em uma ruptura com 
as cren,as tradicionais nos üüne, mas representou justamente urna 
possibilidade de deter (e inverter) a marcha descendente do tempo histórico, 
acenando-lhes com uma vida melhor, dissolvendo os interesses 
circunscritos em uma ampla mobiliza,áo sob a bandeira coletiva da 
salva,áo, permitindo a super~áo da descontinuidade es~o-tempor~l e do 
distanciamento das pessoas comuns em face dos heróis culturais. E com 
este capital simbólico que a administra~Ao conseguiu impor e legitimar o 
seu esquema de autoridade junto aos indios, respaldando os funcionários 
brancos (ae gacü ou chef e) ou certos indios (capitáo}. Processos paralelos, 
mas muito semelhantes segundo a ótica dos índios, ir~o ocorrer com 
outras agencias de contato, no entanto nao consideradas específicamente 
oeste trabalho. 

É fundamental entender o papel crucial que a tradi~o desempenha na 
orden~oo do domínio de poder e autoridade entre os Ticuna Dentro desta 
modalidade de organiza~ social, onde a segmen~ é inclusive um ideal 
cultural, todos os /atores e perso~gens que transbordam as formas locais e 
promovem uma aproxi~áo entre grupos vicinais deco"em de elementos 
da tradi'áo compartilhada náo acessíveis diretamente no cotidiano. Neste 
quadro toda a muda~a cultural e a possibilidade de surgimento de novas e 
mais abrangentes unidades sociais, para serem eficazes e atuantes, 

273 



precisam ser traduzidas na linguagem da tradi,ao e adaptadas as 
características do universo múico-cosmológico dos Ticuna. 

O lado oculto da tutela 

Por toda a argumen~oo anterior deve ter ficado bastante claro que, no 
caso Ticuna, a legitimidade da administra~ (chef e e capitáo) Dio decorre 
exclusivamente do regime tutelar enquanto situa~Ao atual e ideologias e 
valores aí operativos, mas também de um sistema de cren,as e de formas 
narrativas e de entendimento referidos a tradi'áo Ticuna. Sem pretender 
qualquer polariza~ao inversa, que seria de fato resgatar urna postura 
reducionista e dualista, o meu objetivo agora é tao-somente descrever 
como funciona um vetor específico de legitima,áo da atua'áo tutelar, 
referido a tradi~o e ignorado pelos administradores brancos. Neste sentido 
cabe também expurgar a busca de legitimidade como um valor substantivo 
e absoluto, incompatível com a perspectiva situacional e com a análise de 
um campo político intersocietário. 

De início é precise> repensar as utiliza~Oes mais atuais da n~ao 
weberiana de legitimidade. As análises processualistas em antropologia 
política abordam o problema, indicando a necessidade de nao operar com a · 
legitimidade como algo absoluto ou definido de modo genérico e imutável 
para urna mesma situa~Ao (vide Swartz, Tumer e Tuden: 1966). No 
entanto esta crítica também nao permite um grande avan~o, pois se 
continua a falar em legitimidade como urna variável, cojo valor pode 
oscilar de grao em diferentes contextos, o que a meu ver mantém urna 
atitude de reific~ao diante de um f enomeno muito mais complexo, que 
nao pode ser conceituado como algo substantivo, mas sim como um 
conj14nto de possibilidades culturais subjacentes que permitem a 
emergencia de versóes e discursos virtualmente compatíveis, e que 
apresentam conseqüencias e eficácia social similares. De início, ao falar 
em legitimidade se eleve especificar na ótica de qual ator ou grupo social. se 
pretende que determinadas ~res. padrOes ou ideologías sejam considerados 
como legítimos. Em um campo de a,áo indigenista o conjunto de rel~ 
que definem o regime pode ser justificado de modo absolutamente distinto 
por diferentes atores e grupos étnicos, muitas vezes um destes 
(especialmente os agentes dominantes) ignorando quase completamente as 
signific~Oes e as razoos últimas da obedi&tcia do outro (o índio) lquelé 
conjunto de normas. 

A afirma~o da legitimidade é um ato de voli~o de um ator social, 
dependendo da capacidade deste de sintetizar e dar signific~o a muitos 
dados da realidade, satisfazendo aos homens enquanto produtores de sentido 

274 

e enquanto sujeito de necessiclades120. Tendo como suj-eilO o índio Ticuna 
da reserva do Umaria~u, a legitimidade ou ilegitimidade da administra~ao 
nAo se afirma de modo polarizado e dualista, mas como um sistema ( ou 
virtualidade) de discursos atualizados a partir de detenninados fragmentos e 
elementos básicos. 

No quadro abaixo procuro indicar, através de um esquema gráfico, 
como os Ticuna, baseando-se em n~Oes de sua cosmologia, estabelecem 
um código de autoridade reunindo atores e papéis primariamente referidos a 
diferentes grupos étnicos. Neste esquema estao representadas quatro classes 
hierarquizadas de autoridade. Urna seta indica o sentido em que esta 
autoridade é exercida, pois proveniente do mundo dos imortais üüne vem 
até o domínio do cotidiano de cada índio, cristalizando-se na prática social 
em quatro pontos: o ae gacü, o che/e. o capitáo e o toeru, as duas 
primeiras fun~0es pre.enchidas por brailcos, as duas últimas por índios. 

O fator que articula esses diferentes títulos e papéis, e dá soliclez a todo 
o quadro, é constituído sem dúvida pelas conce~oos básicas dos Ticuna 
sobre os seres vivos, o tempo e a história, todos esses elementos sendo 
produzidos a partir da cosmología e das expectativas culturais daí 
derivadas. . ~ 

Gráfico nº 8 - Hierarquía e Significado· dos Papéis de Autoridade 
~ . 
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l 20como estas últimas nio sio inteiramente formuladas e conhecidas , as 
duas condi~oes se interpen_etram, mas nio se idenlifica~ de . todo, 
resguardando urna área de diferen~as que correspondem as smgulandades 
individuais e a exisJencia de urna dimensio nio-consciente na conduta. 

275 



Dois eixos básicos ordenam as re~Oes. De um lado a certeza que 
alimentam os Ticuna de que todo poder legítimo provém em última 
instancia de Yoi e dos ilüne, as concretiza,óes disto no cotidiano se · 
fazendo com a progressiva perda ~poder, paralelamente a uma perda ~ 
perfei'óo e um av~o na possibilidtJde ~ oco"encia ~ aws caracterizados 
como errados e nocivos. De outto lado existe a conc~ dos Ticuna 
quanto a temporalidade, a mitologia caracterizando a caminhada do povo 
Magilta como urna queda, um duplo afastamento de Yoi e dos "justos" ou 
"imonais", marcado tanto no aspecto dos costumes (a nlo-obediencia a 
Yoi gerando o surgimento da morte e das doen~. sepárando o céu e a 
Terra) quanto no abandono do Eware e no proprio distanciamento espacial 
(Yoi ruma comos seus para o oeste, .o lado do Brasil, enquanto /pi segue 
para o leste, .o lado do Pero). 

Em urna cosmologia onde o presente é concebido com sinal negativo, 
como perda das propriedades dos antigos heróis culturais, nao pode faltar 
urna clara separa~ao entre tempo mítico e tempo cotidiano. O discurso 
legitimador das autoridades provém justamente da tradicoo. dos heróis 
culturais e do tempo mítico, se exercendo, a medida que se aproxima do 
cotidiano, com poderes decrescentes e em esferas e unidades de abrangencia 
cada vez mais restritas. . 

No esquema gráfico figura ainda um outto elemento, cuja prática usual 
requer que estabel~a, através de atos simbólicos e de sua eficácia social 
imediata, urna conexao direta entre o mundo cotidiano e o tempo mítico, 
no qual o Tchorune ensina aos iniciados (yuücü e Ngi' etacü) o tratamento .. 
das doencas e dos feiticos. A diferenca dos papéis aparentemente 
especializados da política e da administracao, a autoridade do pajé e do 
curador noo decorre de urna descontinuidade e de urna hierarquia, podendo 
vira exercer-se em unidades e contextos nao tao claramente delineados 
como os ditos papéis políticos. 

Yoi e o "nosso governo" 

É importante agora esmiucar melhor algumas constatacOes isoladas 
feítas por certos pesquisadores e já citadas anteriormente. A identificacoo 
entre Yoi e o govemo brasileiro nao me parece de modo algum simples e 
imediata como supOe Queiroz (1963:50) e Oro (1978:89). De fato os 
Ticuna noo veem como legítimas (ou significativas segundo sua própria 

' tradicao) as autoridades municipais ou regionais, nem mesmo sentem 
qualquer proximidade específica do governo federal. O que os sensibiliza é 
a idéia do nosso governo (torü aegacü), de um governo voltado para os 
índios e nao para os brancos. Esta noeao vem a legitimar-se através de 
conexOes históricas e culturais que estabeleceu com a cosmología Ticuna, 
o que noo deve levar a crer no entanto que Yoi e o nosso governo sejam a 
mesma coisa. Y oi e os üüne constituem urna importante fonte de 
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legitimidade ·para os papéis políticos .reconhecidos pelos Ticuna, mas 
pairam bem acima e nao se equipararn a estes. : 

Os informantes foram unlnimes em observar que o designativo de 
aegacü nao se pode atribuir a um índio, mas sim a um chefe cujo poder 
vem de fora. Tal termo também nlo poderla ser aplicado a Yoi, cuja 
referencia mais comum é a de Tanatil. A expresdo nosso governo, vertida 
para a língua Ticuna, coiresponde a toril aegacil, nao ~ndo i~ente 
aplicável a Yoi. A argumen~, portanto, de .que ~vena um ~~mo 
· entte a idéia patemalista de govemo e o mito tn~ de Y 01 (~euoz~ 
1963:50), ou de que o governo seria urna perso~ de Yoi (Oro, 
1978: 89), nao tem sosten~ efetiva · 

Deve-se ter presente, no entanto, que durante os quase ~ ~~ de 
contato, houve urna ·sobreposi~ao de ~s e de figuras do cnstian1smo 
aos personagens da cosmologia Ticuna. Isso exigirla urna investiga~lo 
específica, dada a consta~lo de varie<tades de uso e ambigüidades de 
sentido, mas algumas observ~oes podCln ser desde já avan~ad3s. Alguns 
narradores sentem-se no dever de estabelecer equival&lcias entre as duas 
cosmologias, preocupando-se, por exemplo, em indicar quais seriam 
segundo a ótica dos Ticuna os integrantes de algo tlo central no 
catolicismo como a Santíssima Trindade. Mais freqOentemente aludem a 
Ngutapa, Yoi e /pi referindo-se a éles Íleste contexto por outros nomes, o 
primeiro sendo substituido por urna idéia genáica de divindade expres.gl no 
Tupana, o segundo sendo chamado de Ttutalil, o filho de Deus, e~ fun 
/pi, por seu hábito de aparecer ~etamorfoseado em pássaros e 1nsetos 
alados, sendo aproximado dO Espírito Santo. Exist.em outros narrad~ 
que ao buscar esta trindade divina acabam por twimilá-la A sagrada familia, 
impondo a presen~a de uma figura feminina, Taé (ou "no~ mle"), que 
identificam com Nossa Senhora, enquanto N gutapa e Yoi permanecem 
como o pai supremo e o filho de Deus respectivamente. 

Embora essas tentativas de transposi~lo de significado devam ser 
mencionadas, pois podem dar origem a discursos le~itimadores 
específicos, é importante ter em mente que a busca de ~~uz:ir em figuras 
da tradi~ao Ticuna alguns dogmas e ensinamentos do cnstianJSmo teve um 
sucesso muito limitado. Aparece claramente que os personagens 
continuam a ter como significa,áo básica .~ sua defuai'óo na mitologia 
Ticuna, e, em que pese o surgimento de novas formas de tratamento. 
imagens ou propriedades, o significado dos termos eN/uonto elementos de 
outro conjunlo de rel°'óes é apenas secundário. . . 

Assim ocori'e com a figma centtal nas e~Oes míbCU dos T1cuna, 
Yoi, que passa a ser referido por T anatil. A partir de sua identifi~ com 
o filho de Deus, e sua trad~ por ''Nosso Senhor", ele passa a ~~ 
também a figura de Jesus Cristo e as nume~ reix:eseniacoes V1SU81S ~ue 
sobre ele o catolicismo popular mantém. Tal assoc~ao correspondezia a 
urna fonna extremada de dominacao simbólica, em que o personagem 
central da cosmología nativa seria transfonnado em Cristo e visnali:iado 
inclusive como um homem branco. Neste sentido a caractariza~lo de-
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Tanatil como o salvador dos homens, o Cristo Salvador como algumas 
vezes chamam os Ticuna (aliás urna aldeia adotou recentemente este 
nome), tem contrapartida nas propriedades do herói cultural Yoi e nas 
expectativ~ de todos de que evite a des~ do mundo. 

Na realidade parece que os Ticuna conti11uam a operar com tais 
personagens mitol6 gicos primordialmente em conf ormidade com as 
de/in4óes advindas de sua pr6pria tradi'6<J, ú fi~ cristianizadas de sua 
cosmologia justificando-se mais como. um exercício útil e c6modo de 
tradu~o cultural, ~ de valor maior para os contatos externos. Náo causa 
swpresa aos Ticuna que Yoi ou olltro imortal possa surgir sob a forma de 
um homem branco, pois faz parte de suas propriedades básicas ~r-se 
apresentar sob múltiplas formas (animais, plantas, seres hwnanos). Se 
algun~ missionários ou fiéis privilegiam exclusivamente a materia1i7.a~ 
de Y 01 como Tanatil, nlo há razao para rec~-los inteiramente urna vez 
que detem soenente uma parte da verdade, nao admitindo nem conseguindo 
reronhecer apari~ que os imortais fazem assumindo outras figuras. De 
fato o que os brancos nAo entendem, argumentam os Ticuna, é que Y oi 
náo pode ser visto ou conhecido por algum mortal, ele sempre aparece 
transformado provisoriamente em algum outro ser vivo. Faz parte da 
atitude de extremo respeito que deve ser adotada perante ele inclusive a 
omissáo de seu Mme, que usualmente só deve ser referido attavés de 
expressOes metafóricas, como "aquele do joelho direito" (Nimuendaju, 
1952:122), ou de outros nomes interpostos, como o de Tanatil. 

Quando os Ticuna fazem uma ttadu~ livre de Tanatü referem-se a 
"nosso pai", marcando assim para os católicos que eles attibuem a Yoi 
propriedades do Deus-pai dos cristaos, e Dio SODlente as qualidades de 
mensageiro ou profeta, meio-deus e meio-homem. Mas existem outtas 
assoc~ presentes naquela expresdo que remeteriam em outra ~. 
expressamente para as ere~ ttadicionais dos Ticuna. Trata-se de "nosso 
dono", em uma aplic~ da eren~ antiga de que inúmeros seres da 
natureza (~ores, plantas, cipós, animais, frutas) tem um espírito, que 
pode usumrr a fonna de urna pessoa, que é o seu ''dono" (natil). Em geral 
o dono disciplina o~ das ou~ ~ ~uela espécie, castigando no 
e~ .de excessos,_ abusos ou de falta de respeito, devendo inclusive lhe ser 
solicitada permisdo antes de qualquer wn tocar em wn ser daqoela espé;cie. 
Neste sentido o "nosso dono" seria um esptrito que protegerla os humaMs 
de uma destrui'áo total promovida por suas pr6prias condUJas. 

Os elementos já fornecidos pennitem entender a impropriedade de se 
tomar como equJ..valentes Yoi e ae gacil (ou, mais exatamente, "nosso 

' govemo", tora a e gaca ). Se ainbas as M'óes devem necessariamente estar 
cone~tadas, pois é daí que deriva a legitimidade de todo o código de 
a~tondade, ao falar-se em Yoi ou Tanatü, se marca a condi~Ao de prote,áo 
<liante de for,as externas e o caráJer superior do protetor, enquanto com o 
"nosso governo" se enfatiza a necessidade de rela,óes internas de 
obediencia, como meio de cumprir as ordens de Yoi e de atingir a 
sal~. 
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O desencantamento ,e a retomada da queda 

Como se deo na história recente dos Ticuna a legitima~lo da 
administra~lo? A resposta para isso deve retomar os momentos de 
format;lo do PIT e as atividades dos índios perante a at;lo indigenista. O 
ae gacü en um enviado Dio genericamente do govemo brasileiro, mas do 
SPI, do governo dos tndios, do nosso govtrno. Para os índios que 
acreditavam em suas iniciativas, o ai gacil se constituía· em uma 
alternativa fortemente· preferível ao patráo, propiciando-lhes o acesso AS 
mercadorias e ao dinheiro, transmitin<k>-lhes novos conhecimentos-attavés 
da escola. das conversas e dos exemplos. Tais preferencias se ttaduziam 
resumidamente na conce~ de que a aru~ do SPI eq¡ indiscutivelmente 
legítima tanto do ponto de yista dos fins que pretendia quan~ dos meios. 
o· próprio papel de che/e veió a ser assim legitimado por cren~as de cunho 
tradicional, como ocorre quando os ·moradores do PIT atribuiam 
propriedades extra-humanas aManueláo, figurando-o como uní enviado de 
Yoi~ ' 

· Na perspectiva de um ouu:o._ vetor específico de legiti~áo, advindo dá 
atualizat;Ao do regime tutelar e das expectativas e aval~Oes suscitadas nos 
índios em f un~Ao de compara~s do campo indigenista com outros 
campos soeiais, a legitimidade pode ser entendida do modo mais 
pragmático, como um prócesso de ttoca de servi~os entre dominados e 
dominantes121. ~· ~idade a legitimidade do SPI perante os índios 
Ticuna só (ez mínguar-se durante todos esses anos sucessivos: as 
atividades ... agiicoias e comerciais do PIT foram quase inteiramente 
abandonadas; a atividade usistencial primordial, a escola, tem-se arrastadO 
durarite todos esses anos, alternando períodos de regular atividade com· 
outros em que faltam professores e a escola chega a ficar sem condi~oos de 
funcionamento. É como se a atu~ de Manuellio e a imagem fortemente 
positiva que deixou nos índios constituísse como que urna reserva de 
suporte (Easton, 1957), um conjunto de fatos cuja lembran~ pudesse 
manter viva urna lealdade para como SPI e criar expectativas de que, a 
qualquer momento, se encerrasse o ciclo de chef es que nAo sabiam ou nlo 
queriam executar sua missAo. 

Portanto. conttastando com as conce~s dualistas, o encarregado do 
PIT nAo pode ser descrito como um fator externo ao universo Ticuna, nlo 
faltando aquele nem mesmo a atrib~o de conteúdos remetidos a tradi~ 

121 Em um texto recente Godelier (1984:210} 1ugerc como hipótese que a 
legitimidade conferida as rcla~0e1 de domina~io dependeria de que estas se 
apresentassem aos atores sociais como um conjunto de trocas de servi~os . Tal 
idéia pode cm certa medida auxiliar a explicar este segundo vet~r _de 
legitima~io. Nio parece no entanto auxiliar na compreensio daquele pnmeiro 
vetor, resultante de formas narrativas e de entend1mento, características da 
tradi~ió Ticuna, uma vez que exigiria o estabclecimento_ de uma conexio 
funcional positiva entre estas últimas formas culturais e a reprodu~io ou 
funcionamento regular das rc)a~0cs de produ~io. 
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mítica. Inserida nesse quadro histórico preciso, de constitui~ e estabili
~oo de um campo de ~áo indigenista estabelecido na reserva de Umaria
~u, a atua~ do 6rgao tutelar pode ter tido legitimidade perante os índios e 
apresentado um impacto bastante positivo sobre as suas existencias. 

Mas a rotini~Ao desse dominio, com a sucesslo de che/es caracte
rizados como maus, incapazes de atender~ expectativas dos índios, levou 
a at~áo indigenista a urna condi,áo de descrédito e de total incapacidade 
para mobilizar os indios. Em torno da nova sede do PIT, construida em 
1965, foi erguida urna cerca de arame farpado, justificada pelos encarrega
dos posteriores como necessária para evitar a entrada de animais. S ua 
maior utilidade parecia ser de marcar os limites de seguran~ dos encarre
gados, que viviam sob um virtual assédio dos índios. Contam esses de 
casos onde Ticunas descontentes ou mesmo Curiosos com atitudes da 
admin~lo, e algumas vezes sob o efeito da cachar;~ gritavam insul~os 
contra o chefe Estevao e ~vam arrombar a casa para matá-lo. 

Urna recomposi~ao do prestigio do PIT ape~ seria possível ou com a 
retomada de iniciativas de naturei.a econ6mica (o SPI e a FUNAI 
investindo pesadamente em "projetos de desenvolvimento" e melhorias 
para a comunidade), ou como _surgimento de urna ideologia que desse 
significado a ar;ao do chef e e do capiláo, justificando em tennos éticos e de 
projeto de integra~lo as medidas de controle social imprescindíveis a 
administra~lo. O órgAo tutelar mostrou-se inteiramente incapaz de 
viabili:r.ar qualquer urna destas alternativas, passando na dé.cada de 70 a 
depender de uma ideologia religiosa (a da Irmandade da Santa Cruz - vide 
Oliveira, 1975; Oliveira Filho, 1977 e 1979; Oro, 1978 e 1979) para 
restabelecer a sua própria legitimidade perante os indios. Isso aliás 
evidencia os limites do campo indigenista, mostranqo a necessidade de 
uma rela,áo complementar deste com ideologias religiosas que lhe 
permitam inculcar nos índios novos códigos de a,áo. 

Concluindo, eu retomarla as formu~Oes do capítulo 1, reafirmando 
que nem em termos de regime nem de legitirnidade a perspectiva dualista 
consegue comprovar sua utilidade ou eficácia. A única ra2'Jo que jmtifica a 
sua ~ é o aprisionamento do pesquisada a um conjunto específico de 
obsüculos a análise das rela~oes interétnicas. Ao tentar contornar tais 
dificuldades, o estudioso envereda pela saída nominalista, que lhe permite 
rotular de modo dicot&nico os sistemas políticos e as fontes de autoridade 
em tradicionais e modernas. Assim termina por ceder a ten~ de apor 
tais etiquetas em pretensas totalidades cuja estrutura no entanto sempre 
deixa de fora alguns elementos dados como mero "resíduo empírico". 
Falsas totalidades significativas que constituem de fato um recorte 

' arbitrário e reducionista de urna outra realidade teóric~ a da existencia de 
um campo intersocietário, articulado e bicultural. 
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do "moderno", que 1mpede a 
análise de se apropriar de toda 
a riqueza e dinamismo das 
situa~oes com que se defronta. 

Nos dias de hoje, quando as 
sociedades indígenas nao 
constituem mais exemplos do 
exótico e do distante, mas 
estao cada vez mais inseridas 
no nosso cotidiano e imagi
nário políticos, imp5e.-se rever 
radicalmente a maneira com 
que sao encaradas. É isso que 
faz o presente livro, de um 
modo que certamente marcará 
de maneira profunda e 
definitiva a nossa etno logia. 

Otávio Velho 
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