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cultural, na classifica~ao de Steward" (op. cit. : 30). 
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ELEMENTOS BÁSICOS DA HORTICULTURA DE 
SUBSISTf:NCIA INDÍGENA 

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

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

Plantas éUltivadas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

232 

Técnicas 

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

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

• 

Instrumental 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Áreas cultivadas 
.· 

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

) 
11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MANDIOCA 

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

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

MANDIOCA BRAVA 
' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 

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

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

• 

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

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

MILHO (Zea Mays) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BATATA ( lpomea batatas) 

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

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

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

. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

250 

BIBLIOG RAFIA 

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

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

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

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

Paulo, 76:263-70 
BALDUS, Herbert 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOZIER, Ch. 

251 



r 

l . 

• 

11 ' 

I• l 
11 ' 

~ 

• 

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

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

46 
FARABEE, W. C. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GOLDMAN, lrving 
1948 - Tribcs of the Uaupés-Caquetá region. In: HANDBOOK of 

South American lndians. /J. Bur. Am. Ethn. , Washington, 
143(3):763-98 

1963- The Cubeo; indians of the Northwest Amazon. Urbana. 305 p. (llli
nois Studies in Anthropology, 2) 

GOUROU, Pierre 
1949 - Observacoes geográficas na Amazonia. R. bras. Ge.ng .• Rio de Ja

neiro, 11(3):355-408 
HARRIS, Marvin 

1959 - The economy has no surplus? Am. Anthr .. 61:185-98 

252 

'¡ 

' ' 

1 

1 

1 

j 

! 

1 t 

) ' 
,, ' 

HOEHNE, Frederico Carlos 
1937 - Botanica e agricultura no Brasil no século XVI (pesquisas e contri

bui~oes ). Sao Paulo, Ed. Nacional. 410 p. (Brasiliana, 71) 
JAMES, Preston E. 

1953 - Trend in Brazil agricultural devtlopment. Geog. J. , 43(3):301-28 
KIRCHHOFF, Paul 

1948 - The Tribcs north of the Orinoco river. In: HANDBOOK of 
South American lndians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 
143(4):481-96 

KOCH-GRÜNBERG, Theodor 
1909-1 O - Zwei Jahre unter den lndianern. Reisen in Nordwest Brasilien. 

1903-5. Berlin. 2 v. 
KROEBER, A. L. 

1947 - Cultural and natural arcas of native North America. Univ. Cali
f ornia Pub/. in. Am. Archaeol. and Ethn .. 38 

LÉVl-STRAUSS, Claude 
1948a - Tribes ot the upper Xingu river. In: HANDBOOK of South 

American Indians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143(3):321-
48 

1948b - Tribes of the right bank of the Guapore ríver. In: HAND
BOOK of South American Indians. B. Bur. Am. Ethn., 
Washington, 143(3):371-9 

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

1955 - Tristes tropiques. Paris. 
LIPKIND, William 

1948 - The Carajá. In: HANDBOOK of South American Indians. B. 
Bur. ·~A m. Ethn., Washington, 143(1):179-91. 

LOWIE, Robert H. 
1946a - The Northwestern and Central Ge. ln: HANDBOOK of South 

American lndians. B. Bur. Am. Ethn.', Washington, 143(1): e 
477-517 

l 946b - The lndians of Eastern Brazil: an introduction. In: HAND
BOOK of South American Indians. B. Bur. Am. Ethn., 
Washington, 143( 1):381-407 

1948 - The tropical forests: an introduction. In: HANDBOOK of South 
American lndiais. B. 'Bur. Am. Ethn:, Washington, 143(3):1-56 

MÉTRAUX, Alfred 
l 948a - The Caingang. In: HANDBOOK of South American Indians. 

B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143(1):445-75. 
l 948b - . The Guaraní. In: HANDBOOK of South American Indians. B. 

Bur. Am. Ethn., Washington, 143(3):68-94 
l 948c - The Parcssi. In: HANDBOOK of South American lndians. B. 

Bur. Am. Ethn. , Washington, 143(3):349-60 
1948d- The Tupinamba. In: HANDBOOK ofSouth American lndians. 

B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143(3):95-133 
1948e - Tribes of the Western Amazon Basin. In: HANDBOOK of 

253 



South American Indians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 
143(3):657-86 

MURPHY, Robert F. 
1960 - Headhunter's heritage: social and economic change among the 

Mundurucu Indians. Berkeley, Univ. California Press. 202 p. 
NIMUENDAJU, Curt 

1939 - Thc Apinayé. Transl. Robert H . Lowie. The Catho/ic Univ. of 
America. Anthr. Ser .. Washington, 8, 189 p . 

1946 - The Eastern Timbira. Transl. and ed. by Robert H. Lowie. Univ. 
California Pub/. in· A m. A rhaeo/. and Ethn., 41 , 357p. 

1948a - The Cayabi, Tapunyuna and Apiaca. In: HANDBOOK of 
South American lndians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 
143(3): 317-20 

1948b - The Maué and Arapium. In: HANDBOOK of South American 
Indians. B. Bur. Am. Ethn .• Washington, 143(3):245-54 

1~48c- The Mura and Pirahá. In: HANDBOOK ofSouth American In
dians. B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143(3)255-69 

l 948d - Tribes of the lower and middle Xingu river. In: HANDBOOK 
of South American lndians. B. Bur. A m. Ethn., Washington, 
143(3):213-43 

1948e - The Cawahib, Parintintin and their neighbours. In: HAND
BOOK of South American Indians. B. Bur. Am. ~thn. , 
Washington, 143(3):283-97 

OBERG, Kalervo 
1949 - The Terena and the Caduveo of Southern Mato Grosso, Brazil. 

Pub/. lnst. of Social Antropofogy. Smithsonian lnst., 9, 72 p. 
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de 

1960 - O processo de assimilarao dos Terena. Rio de Janeiro, Mus. Na
cional. 166 p. 

PARK, Willard Z. 
1946 - Tribes of Serra Nevada de Santa Marta, Colombia. In: HAND

BOOK of South American Indians. B. Bur. Am. Am. Ethn., 
Washington, 143(2):865-5 

PATINO, Víctor Manuel 
1956 - El maíz chococito. Noticia sobre su cultivo en América Equato

ríal. Am. Jndíg .• 16(4):309-46 
PECKOL T , Theodoro 

1871 - História das plantas úteis e de gozo do Brasil. v. 3 p.67-76 
PINTO, Estevao 

1935-8 - Os indígenas do nordeste. Sao Pa~lo, Editora Nacional, 2v. 
(Brasiliana 44 e 112) 

RIBEIRO, Darcy 
1950 - Religiao e mitología Kadiuéu. Rio de Janeiro, Cons. Nac. Prot. 

Indios. 222 p. (Publ. 106) 
1955 - Os Indios Urubus. Anais do 31. Congr. Int. Americanistas, Sao 

Paulo, 1954. p. 127-57 
ROQUETTE-PINTO, E. 

254 

1938 - Rondonia. 4. ed. Sao Paulo, Ed. Nacional. 40lp. (Brasiliana, 39) 
ROTSTEIN, Abraham 

1961 - A note on the surplus discussion. Am. Anthr., 63(3):561-3 
RUBIN, Vera 

1959 - Plantation. systems of the New World. Papers and discussion sum
maries ofthe Seminar, San Juan, PR. Washington, Pan American 
Union. (Social Sciences Monographs,7) 

SAAKE, Guilherme 
1953 - A aculturacao dos Bororo do ri6 Sao Lourenco. R. Antrop. 

1(1):43-52 
SA UER, Carl O. 

1950 - CultivateC:t plants of South and Central America. In: HAND-
800 K of South American lndians. B. Bur. Am. Ethn .• Washing
ton, 143(6):487-545 

SC HADEN, Egon 
1954 - Aspectos fundamentais da cultura Guaraní. B. Fac. Fil. Ci. e Le

tras, Sao Paulo, 188, Antrop. 4, 216p. 
SC HMIDT, Max 

1951 - Anotaciones sobre las plantas de cultivo y los métodos de la agri
cultura de los indígenas sudamericanos. R. Mus. Paulista, o.ser., 
5:239-52 

SCHUL TZ, Harald & CHIARA, Vilma 
1955 - Informac0es sobre os indios do alto tio Purus. R. Mus. Pau/ista. 

o.ser., Sao Paulo, 9:181-201 
SIL V A, Fernando Altenfelder 

1949 - Mudanca cultural dos Terena. R. Mus. Pau/ista, n.ser., Sao Pau
lo,. 3:271-380 

SOARES DE SOUZA, Gabriel . 
1879 - Tratado descriptivo do Brazil em l 587. 2. ed. Rio de Janeiro. 

SPJX, Johann Baptist & .MARTIUS, Karl F . Philipp 
1824 - Travels in Brazil. 1817-20. Transl. London. 2v. 

SPRUCE, Richard 
1908 - Notes of a botanist on the Amazon and Andes. London. 2v. 

STEINEN, Karl von den 
1940 - Entre os aborígenes do Brasil .Central. Trad. Sao Paulo, Dep. Cul

tura. 714 p. 
1942 - O Brasil Central. Trad. Sao Paulo, Ed. Nacional. 420 p. (Brasilia

ºª grande formato, 3) 
RYDtN, Stig 

1937 r- Brazilian anchor axes. Etno/ogiska Sudier, Goteborg, 4:50-83 
ST EWARD, Julian H. 

1949 - South American cultures: an interpretative summary. In: 
HANDBOOK of South American lndians. B. Bur. Am. Ethn., 
Washington, 143(5):669-772 

THOMPSON, E. 
1957 - Bibliografia de las plantaciones. Washington, U niao ParuJmerica

na. (Estudios monográficos, 4) 

255 



w AGLEY' Charles 1 • 

1957 - Uma comunidade amazonica; estudo do homem nos trop1cos. Sao 
Paulo. Ed. Nacional. (Brasiliana, 290) 

WAGLEY, Charles & GALVÁO, Eduardo . . 
1948 _ The Tenetehara. In: HANDBOOK of South American Ind1ans. 

B. Bur. Am. Ethn., Washington, 143(3):137-48 .. 
t 949 - The Tenetehara Indians of Brazil. A culture in trans1twn. New 

York Columbia Univ. Press. 200 p. . 
1961 - Os índios Tenetehara, uma cultura em transi~do. Rio de Janeiro, 

MEC, 235 p. 
WATSON, James B. 

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

ZERRIES. Otto . . 
1956 _ Zur Frade der ursprünglichen W 1rtschaftsform .. der \Va1.ka-

I ndianer des overen Orinoco (Venezuela). Wiener Volkerkunltche 
Mitteil. 4(2): 148-56 

Publicado anteriormente: R. Mus. Paulista, n.s., Sao Paulo, 14:120-44, 1963. 
R. Mus. Paulista , n.s., Sao Paulo, 14:120-44, 1963. 

256 

t 

ENCONTRO DE SOCIEDADES 
TRIBAL E NACIONAL 

NO RIO NEGRO, AMAZONAS 

Ao tempo da ocupacao portuguesa, que se inicia em princípios 
do século· XVII, a Amazonia era habitada por .um grande número 
de tribos indígenas, cuja cultura era geralmente do tipo boje defini
do como "Floresta Tropical", (Steward, 1949) 1 de subsistencia 
combase no cultivo de rocas de mandioca, e de vida mais ou menos 
sedentária em aldeias. A mobilidade era funcao de condicoes ecoló
gicas e das técnicas adaptativas. A tribo como entidade política era 
pouco definida, nao obstante constituir urna unidade social, resul
tante de língua, padroes culturais, e território comuns. As aldeias, 
reunindo no mais das vezes urna única linhagem, sao as unidades 
estruturadas atuantes. Fugiam a essa definicao grupos do interior, 
ocupando as bordas de s_avanas, ou que repontavam cm alguns rios, 
de vida seminoinádica e dependente sobretudo da pesca, nao obs
tante a prática, algumas vezes, de urna agricultura incipiente. 

• 
Entretanto, grupos de cultura mais complexa também ocupa-

ram a Amazonia em tempos pré-colombianos, provenientes das en
costas orientais subandinas ou da zona circum-caribe. Um número 
de jazimentos de ceramica, definidores de fases ou tradicoes ar-

~mbora acei tando a classificacao tipológica de Steward, o autor propos urna clas
sifica?ªº em á reas culturais, enquadrando as tribos remanescentes em 11 ·áreas. 
Domina em extensao geográfica a área Norte-Amazónica (Galvao, 1960). 
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