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ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA 

PROBLEMAS E HIPÓTESES RELATIVOS 
À FRICÇÃO INTERÉTNICA: SUGESTÕES PARA 

UMA METODOLOGIA ( *) 

l - INTRODUÇÃO 

Muito se tem escrito sôbre o contato entre índios e brancos, 
quer do ponto de vista da aculturação interétnica, quer do ponto 
de vista do processo de mudança nas estruturas tribais. f.st.es estu
dos, porém, seguem em sua maioria a orientação aculturativa. En
tretanto, em tudo que se escreveu não se nota uma preocupação em 
estudar de modo consistente as relações de contato como elemen
tos de um sistem.a interétnico, tomado - êste sim - como o foco do 
processo de mudança. As críticas que venho fazendo aos estudos de 
aculturação (R. C. de Oliveira, 1962, 1963, 1966) incidem exata
mente sôbre êsse aspecto da inadequação da -abordagem à apreen
são dêsse siste1na interétnico. E é bom acentuar mais uma vez os 
Jimites dessa crítica; ela não engloba os estudos culturalistas em 
geral, mas, unican1ente, os que se voltam para a <lescrição e a expli
cação do contato interé tnico. 

< •) l!:ste trabalho foi apresentado, em sua forma original, ao Conselho 
Nacional de Pesquisas (CNPq) como primeiro relatório do projeto 
"Estudo do 'Colonialismo Interno' no Brasil'', de minha autoria e res
ponsabilidade, patrocinado por aquela instituição e realizado no âmbito 
dos programas de pesquisa da Divisão de Antropologia do Museu Na
cional. Do levantamento . dos dados contidos nos Quadros intercalados 
no texto, bem como dos cálculos realizados, foram incumbidos meus 
colaboradores, Otávio Guilherme C . Alves Velho, Pesquisador-Assisten
te, e Wagner Neves Rocha, auxiliar de pesquisa, ambos bolsistas do 
CNPq, nos têrmos do aludido projeto, aos quais registro aqui meus 
agradecimentos. 
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As diretrizes que Siegel, Vogt, \rVatson & Broom estabeleceram 
para o estudo do contato - que definem como aculturação - já 
exprimem a necessidade metodológica de depreender da realidade 
observada o seu caráter de sistema. Usam para isso do têrmo "sis

tema intercultural", exatamente para ressaltar a trama de relações 
suceptível de ser tomada como unidade de investigação. No entanto, 
tal é o compromi sso da abordagem com o ponto de vista cultura
Jista, que os Autores tentam partir da noção de Cultura para chegar 
aos aspectos sociológicos do contato interétnico. Comentam, assim, 
que "Culturas não se encontram, mas sim as pessoas que são seus 
portadores. Como portadores de tradições, os indivíduos ( ... ) en
tram em conta to uns com os outros ( ... )" (Siegel et alii., 1954: 
980). Ora, tal preocupação com a Cultura leva-os a reduzirem o 
"sistema intercultural" a elementos que lhes parecem estratégicos 
para a investigação, mas que, não obstante, não contêm - a meu 
ver - os aspectos mais significativos do sistema. Falam em "papéis 
interculturais" e em "comunicação intercultural" . Com relação aos 
papéis repetem Malinowski, quando êste analisa os diferentes com
portamentos desempenhados por agentes interculturais (adminis
trador, missionário, comerciante, etc.) numa situação de contato 
(Malinowski, 1949: 14/ 26). Relativamente à "comunicação inter-

cultural" são ainda os agentes tribais ou nacionais (coloniais) que, 
na atualização de seus respectivos papéis interculturais, vêm prover 
"as linhas de comunicação e transmissã.o entre as duas culturas em 
contato e (organizar) o fluxo acu lturativo de uma para outra" 
(Siegcl et alii . , 1954: 982). Tal incursão na dimensão sociológica 

do "sistema intercultural" temos de convir ser insuficiente por sim
plista e pouco imaginosa que é. Ademais, a focalização da Cultura 
como objeto substantivo da investigação resulta na impossibilidade 
de se estudar o "sistema intercultural" como uma unidade com um 
grau relativo de autonomia, pois seria sempre difícil e perigoso iden

tificar no exercício da pesquisa um sistema cultural "sincrético", 
porquanto originário da integração das duas (ou mais) culturas 
em conjunção. A adoção de uma tal perspectiva levaria o pesqui
sador a procurar identificar, apenas ou prioritàriamente, na situa
ção interétnica, aquêles fenômenos de maior reiteratividade ou 
padronização. Isso seria pôr de lado, pela pouca importância que 
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aparentariam, fatos dos mais significativos para a compreensão do 

contato e da previsão - sujeita a maior ou menor êrro - de suas 

conseqüêhcias numa dada população. 

:tste trabalho é, assim, uma tentativa de discutir alguns pro

blemas correntes nas pesquisas das relações interétnicas e de for

mular hipóteses capazes de orientar estudos que objetivem diag

nosticar situações e prever com grau variável de precisão o desen

volvimento de contato entre índios e brancos no Brasil moderno. 

II - A CONSTITUIÇÃO DE MODELOS 

A primeira dificuldade que o etnólogo encontra para atingir 
êsses propósitos está na natureza fugaz da própria realidade inves
tigada. A situação de contato, seu caráter de sistema e a estrutura 
que lhe é subjacente são dados ao pesquisador em planos diferen
tes de complexidade e só podem ser apreendidos em níveis diferen
tes de abstração. Isso implica que devemos imaginar modelos do 
sistema interétnico capazes de reter aquêles elementos mais expli
cativos das relações entre as populações em contato, portadoras de 
diferentes patrimônios cuJturais. Não obstante, o fulcro da análise 
não deve ser o aludido patrimônio cultural, mas as relações que 
têm lugar entre as populações ou sociedades em causa. Nesse sen
tido, é perfeitamente plausível a identificação de um sistema inte
rétnico formado pelas relações entre "duas populações dialetica
mente 'unificadas' através de interêsses diametralmente opostos, 
ainda que interdependentes, por paradoxal que pareça" (R . C. de 
Oliveira, 1962: 85 / 6) . As relações entre essas populações significam 

mais do que uma mera cooperação, competição e conflito entre so
ciedades em conjunção. Trata-se - como tenho assinalado - de uma 
oposição ou, mesmo, uma contradição, entre os sistemas societários 
em interação que, entretanto, passam a constituir subsistemas de 
um mais inclusivo que se pode chamar de siste,ma interétnico. Pre
tendo que os subsistemas (no caso, o tribal e o nacional) tenham 
entre si e entre o sistema interétnico inclusivo a mes1na correspon
dência lógica que têm entre si as classes sociais e a sociedade global 
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brasileira. Do mesmo modo que, por exemplo, a sociedade nacio
nal é um sistema social susceptível de ser analisado através de sua 
estrutura de classes, a situação de contato, graças ao sistema de 
relações que lhe é inerente, pode ser analisada mediante o que 
denominei fricção interétnica - o que seria equivalente lógico (mas 
não ontológico) do que os sociólogos chamam de "luta de classes". 
São a estrutura dêsse sistema e a sua dinâmica que cabem ao ana
Jista deslindar para um diagnóstico e tentar u1n prognóstico da 
situação de contato. 

Algumas dificuldades de tipo teórico merecem ser consideradas 
antes de se pensar em construir modelos do sistema interétnico. 
A distinção que Lévi-Strauss (l 954: 528-531) faz entre modelos 
"mecânicos" e modelos "estatísticos" pode auxiliar bastante essas 
considerações na medida que se esclarecem as respectivas escalas do 
modêlo e do fenômeno. Lévi-Strauss mostra que a escala do modêlo 
mecânico é uma, do modêlo estatístico é outra. Ilustra com as leis 
de matrimônio: "Nas sociedades primitivas, estas leis podem ser 
expressas em forma de modelos onde figuram grupos reais de in
divíduos, distribuídos em classes de parentesco ou clãs; êstes são 
modelos mecânicos. Já na nossa sociedade - continua o Autor -
é impossível recorrer a êste gênero de modêlo, porque nela os di
versos tipos de matrimônío dependem de fatôres mais gerais; isto 
é, a situação dos grupos primários e secundários de onde saem os 
cônjuges possíveis ,fluidez social, quantidade de informações, etc . 
.Para chegar a determinar as constantes de nosso sistema matrimo
nial (o que ainda não foi tentado) nós devemos definir as médias 
e os limites. Neste caso, caberia aí um modêlo estatístico" (Idem, 
p. 528). E continua Lévi-Strauss: "Devem existir formas inter
mediárias entre êsses dois tipos de modêlo. Tal é o caso de so
ciedades que, tendo um modêlo mecânico para determinar os ma
trimônios proibidos, recorrem a um modêlo estatístico para os casos 
de matrimônios permitidos, o que se dá mesmo na nossa sociedade" 
(ibidem). Os modelos que imagino poderem ser construídos para 
apreender os elementos mais estratégicos do sistema interétnico e 
dêle depreender as suas propriedades formais devem ser do tipo 
intermediário, i. e., susceptíveis de conter de um modo integrado 
representações mecânicas e estatísticas das relações observadas. Porém, 
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modelos dêsse tipo serão tanto mais rigorosos quanto menor fôr a 
extensão de seu continente. Os modelos da estrutura social (tribal 
ou regional) ou da estrutura do contato interétnico, apresentarão, 
naturalmente, maiores dificuldades de construção do que aquêles 
que se relacionarem com determinadas estâncias da ordem social, 
menos inclusivas, como a do matrimônio no exemplo dado por 
Lévi-Strauss. Mas se tais dificuldades não devem ser tomadas como 
impecilhos a se tentar a construção de modelos mais inclusivas, 
servem-nos, ao menos, no estado atual da metodologia de que dis
pomos, para orientar nossos trabalhos para a construção e manipu
lação de modelos "de menor alcance", a saber, voltados para a des
crição e explicação de determinados mecanismos sociais inerentes 
à situação de contato. 

III - O "POTENCIAL DE INTEGRAÇÃO" 

O estudo dos mecanismos de integração social poderá responder 
de modo satisfatório à questão da possibilidade da construção de 
modelos relacionados com o sistema interétnico. Devo dizer, preli
minarmente, que entendo aqui por integração social o processo 
responsável pela constituição dêsse sistema interétnico; e por me
canismos os elementos do sistema. A rigor, o processo é o conjunto 
dêsses elementos dinâmicos, a partir dos quais poderá o investi
gador desenvolver o seu estudo. Sendo o sistema interétnico a "uni
dade" substantiva de conhecimento, nada mais natural do que con
siderar a integração social em têrmos dêsse sistema, i. e., como in
tegração dos elementos que o compõem. E como os elementos mais 
dinâmicos e mais impositivos do sistema tendem a ser os que fazem 
parte do subsistema mais poderoso (ex.: sociedade brasileira), pode
se dizer que o processo em questão significa integração do índio 
na sociedade nacional. Como descrever o processo e como avaliar 
suas possibilidades de atualização? 

Analiticamente é possível distinguir níveis de operação do sis
tema. Distingo três, dentre os quais um se reveste de particular im
portância porque é nêle que têm lugar os fenômenos mais deter
minantes do sistema interétnico. Refiro-me em primeiro lugar ao 
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nível econ.ómico, seguido dos níveis social e político. Cada um dês
ses níveis expressará aspectos parciais da situação de contato, porém 
s<'>mente a sua consideração conjunta permitirá o diagnóstico da 
situação e o prognóstico de seu desenvolvimento. Se para a sua 
descrição e compreensão vali-me da noção de fricção interétnica -
já exposta em várias oportunidades (R.C. de Oliveira, 1962 e 1963) 
e aplicada operativamente noutras (idem, 1964 e 1967.) -, para a 
sua previsão devo-me vaier de uma outra noção: a de poten.cial de 
integração. Entendo por isso aquelas características do sistema inte
rétnico que, presentes na situação de contato, poderão ser tomadas 
como aquêles elementos responsáveis pela integração. Na propor
ção em que êles permitirem ser traduzidos em mecanismos psicos
sociais, em operação, poder-se-á avaliar o potencial de integração 

( 

das populações indígena e regional em contato, particularmente a 
integração do índio no segmento regional da sociedade nacional. 

Para se tentar essa avaliação, há de se captar os mecanismos de 
integração segundo os três diferentes níveis aludidos. No nível eco
nómico, deve-se procurar conhecer o grau de dependência do índio 
dos recursos econômicos postos ao seu "alcance" pelo branco (i. e., 
pelo regional) , ou o grau de dependência do branco de recursos 
postos ao seu "alcance" pelo índio; o índio "oferecendo" matéria
prima (incluindo a terra, como meio de produção, e mão-de-obra 
como fator de produção); o branco "oferecendo" bens manufatura
dos. Essa dependência, que mais retrata uma interdependência índio 
branco, tem especial poder explicativo por estar voltada para a 
satisfação de necessidades inexistentes antes do contato. Se se tomar 
por válidas (e eu as tomo em larga medida) as estimativas censi
tárias feitas por Darcy Ribeiro (1957 /b) para 1957, pode-se con
cluir que 743 da população indígena do País mantêm êsse tipo 
de dependência com relação à sociedade nacional, o que represen
ta 110 grupos tribais identificados pelo mencionado etnólogo como 
inscritos nas categorias de "contato intermitente" (27 gps.), "con
tato permanente" (45 gps.) e "integrados" (38 gps.); com a exclu
são de 33 grupos "isolados" de contato - arredios ou hostis - e 
que não representam mais de 26 100 indivíduos de uma população 
total de 99 700 indivíduos, segundo a estimativa mais otimista de 
Ribeiro, os demais estão em maior ou menor grau incluídos em 
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sistemas interétnicos ou, em outras palavras, são unidades de sis
temas interétnicos já constituídos ou em processo de constituição.1 

E é oportuno lembrar que êsses grupos é que fazem parte do que 
venho chamando de "áreas de fricção interétnica", e não os outros 
- os isolados, hostis ou arredios - como poderia parecer à primei
ra vista . .Estes últimos podem estar sofrendo as primeiras compul
sões de caráter biológico (epidemias) e social (guerras, chacinas) , 
mas ainda não foram transformados de um modo inexorável em 
"consumidores", embora marginais, dos produtos da civilização in
dustrial. As relações entre êles e os segmentos regionais da socie
dade nacional ainda não assumiram o caráter de sistema, inerente 
à situação de fricção interétnica, na forma pela qual foi definida. 
Por essa razão a situação dêsses grupos tribais isolados pode sen 
estudada sem se lançar mão de uma metodologia específica como 

l - Transcrevo aqui o critério de enumeração dos grupos indígenas ado
tado por Ribeiro: "Um dos principais problemas com que nos defron
tamos foi o da fixação da unidade de apuração dos dados que devía
mos utilizar: se a tribo tomada globalmente, ou as subdivisões tribais 
melhor caracterizadas, ou ainda, os grupos locais. Verificamos de iní
cio a impraticabilidade de seguir rigorosamente um único critério, por 
mais que isso fôsse recomendável. A própria bibliografia etnológica 
apresenta tais lacunas que só para alguns poucos gi-upos indígenas 
seria passivei distinguir com precisão tribos de subtribos. Por outro 
lado, em certos casos, uma tribo, embora dispersa por uma vasta área 
e dividida em diversos subgrupos, viveu essencialmente as mesmas 
experiências no período de meio século que devíamos examinar ; en
quanto, em outros casos, cada subgrupo viveu história düerente, resul
tando impoo.sivel tratá-los em conjunto. - Nestas circunstâncias, nos 
Vimos obrigados a considerar cada caso em sua complexidade ou, ao 
menos, quanto o permitissem as noo.sas fontes de informações e as 
Umitações da forma de artigo, dada ao trabalho. Por tudo isto, apura
mos os dados tendo em vista, essencialmente, a história das relações 
com a sociedade nacional; se era a mesma para tôda a tribo, evitá
vamos subdividi-la. desnecessària.mente; se eram diferenciadas, regis
trá.vamos caclai variante". <Da.rcy Ribeiro, 1957 (b}: 6-7) . Embora 
esse levantamento de Darcy Ribeiro f ôsse tomado como ponto de 
partida para a análise realizada neste ensaio, para o seu desenvolvi
mento êle mostrou-se inadequado, havendo a necessidade de substitui-lo 
ou complementá-lo pelo que se poderia chamar de "critério das zonas 
fisiográficas", estabelecido no capítulo V dêste artigo. A utilização 
dêste segundo critério é a responsável pela ampliação do número de 
grupos tribais, de 143 (dados por Ribeiro como existentes em 1957) 
para 205, conforme se pode ver claramente nos Quadros 1 e 3. Assim os 
Guarani, por exemplo, que são tomados por Ribeiro como um único 
grupo, foram por nós registrados em 10 diferentes zonas fisiográficas, 
o que resultou no registro de 10 grupos tribais Guarani. 
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a que se tenta aqui sugerir; o estudo monográfico é o que se impõe 
desde que esteja baseado no reconhecimento de fenômenos que têm 
lugar no nível do equilíbrio biótico das populações indígenas, mes
mo antes do contato maciço com segmentos da sociedade nacional, 
como Darcy Ribeiro assinalou em sua comunicação "Convívio e 
Contaminação" (1957 /a). 

No nível social, deve-se procurar avaliar a capacidade dos di
ferentes grupos em contato (aborígenes e regionais) de manterem 
um mínimo de organização susceptível de mobilizar seus compo
nentes e de orientá-los a f ins. Como os fins tendem a ser contrar 
ditórios (pela própria natureza do sistema interétnico), podemos 
dizer que - pelo menos em determinados momentos - a sobrevi
vência indígena, bem como sua integração regional, será função 
da não articulação dos regionais com referência a seus próprios 
fins. Para uns e para outros, índios e regionais, tais fins podem ser 
identificados com os objetivos mencionados no nível econômico. 
Por outro lado, a sobrevivência relativa (i. e., episódica ou por 
períodos) dos segmentos nacionais de desbravamento também seria 
função do grau de organização e do ímpeto belicista do grupo in
dígena por êles alcançaào. Essa organização não pode ser tomada 
necessàriamente como sinônimo de "cultura intocada", comum nos 
grupos "isolados"; os índios Kadiwéu, por exemplo, mesmo depois 
de galgarem quase todos os degraus da aculturação, ainda guardam 
um mínimo de organização e de disposição guerreira que os capa
cita a colaborarem eficazmente com o Serviço de Proteção aos índios 
na defesa de seu território: fui testemunha do respeito que lhes 
dedicam os regionais, quando me relataram as técnicas usadas pelos 
índios no policiamento da reserva indígena. Os índios Gaviões, do 
médio Tocantins, ilustram outra modalidade de contato, pois mes
mo sem habitarem terras demarcadas e reservadas como a dos Kadi
wéu, conseguem defender seus castanhais e explorá-los apesar de 
virem progressivamente desaparecendo como resultado das epide
mias decorrentes do contato (Matta, 1963). Pela falta de organi
zação e pela ausência de agressividade, os índios Suruí do baixo 
Araguaia, em sua margem esquerda, estão sendo destruídos pelo 
convívio com pequenos castanheiros e caçadores de peles que vêm 
ocupando seu território (Laraia, 1965). São conhecidas as correrias 
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elos índios Kayapó, do sul do Pará, e os seus resultados para a es
tagnação durante algum tempo do desbravamento dos seringais dos 
rios Xingn e Iriri, a té a coibição dessas correrias pela pacifi cação, 
em alguns casos cri1ninosa, quando se considera a responsabilidade 
do Serviço de Proteção aos índios nesses episódios, como demons
tra e1n pormenorizado relatório o etnólogo l\tloreira Neto (1959). 

Dois dêsses casos (os Gaviões e os Kayapó) escolhidos dentre 
1nuitos n1ostram que é possível a grupos indígenas de pequeno porte 
clen1ográfico 1nantere1n afastadas de seus redutos a1nplas frentes de 
desbravan1ento graças ao conhecimento que possuen1 de seu terri
tório, sua mobilidade e sua organização; outro caso (os Kadiwéu) , 
conbrmando os anteriores, revela ainda que, apesar da pacificação, 
o "ethos" guerreiro não foi destruído e, portanto, souberam acomo
dar-se a uma si tuação de convívio sistemático com a sociedade re
gional do sul de Mato Grosso e colaborar para o cumprimento (até 
quando?) da lei que lhes assegura a posse de suas terras.2 Finalmen
te, o caso Suruí ilustra o fenômeno oposto, o da incapacidade dêsses 
índios de se organiza re1n no sentido de estabelecerem um 'rnodus 

vivendi com a população regional de forma menos extorsiva de seus 
recursos econô1nicos; neste últiino caso não se pode atribuir ao fator 
demográfico u1na significação maior, pois grupos bastantes popu
losos, como os Tukúna do alto Solimões, podem ser inseridos nessa 
categoria, de grupos tribais incapazes de se organizarem em dire
ção a fins mais consistentes (em têrmos do interêsse tribal) com a 
situação de contato.8 

i\llas se os índios se organizam de modo variável, também o 
fazern os regionais. Onde a economia regional se caracteriza como 
sendo de ~ubsistênc i a, portanto quando o trabaího não se organiza 

:& - &sses índios têm se defrontado sómente com pequenas incursões de re
gionais em terras da Reserva Indígena; a grande luta pela alienação 
de seu território trava-se nas Câmaras e Assembléias, nos campos ju
r ídico e político, onde o SPI e o CNPI são chamados a agir; se o branco 
vencer esta luta, creio ser muito difícil impedir a ocupação do território 
indígena. 

:i - Em O lNDIO E O MUNDO DOS BRANCOS pude mostrar que os Tu
kúna apenas conseguiam se organizar - e o fizeram e1n diversas opor
tunidades - quando imprimiam aos objetos de sua ação um caráter 
transcendental através dos movimentos messiânicos <cf. R. C . de 
Oliveira, 1964: 90-91). 
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em têrmo de emprêsa, a tendência é a população regional em causa 
não atuar organizadamente para atingir seus fins, salvo ern curtos 
períodos de crise; numa tal conjuntura a ação carece de continui
dade, como se pode ver pelo exemplo Krahô, índios do norte de 
Goiás, que conseguiram grande sucesso em sua disputa com os 
brancos no tocante a uma posição mais favorável no sistema inter
étnico. É verdade que tiveram apoio do SPI e que suas terras estão 
devidamente demarcadas. Contudo, tal fato de per si nunca foi obs
táculo intransponível aos objetivos espoliadores da sociedade na
cional em relação aos territórios tribais. O fator mais significativo 
parece ser êste fracionamento dos regionais em pequenos agriculto
res e criadores, hoje pagando taxas de moradia em terras da Crao
lândia, cotno assim é chamada a Reserva Indígena, e cobradas pelos 
próprios índios (Me!atti, 1967.). Para o modêlo do sistema interét
nico, o significativo não é o motivo ou a causa da organização, mas 
o fato do grupo estar ou não organizado; o motivo ou a causa fica 
por conta ·da especificidade histórica do contato, não de sua estru
turação. E isso tanto vale para a situação do índio quanto para a 
do branco. Ambos têm na capacidade de se organizarem com rela
ção a fins, um pré-requisito à sua sobrevivência na situação inter
étnica. Porém, a articulação orientada para fins representa um as
pecto do problema; outro aspecto pode ser representado pela esco
lha de meios, de que tratarei no nível político. 

Nesse terceiro nível entendo que a análise deva recair sôbre 
os meios escolhidos pelos diferentes grupos em contato para coli
marem seus fins. Tratar-se-á de investigar a natureza do poder ou 
da autoriàade de um grupo sôbre otttro, focalizados como partes 
de um sistema de dominação. A manipulação da autoridade e do 
poder pelos brancos (destacando as diferentes modalidades de uso 
da fôrça) e a reação dos índios contra êsse domínio (incluindo as 
formas de acomodação indígena na estrutura de poder regional) 
serão os elementos da situação de contato que com mais freqüêro
cia o anaiista encontrará. Em meu ensaio sôbre os Tukúna pude 
expor um caso de manipulação de poder pela sociedade regional 
mediante o uso de papéis interculturais desempenhados por índios, 
investidos pelo branco de autoridade e prestígio político. Mostrei 
que "os líderes Tukúna (clânicos ou familiais) foram aproveita-
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dos como agentes de contato (ou de comunicação intercultural) 
entre os primeiros exploradores 'civilizados' da área e a população 
aborígene. O próprio Nimuendaju comenta que 'aparentemente 
(os Tukúna) tiveram até tempos não muito remotos ( ... ) chefes 

de grupos-locais ... ' que eram cabeças de grandes famílias e 'pos
suíam podêres mágicos, inteligência e habilidade para tratar com 
estrangeiros, especialmente com os "civilizados". tsses homens, cha
mados "te?ti", possuíam um status peculiar na tribo, e eram tratados 
pelos demais índios com a deferência que exigem um conselheiro 
ou uma pessoa de quem se recebe auxílio'. tsse "te?ti" foi "um ele
mento que viria a ser manipulado pelo branco, com o objetivo de 
conquista, e sôbre o qual - transfigurado mais tarde no Tuxaua 
- viria a se fundar um nôvo sistema de poder" (R. C. de Oliveira, 
1964: 85-86; as aspas internas a essa citação sublinham trechos de 
Nimuendaju, 1952: 64-65). O desaparecimento progressivo dos 
'te?ti' gerou o surgimento do Tuxaua, i. e., de indivíduos que des
frutavam apenas uma liderança relativa na comunidade tribal e 
cuja posição de chefia não chegava a ser sancionada pelas normas 
tribais. O SPI, "instalado no Solimões em tempos mais recentes e 
quando os 'te?ti' estavam quase desaparecidos, passou a credenciar, 
com maior freqüência ainda, líderes ocasionais, sem maior preocupa
ção com os reflexos dessa atitude na comunidade indígena como um 
todo" (R.G. de Oliveira, 1964: 87). O certo é qu~ êsses "te?ti" ou 
tuxaua, os primeiros autênticos chefes, os segundos lideres ocasio
nais, serviram mais à sociedade regional do que à sua própria so
ciedade tribal na medida em que se tornaram instrumentos de do
minação do alienígena, determinado a ocupar o território indígena 
e pôr o braço Tukúna a seu serviço. 

A manipulação do domínio através de agentes interculturais, 
recrutados na própria sociedade nacional, como o administrador, o 
co1nerciante, o missionário, etc., também deve ser considerada num 
plano político. O memorandu1n de 1954 (Siegel et alii., 1954: 

980/ 982) e, anteriormente, Malinowski (1949: 14-26), indicaram os 
agentes interculturais como focos para a análise do 1)rocesso de 
n1udança cultural, como indivíduos cuja posição-chave na comu
nidade indígena permitia serem veículos de idéias e valores aliení
genas. Porém, o que se quer acentuar aqui é o fato dêsses agentes 
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interculturais poderem decidir, e em muitos casos em têrmos de 
mando, sôbre o grupo indígena com que convivem. É conhecido o 
poder que desfruta a maioria dos encarregados de Postos Indíge
nas do SPI. Por outro lado há casos bem expressivos que retratam a 
autoridade de missionários sôbre grupos tribais; ficou famoso um 
pastor protestante por sua efetiva liderança entre os Terêna de 
Bananal e é indiscutível o domínio que as missões salesianas exer
cem sôbre alguns grupos-locais Borôro, na região do São Lourenço 
(Lévi-Strauss, 1955: 224), corno ta1nbém não deixa de ser óbvio o 
poder do dono de "barracão" junto a populações indígenas incorpo
radas em e1nprêsas extrativistas, dentre as quais os Tukúna cons
tituem u1n bom exemplo (R .C. de Oliveira, 1964, passim). Poder
se-iam aqui multiplicar os exemplos, mas o que interessa fixar é sô
mente a idéia de que êsses agentes interculturais, mais do que sim
})les elementos de "comunicação'' ou de "transmissão intercultural", 
podem ser também em determinadas situações de contato compo
nentes da estrutura de poder e de liderança do sistema interétnico. 

Mas a manipulação do poder e da liderança através de agentes 
interculturais e dos papéis que podem desempenhar na situação de 
contato, nâo é a única forma sôbre a qual se funda um sistema de 
dominação. Há de se acrescentar a fôrça, vista em si mesma como 
um meio de se atingir a um fim. Ela se impõe quando, ao que tudo 
indica, meios de "domínio pacífico" se mostram ineficazes. A fôrça 
se exerce preponderantemente contra grupos hostis - portanto em 
situações que não se inscrevem, tipicamente, como de fricção inter
étnica -, mas pode também ser utilizada para manter o domínio 
sôbre populações pacificadas que já a experimentaram num pas
sado não muito remoto. A ameaça do uso da fôrça, inerente em 
quase todos os sistemas interétnicos, demonstra que de um modo 
ou de outro êsse rneio está sempre presente, ativa ou virtualmente 
nas situações <le contato. A escala de seu emprêgo é que irá deter
minar as diferentes categorias de dominação. Porém eu gostaria de 
considerar um aspecto da questão que me parece de maior impor
tância para a avaliação do potencial de integração regional. Trata
se da reação diferenciada que pode ter frente à população indígena 

todo um segmento da sociedade nacional. Poucos pesquisadores têm 
se preocupado co1n essa questão, e só um - que eu saiba - tentou 
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num pequeno artigo estudar essa reação diferenciada correlacio
nando-a com a escolha de meios de ação. Refiro-me a Roberto 
D écio de Las Casas (1964) no estudo que fêz das relações inter .• 
étnicas no vale do Tapajós. Abordando o contato entre regionais 
e índios Kayapó, não-pacificados, mostra que as diferentes reações, 
manifestadas pelo seringueiro, pelo comerciante e pelo seringalista, 
não são senão a conseqüência dos interêsses específicos que cada uma 
dessas categorias sociais possui, ainda que tôclas persigam um mes-
1no fim: o lucro econômico resultante do sucesso da atividade extra
tiva. Suas reações são proporcionais às diferentes "quotas" que pa
garão no conflito interétnico: o seringueiro joga sua vida, o co
mercia nte (ou intermediário) a magnitude de seu lucro e o serin
galista o destino de sua emprêsa. Enquanto o seringueira foge ou 
mata por mêdo e o comerciante instiga sua reação contra o índio, 
o seringalista tenta geralmente um entendimento com as autori

dades, como o SPI, a fim de que sejam "pacificados" os índios para 
que possa sua emprêsa florescer. "Portanto, a reação de fuga que 
o seringueira adota leva o intermediário ao desespêro e a desejar' 
e esperar (;01no única escapatória da falência a destruição dos índios. 
O seringalista, menos atingido, })assa a funcionar como moderador. 
Sua reação, rnesmo se configurando como emotiva, é racional e 
definida por uma situação de en1prêsa que decorre da estrutura 
social de produção a que se vincula. Seu papel moderador pod.e 
imped ir expedições punitivas se há retração ou pacificação dos 
índios. Porém, se o conflito perdura, é êle e so1nente êle quem po
derá desencadear a ação repressiva. Só é realizada uma expedição 
·punitiva quando o seringalista quer ou autoriza" (Las Casas, 
1954: 29) . 

Finalmente, como última reflexão referente ao nível político, 
há de se distinguir, no interior dos sistemas de dominação, o domí
nio que emana do poder, daquele que emana da autoridade. Max 
Weber, definindo poder (Macht) como "a probabilidade de impor 
a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo contra tôda 
a resistência, qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade" 
e, autoridade como "a probabilidade de encontrar obediência a um 
mandato de determinado conteúdo entre pessoas dadas" (Weber, 
1964: 43; 1947: 152) , faz essa distinção e esclarece que essa autori-
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dade (Herrschaf t, que Parsons traduz por "imperative control") "4 

pode descansar nos mais diversos motivos de submissão: desde o 
hábito inconsciente até o que são considerações pura1nente racio
nais co1n relação a fins. Um determinado mínimo de vontade de 
obediência, ou seja de in.terêsse (externo ou interno) em obedecer, 
é essencial em tôda relação autêntica de autoridade" (Weber, 1964: 
170; 194 7: 324) . Creio que, com êsse esquema concei tual de refe
rência, o pesquisador fique habilitado a identificar diferentes mo
dalidades de dominação - que tomo aqui como o conceito inais. 
inclusivo, embora reconheça, seguindo Weber, que o "conceito de 
poder é sociologica1nente amorfo. Tôdas as qualidades imagináveis 
de um homem e tôda sorte de constelações possíveis podem colocar 
alguém na posição de impor sua vontade em uma situação dada." 
(Weber, 1954: 43; 1947: 15~). Já a autoridade "é um conceito so

ciológico mais preciso, pois deve significar a probabilidade de um 
mandato ser obedecido" (ibidem) . Outras noções weberianas, como 
"disciplina", "carisma", etc., podem ser utilizadas de inaneira fru
tífera na análise dos fenômenos que ocorrem no nível político. O 
mesmo se pode dizer dos tipos de dominação "tradicional" e 
"carismática", encontradiços nas áreas de fricção interétnica, pois 
são tipos freqüentemente engendrados em sociedades arcaicas ou 
tradicionais, como assim se configuram os segmentos regionais da 
sociedade nacional que alcançam os grupos indígenas em seus mais 
remotos redutos. 

IV - FRENTES DE EXPANSÃO DA SOCIEDADE 
NACIONAL 

O estudo monográfico das populações tribais, vistas como Cul
turas ou como Sociedades, continuará a ser o gênero de trabalho 

4 - A traduçã-0 usada, preliminarmente, foi a do Fondo de Cultura Eco
nómica, consultando-se, paralelamente, a norte-americana feita por 
Talcott Parsons. 1!:ste autor assinala que "o têrmo Herrschaft não tem 
um equivalente inglês satisfatório. O têrmo 'imperative control', con
tudo ( . .. ) está próximo do sentido de Weber e pode ser usado para. 
propósitoo gera.is. Na maioria doo exemplos, entretanto, Weber está se 
referindo a legitime Herrschaft, e, nesses casoo, 'autoridade' é uma 
tradução mais precisa e muito menos estranha. Macht, como Weber 
usa, pode ser adequadamente traduzida por 'poder". (Nota de Parsons, 
n.0 83, in Weber, 1947: 152) . 
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indispensável para o conhecimento sistemático e em profundidade 
do contingente indígena do território nacional. Os estudos da si
tuação de contato e, portanto, dos sistemas interculturais, devem 
ser - sempre que possível - precedidos por estudos monográficos, 
culturalistas ou estruturalistas, sem o que a rentabilidade da inves

tigação das áreas de fric.ção interétnica será sempre muito menor. 
Pela mesma razão, o estudo dessas áreas sempre será deficiente se 
não se estender a pesquisa à sociedade regional, vendo-a como o 

contexto amplo e dominante sôbre o qual se dão as relações entre 
índios e brancos. É nesse sentido que me proponho fazer neste ar-

tigo algumas considerações a respeito da possibilidade dêssc estudo 
e de sua utilidade para o conhecimento do sistema interétnico. 

Se o estudo monográfico dos grupos tribais pode ser considera
do como boa preliminar para a pesquisa da fricção interétnica, 

tal estudo - enquanto procedimento metodológico - não pode ser 
indicado para o conhecimento das sociedades regionais. Os chama. 

dos "estudos de comunidade", já de si pouco recomendáveis como 
técnica moderna de conhecimento (Cf. Ianni, 1955, 1961; Moreira, 
1963 entre outros), conduziriam o pesquisador a fracionar a socieda-

de regional envolvente às populações tribais e a estudar as diferentes 
comunidades não-indígenas como se estivesse estudando Culturas 
singulares, como soem ser as Culturas indígenas. A transformação 

dêsses "estudos de comunidade" em "estudos regionais", como su
gere a moderna metodologia, ainda que recomendável como pro

cedimento ideal, não poderia ser adotado sistemàticamente em razão 
do seu alto custo, incomparàvelmente maior do que qualquer mono

grafia etnológica ou "estudo de comunidade". Por essas razões, pa
rece-me mais adequado a combinação de surveys regionais vokados 

para o registro de dados e a coleta de informações capazes de res

ponder às questões propostas no modêlo analítico do "potencial de 
integração". A identificação e escolha de áreas e regiões, e os cri
térios a serem adotados é o assunto de que tratarei a seguir. 

A existência de frentes de expansão da sociedade brasileira é 

a idéia que, preliminarmente, devemos considerar. A noção de "fren-
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te", acrescida à de "expansão", indica claramente a característica 
dinâmi ca do fenômeno que se quer investigar. É a sociedade nacio
nal, a traves de seus segmentos regionais, que se expande sôbre áreas 

e regiões cujos únicos habitantes são as populações indígenas. Mas 

êsse processo de expansão não é conduzido ao acaso. lnterêsses eco

nômicos o conduzern, motivando as populações nêle envolvidas. 

Contudo, o desbravamento de territórios virgens nem sempre é se
guido de sua integração na economia nacional. Tem-se ai uma 
gania de variação muito grande, tomando-se como critério o desen

volvimento econômico regional. Àquelas áreas que acusem surtos 
evidentes de progresso decorrentes do que se poderia chamar de 
"rush" ou " boom", os geógrafos humanos reserva1n o têrmo de 

"zona pioneira". "O conceito de pioneiro, para n1im - escreve Leo 
Waibel -, significa mais do que o conceito de 'frontiersman', isto 

é, do indivíduo que vive numa frontejra espacial. O pioneiro pro
cura não só expandir o povoamento espacialmente, mas tambén1 

intensificá-lo e criar novos e 1nais elevados padrões de vida" (Wai

bel, 1955: 391) . Segundo o mesn10 geógrafo, pelo menos até 1955 
o Brasil moderno não possuiria mais de cinco zonas pioneiras: "l. A 

região do Xapecó-Pato B1 anco no noroeste do Estado de Santa 
Catarina e no sudoeste do estado do Paraná. - 2 . O norte do Pa

raná. - 3. O oeste de São Paulo. - 4. O 'Mato Grosso' de Goiás. 

- 5. A região ao norte do rio Doce, nos Estados de Espírito Santo 

e lVIinas Gerais". (v\Taibcl, 1955: 404) . Dessas cinco zonas, pelo 
menos duas - a 3.ª e a 5.ª foram palco de lutas entre índios e 

brancos e que resultaram no esfacelamento dos grupos tribais en
volvidos. Os Botocudos (l(renak, Pojitxá, entre outros) fora1n prà

ticamente iiquidados no vale do rio Doce, a partir de sua pacifica
ção levada a efeito em 1911, e os Kaingáng do oeste paulista, que 

depois de atraídos para o convívio pacífico com os "pioneiros" do 
café, isto e1n 1912, ficaram reduzidos à cêrca de l / 1 O de sua primi· 

tiva população, foram grupos tribais que marcaram sua presença 
no panorama nacional de forma mais espetacular (e trágica para 

êles) pelo fato de ocuparem posições estratégicas no processo de 
ocupação do oeste paulista e do norte do rio Doce. As condições de 
grupos isolados de contato que desfrutavam na época, fi zeram com 
que os primeiros encontros interétnicos se revestissem de violência, 
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dado o ímpeto com que evoluíam as "frentes pioneiras". Por outro 
lado, o convívio secular dos grupos Kain.gáng do Paraná e dos dife
rentes grupos Guaraní co1n segmentos regionais da sociedade na
cional contribuiu para salvaguardá-los da destruição maciça, se bem 
que êsse convívio não tenha sign ificado a eliminação de todos os 

males advindos da "colonização interna" do País. 

Tal "colonização" - conforme a conceituei e1n meu Projeto 

(Estudo do "Colonialismo interno" no Ilrasi l) e nun1 pequeno ar
tigo intitulado "A noção de 'colonialismo in terno' na Etnologia" 
(1966) - melhor se configura em zonas não-pioneiras, a saber na-

quelas zonas e1n que a expansão do povoamento não é acompanha
da da criação de "novos e mais elevados padrões ele vida", para nos 
reportarm os à definição de Waibel acin1a citada. Nestas é comum 

observar-se aquêle fenômeno ecológico conhecido como "sertão", 
i . e., segundo as palavras de \i\Taibel, um tipo de paisagem que não 
é " nen1 terra civilizada, nen1 n1ata virge1n (Waibel, 1955: 391); e 
Hehl Neiva (1949: 226, apud \i\Taibel , ibi<len1), ton1ando-o em con
sideração, estabelece a distinção entre "fronteira demográfica" e 
"fronteira econômica". Por front eira de1nogrríf ica entende o limite 

entre o sertão e a mata virgem; por fronteira econô11i ica, o limite 
entre o sertão e a região econômicamente adiantada. Aplicando essa 
distinção nas áreas pioneiras citadas, ter-se-ia como fronteira de
mogr{tfica o lin1ite entre o sertão e a mata virge1n "para o oeste''; 

como fronteira econô1nica, o limite que separa o "sertão a les te da 
regirío econômicamente n1ais a<ljantada" (Waibel, ibiclen1) . A faixa 
situada en tre essas duas "fronteiras", o sertão, é que deverá ser a 

úrea onde te1n lugar - preferente e não exclusivamente - a fricção 
interétnica. Para un1 estudo co1nparativo essa distinção entre "fron· 
teiras" de1nográfíca e econômica é muito importante: elas permi
tem delimitar, operacionalmente, a n1 <1g·nitude da frente de expan
são da sociedade nacional; ao me!)n10 tempo põe nos seus devidos 

têrmos o povoamento "civilizador" ("pioneirismo") e o desbrava
mento alienador. E se o primeiro tipo de povoamento não exclvj 
a alienação das populações indígenas, o segundo irá incluí-la sis
temàticamente com o agravante de nãc1 criar condições para o sur
gimento de "novos e mais elevados padrões de vida" na popula
ção regional não-indígena. 

, 

.. 
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V - ZONAS FJSIOGRAFICAS, COMO UNIDADES DE 

INVESTIGAÇÃO 

Os critérios comumente adotados na etnologia para a seleção 
de grupos tribais a serem estudados pelo pesquisador, i. e., o tipo 
de Cultura, a modalidade de contato ou o grau de aculturação, etc. 
(para me restringir apenas a critérios científicos), não podem ser 

os mesmos para o conhecimento, ainda que grosseiro, das popula
ções regionais. Os critérios etnológicos, propriamente ditos, pelo 
menos na maneira como são usados no Brasil, raramente implicam 
uma perspectiva c.omparativa; a pesquisa tende a se concentrar 
numa dada cultura tribal e nela reduzir o seu universo, admitindo 
apenas a consideração da sociedade regional envolvente ou de gru
pos tribais vizinhos enquanto constelações culturais filtradas pela 
cultura do grupo indígena escolhido. Até certo ponto a singulari
dade da cultura tribal - como já aludi páginas atrás - permite o 
emprêgo dessa metodologia. Mas a escolha de áreas e1n que se con
jugam pelo menos duas variáveis - a tribal e a nacional - tem de 
fundar em critérios de outra ordem. O inexpressivo número de 
estudos qualitativos sôbre os diferentes segmentos (ou sub-cultu
ras) da sociedade nacional (ou Cultura Brasileira) torna inviável 
a consideração dêsses estudos - em grande parte "estudos de comu
nidade" - como base ele conhecin1ento da sociedade inclusiva e de 
suas manifestações regionais. Por essa razão, imaginou-se aqui cons
truir um quadro comparativo da população nacional, considerada 
a sua distribuição em "áreas mínimas" ou, segundo critério adota
do pelo IBGE (1966), to1nando-se as zonas fisiográficas. Essas zonas 
delimitariam a n1agnitude dos contingentes demográficos regionais 
e a extensão das áreas por êles ocupadas, permitindo, outrotanto, 
a consideração dos grupos tribais nelas inseridos. A categoria muni
cípio, por ser demasiadamente estreita (i . e ., pouco inclusiva) e por 
haver sofrido consideráveis modificações ao longo dos diferentes 
censos nacionais (sobretudo entre 1950 e 1960, cujo número de mu
nicípios foi elevado de 1 894 para 2 781) , foi posta de lado e so-
111ente considerada como elemento auxiliar para a caracterização 
das zonas fisiográficas, uma vez que "constitui a unidade básica das 
tabulações dos resultados censitários" (IBGE, 1966, nota prévia). 
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No rnomento em que redijo êste artigo se processa no próprio IBGE 
uma reelaboração da divisão do Brasil em "zonas fisiográficas", 
agora consideradas como unidades geoeconômicas homogêneas, i.e., 
constituídas à base de crité1:ios fisiográficos e econômicos. Tal mu
dança nos critérios de zoneamento é considerada por técnicos da
quele Instituto como um imperativo das condições de subdesenvol
viu1ento do País, uma vez que .;i.s regiões hu1nanas tendem a variar 
em função de economias em r~ipida evolução, onde o homem atua 
como un1 agente modificador e criador de paisagens. Infelizn1ente 
o resultado dessa reelaboração ainda está por ser divulgado, razão 
pela qual a equipe dêste Projeto teve de trabalhar com o zonea
mento disponível. 

Como uma primeria tentativa de avaliação <las possibilidades 
dêsse procedimento metodológico, cuidou-se de construir u1n qua
dro demográfico co:istituído das zonas fisiográficas classificadas se
gundo densidade, incremento populacional (havido entre 1950 e 
1960) 5 e a presença de grupos tribais. Uma tal classificação teve 
de se orientar para a constituição de categorias polares, capazes de 
exprimir as situações mais extremas resultantes da combinação, ini
cialmente, entre duas variáveis: a densidade e o incremento popu
lacional. Foram estabelecidas, assim, quatrQ categorias: uma, em 
que as zonas fisiográficas apresentassem densidade alta e incre
mento alto, outra, en1 que a densidade alta estivesse associada 
ao incremento baixo; uma terceira categoria, em que a den
sidade baixa e o incremento alto estivessem combinados; e, 
finalmente, uma quarta onde estariam relacionados a densidade 
e o incremento baixas. Para efeito de cálculos, arbitraram-se os se
guintes índices: densidade alta (Da) acima de 16 habitantes por 
Km2; densidade baixa (Db) até 4 habitantes por Km2 ; incremen
to alto (la) acima de 453; incremento baixo (Ib) até 25%. Grosso 
modo, apenas para efeito de reflexão, as quatro categorias polares 

5 - Tomadas as médias nacionais (para Densidade 8.39; para Incremento 
36.62%), foram feitos cortes <para D: 4 e 16; para I: 25% e 45%) no 
sentido de isolar categorias indiscutlvelmente polares, tal o seu a!asta
mento das médias, como se pode visualizar no esquema: 

4 8.39 -- 16 
25% -- 36.62% -- 45% 
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- i. e. , Da/Ia, Da/Ib, Db/Ia, Db / lb - estariam exprimindo, res
pectiva1nente, zonas "em desenvolvimento ou com condições de1no
gráficas para o desenvolvimento", zonas "estagnadas ou em proces
so de decadência' ', zonas "de crescimento instável" e zonas "margi
nalizadas". Verificou-se, e1n seguida, que a classificação dos grupos 
indígenas nessas quatro categorias iria excluir um número expressivo 
dêles, razão pela qual decidiu-se incluir cinco outras categorias in
termediárias. Para a constituição destas últimas categorias, recorreu
se aos incrementos e densidades rn·édios, como se poderá visualizar 
no Quadro I. Subseqüentemente procurou-se relacionar as nove 
categorias (quatro polares e cinco intermediárias) com os grupos 
indígenas existentes nas zonas fisiográficas nelas classificadas. O r~

sultado foi bastante sugestivo. 

QUADRO I 

- . - . 

1 II I III 
a 

(21.42) (18.18) (10.66) 

IV V VI 
m 

( - ) (11 .11) (13.63) 

VII VIII IX 
b 

(64.51) (58.33) (21.0~) 

I~ a 1 

1 

m b 

-

Da = Densidade demográfica alta <acima de 16 hab. p/ Km2) 

Dm =: " " média ,entre 4 e 16 " 

Db ,, 
" baixa <até 4 

,, 

Ia Incremento populacional alto <acima de 45o/o) 

Im= " 

Ib = " 

" 
,, 

médio (de 25% a 45 o/o ) 

baixo (até 25%) 

" ) 

,, ) 

- -
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Verilicou-se que a categoria onde se registrava maior número 
de zonas lisiográficas ocupadas por grupos tribais (64 . 51 <_70 ) tinha 
por característica (de1nográfica) uma baixa densidade (Db) e un1 
alto incremento (.la) populacional; isto é, em tal categoria estariam 
incluídas aquelas zonas "em crescimento instável", o que ve1n a cor

responder, numa certa medida, às zonas por onde passam, atual
mente, as frentes de expansão ela socied ade nacional (no quadro 1, 
corresponde à categoria VII). Em segundo lugar vern a ca tegoria 
VIII, caracterizada por uma densidade baixa (Db) e um incre
mento méd io (lm), abrangendo urn percentual também alto de 

zonas ocupadas por grupos tribais (58 . 333 ) ; esta ca tegoria inclui, 

seguramente, zonas também "em cresci1nento instável' ', podendo ser 
considerada como uma sub-categoria de VII. Em terceiro lugar, têm
se pràticamente, duas categorias: 1 (21. 42%), em que se incluí

ra1n zonas "com condições den1ográficas para o desenvolvimento", 
1.e., com densidade e incremento altos (Da/la), e IX (21.05<_70 ). 

onde as zonas chamadas "marginalizadas'' (Db/ lb) pudera1n ser cla~

sificadas. O quadro é sugestivo porque n1ostra uni gradient, en1 que 
a densidade permanece baixa e o incren1ento decresce: Db/ la (V 11) 
-+ Db/ Im (VIII) -+ Db/ Ib (IX); zonas "em desenvolvimento' ' 

(categoria 1 - Da/Ia) , no que diz respeito às populações tribais 
nelas inseridas, coincidem com as zonas "1narginalizadas" (catego

ria IX - Db /lb), uma vez que enquanto nas pri111eiras as frentes 
de expansão passaram e deixaram os grupos indígenas (os Guara
ní, Kaingáng, Guajajára, l\IIaxakalí, etc.) enquistados em pequenos 
nichos reservados pelo SPI, nas segundas as frentes passaram n1a ~ 

não se condensaram de molde a apresentar índices significativos de 
densidade demográfica (são as zonas do Rio Madeira, no Estado 
do Amazonas; Tapajós, no Pará; Gurupi, no Maranhão; e Sertão 

do S. Francisco, na Bahia). É desnecessário acentuar que essas cate
gorias são meramente indicativas de processos já eclodidos ou enl 

condições de eclodir, mas somente a investigação histórica e socio
lógica é que poderá apresentar resultados plenamente satisfatórios. 
Porém, consideradas tais categorias como meras aproximações sôbre 
determinadas faixas do quadro demográfico brasileiro e indígena. 
é de se crer que sejam -adequadamente operativas. Destarte, só o 
fato de se registrar a massa dos grupos indígenas nas zonas de baixa 
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densidade demográfica (categorias VII, VIII e IX, conforme Qua
dro II) e se verificar uma progressiva diminuição do número de 
grupos paralelamente à diminuição do incremento (la _. Jm _. Ib) 
já revela a sensibilidade do esquema analítico para a questão das 
áreas de fricção interétnica. Revela que os grupos tribais, em sua 
grande maioria, estão sendo alcançados por frentes de expansão 
que em pouco tempo não deixarão sequer um grupo indene de 
contato. E que a evolução dessas frentes tenderá a se dar naquelas 
zonas de 1naior incremento e menor densidade, co1no que em cbe
diência ao gradient aludido. 

QUADRO II 

Categorias N .0 de Grupos % 

VII 122 I 59.51 

VIII 33 16.10 

IX 14 6.83 

I 10 4.88 

II 9 4.39 

III 9 4.39 

V 4 1.95 

VI 4 1.95 

IV - -

TOTAL 205 

1 
lOO o/o 

Como última consideração neste capítulo, vale a pena men
cionar alguns aspectos promissores da análise demográfica cruzada 
que estamos realizando. No Capítulo IV dêste artigo, referi-me às 
"zonas pioneiras", enurnerei cinco delas - de acôrdo com V\Taibel -
e as distingui das frentes de expansão, n1ostrando - ainda de acôr
do com vVaibel - o papel altamente progressista e, digo agora, dc
senvolvimentista, do pioneirismo. Ora, tais zonas pioneiras coinci
dem com as zonas fisiográficas classificadas na categoria I (Da/Ia), 
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i. e., aquelas que estão "em desenvolvirnento" ou "com condições 
demográficas para o desenvolvimento": exceção do "oeste" paulista, 
que já é hoje uma zona "velha" (classificada na categoria III, i.e., 
Da/Ib), a categoria 1 registra as zonas fisiográficas do Mucuri, em 
.l\il1nas Gerais (índios Maxakalí), o Sudoeste e o Norte do Paraná 
(índios Guaraní e Kaingáng), o Oeste de Santa Catarina (Guarani 

e Kaingáng) bem como o Mato Grosso de Goiás - zona definida 
como pioneira, mas desabitada de índios. Para destacar apenas zonas 
habitadas por índios, mencionarei - como acréscimo à lista de 
Waibel - a zona do Baixo :Wiearim, no Estado do Maranhão, ins
crita na categoria 1 e descrita por Orlando Valverde, juntamente 
com a do Pindaré (categoria VII, Db/Ia), como "região pioneira 
1noderna" (Valverde, 1964: 305-306); nessas duas zonas fisiográ
ficas se acham localizados os Guajajára. De uma maneira geral, o 
Quadro 1 exprime com aproximação razoável as diferentes "con
centrações" humanas em território brasileiro e as classifica em ca
tegorias demográficas, segundo densidade e incremento, indicando, 
grosso modo, a dinâmica variável do comportamento das popula
ções regionais, no que é completado pelo Quadro III, abaixo apre
sentado. Tal dado não deve ser desprezado numa tentativa de se 
avaliar o dinamismo das frentes de expansão da sociedade nacio
nal. A êsse dado demográfico, na forma em que foi construído pela 
análise comparativa, deve-se acrescentar, entretanto, o dado econô
mico, sem o qual se estaria eliminando a dimensão principal do que 
se definiu como "frente de expansão". A integração do dado eco
nômico no quadro demográfico, como um dos indicadores mais sen
síveis do comportamento das populações regionais - com seus efei
tos nos grupos tribais - é o que se tentará esboçar no capítulo 
seguinte. 

QUADRO III 

DISTRIBUIÇAO DAS ZONAS FISIOGRAFICAS SEGUNDO DENSIDADE 
DEMOGRAFICA, INCREMENTO POPULACIONAL E PRESENÇA DE 

GRUPOS TRIBAIS 

CATEGORIA 1 - Densidade alta 
Incremento alto 

Zonas Fisiográficas Grupos Tribais 

PARA 
Bragantina -
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MARANHAO 

Baixo Mearim 

CEARA 

Litoral 

MINAS GERAIS 

Mucuri 
Metalúrgica 

ESPtRITO SANTO 

Norte 
Baixo Rio Doce 
Vitória 

RIO DE JANEIRO 

Baixada do Rio São João 
Baixada da Guanabara 
Baixada do Rio Guandu 
Alto da Serra 
Res ende 

GUANABARA 

Baixada Carioca. 

SAO PAULO 

Litoral dos Santos 
São Paulo 
Rio Claro 
Itaporanga 
Pereira Barreto 
Andradina 
Presidente Venceslau 

PARANA 

Curitiba 
Tomasina 
Oeste 

Norte 

SANTA CATARINA 

Oeste 

Guajajára 

~ 

-

Maxakali 

-

Guarani 
Guarani 

Guarani 
Kaingáng 
Xetá (Aré) 
Guarani 
Kaingáng 
Xokleng 

-

, 
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RIO GRANDE DO SUL 

Depre&c;ão Central 

GOIAS 

Mato Grooso de Goiás 

CATEGORIA II Densidade alta 
Incremento médio 

Zonas Fisiográficas 

MARANHAO 

CE.ARA 

Litoral Norte 

Baixada 

Pereiro 

RIO GRANDE DO NORTE 

Litoral 

PARA1BA 

Litoral e Mata 

PERNAMBUCO 

Litoral e Mata 

SERGIPE 

Litoral 

BAIDA 

Recôncavo 

Cacau eira 

MINAS GERAIS 

Rio Doce 

RIO DE JANEIRO 

• 

Litoral da Bafa da Ilha Grande 

Grupos Tribais 

-

-

Potiguára 

Botocudos 
Pataxó-Hahahãi 
Karirl 
Tupinaki 

-

65 



66 REV. INSTITUTO DE CI~NCIAS SOCIAIS 

SAO PAULO 

Litoral de São Sebastião 
Médio Paraiba 
Pirassununga 
Campoo Gerais 
Ribeirão Prêto 

SANTA CATARINA 

Litoral de São Francisco 
Bacia. do Itajai 

F1orianópolis 

RIO GRANDE DO SUL 

Alto Uruguai 
Enoosta Superior do Nordeste 

CATEGORIA III - Densidade alta 
Incremento baixo 

PARA 

PIAUl 

CEARA 

Zonas Fisiográficas 

Salga.do 

Litoral 
Baixo Parnaiba 

Sertão Centro-Norte 
Sertão do Baixo J aguaribe 
Sertão do Salgado e Alto Jagua-

ribe 
Baturité 
Ibiapaba 
Cariri 

RlO GRANDE DO NORTE 

Salineiras 
Agreste 
Centro Norte 
Seridó 
Serrana 

Guarani 
Kaingáng 
Xokleng 

Guara.ni 

, 

Grupos Tribais 

-

--

.. 1 
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PARAtBA 

Agreste e Caatinga Litorânea 
Seridó 
Brejo 
Borborema Oriental 
Borborema Central 
Sertão Alto 
Sertão do Piranhas 
Sertão do Oeste 

PERNAMBUCO 

Agreste 
Sertão do Moxotó 
Triunfo 
Sertão Alto ou do Alto Pajeú 

ALAGO AS 

Litoral 
Mata 
Baixo São Francisco 
Sertão do São Francisco 
Sertaneja 
Serrana 

SERGIPE 

BAHIA 

Central 
Baixo São Francisco 
Oeste 

Litoral Norte 
Feira de Santana. 

-
Encosta da Chapada Diamantina. 
Jequié 

MINAS GERAIS 

Ma.ta 
Ca.mpoo da Mantiqueira Mineira 
Sul 
Oeste 

ESP1RITO SANTO 

Itapemirim 
Serrana do Centro 
Serrana do Sul 

. : ~ 

-

. . ' 

' • • • • 1 

Xukurú 
Fulniõ <Camijó) 

Kambiwé. · . ' . . . 

.. 
Xukurú-Kariri 

Xukurú-Karirf 

. . . 

1 ·, • 

• t 

~ . . . · .. : 

. : 

. . \ . . ' . 

• . .. 

. . • .. . . . . 
• .1 .. • • • • 

• : , '' \1 ... •• 

. . . l . . . ... ~ . . . 

. . . . \ .. ~ . 

\ . ' . - .. .... . . . . . 
• • • • ,1 '. • • 

.. 
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RIO DE JANEIRO 

Baixada de Goitacazes 
Baixada de Araruama 
Muriaé 
Cantagalo 

SAO PAULO 

Alto Paraíba 
Mantiqueira 
São José do Rio Pardo 
Bragança 
Paranapiacaba 
Piracicaba 
Franca ,. .. . 
Araraquara 
São Carlos e Jaú 
Botucatu 
Piraju 
Barre tos 
Rio Prêto 
Catanduva 
Bauru 

Araçatuba 
Marllia 
~is 
Presidente Prudente 

PARANA 

Ira ti 

SANTA CATARINA 

Laguna 
Rio do Peixe 

RIO GRANDE DO SUL 

Encosta do Sudeste 
Planalto :Médio 
Encosta Inferior do Nordeste 

CATEGORIA IV - Densidade Média 
Incremento Alto 

zonaa Fistográ/lcas 

MARANHÃO 

Itapecuru 

MINAS GERAIS 

Montes Claros 

-

·-

Guarani 
Terêna 
-
Kaingáng 
-

Guarani 

, 

Grupos Tribais 



SUGESTOES PARA UMA METODOLOGIA 

CATEGORIA V - Densidade Média 
Incremento Médio 

Zonas Fisiográfica& 

PARA 

Tocantina 

MARANHÃO 

PIAUí 

CEARA 

Baixo Parnafba 
Litoral Nordeste 

Carnaubeira 
Médio Parna.fba 

--

Sertão Central -
Sertão do Sudoeste 
Sertão do Médio Jagu~be -

RIO GRANDE DO NORTE 

Chapada do Apodi 

PERNAMBUCO 

BAHIA 

Sertão do Alto Moxotó 
Sertão Central 
Sertão do São Francisco 

Conquista 

MINAS GERAIS 

Triângulo 

PARANA 

Litoral 
Campos Gera.is 

SANTA CATARINA 

Ca·mpos de Lages 

RIO GRANDE DO SUL 

Campos de Cima da Serra. 

-

-
Pa.kararâ 
Panka.ra.rti 
Uamué <Aticum) 

. . . 

Guaranf 

, 
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CATEGORIA VI - Densidade Média 
Incremento Baixo 

Zoaas F~á/icas 

MARANHAO 

Médio Parnaiba 

CEARA 

Ara.ripe 

PERNAMBUCO 

Ara.ripe 

SERGIPE 

BAHIA 

Sertão do São Francisco 

Nordeste 

Chapada. Diamantina 
Serra. Geral 

MINAS GERAIS 

Baixo Médio Jequitinhonha. 
Médio Jequitinhonha 
Itacambira. 

Grupos Tribais 

-

-

Kalmbé 
·Kirlrl 

Alto Jequitinhonha -
Alto São F'ranctsco· - · 
Para.nafba-'6,io· ·Grande· -

: l·~ · - 1 ·~ ·, ; . ':" ~ 

SAO PAULO 

Baixada do Ribeira 

PARANA 

Alto W.beira 
Castro 
Alto Ivaf 

SANTA CATARINA 

Canoinha.s 

RIO GRANDE DO SUL 

Litoral 
Missões 
Campanha 
Serra do Sudeste .... . 

Guarani 

Kaingáng 

-

, 
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CATEGORIA VII - Densidade Baixa 
Incremento Alto 

Zonas Fisiográficas 

RONDONIA 
Alto Madeira 

ACRE 
Alto Purus 

AMAZONAS 
Médio Amazonas 

Rio Negro 

Grupos Tribais 

(Araras) 
Arikapú ou Maxubf 
Atorá.i 
Baharatiâna 
Ipotewát 
Kabixf 
Pakaánovas 
Paranawát 
Puruborá 
Tukumanféd 
Tu pari 
Urupá 
Wiraféd 

Catiquinga 
Kaxináwa 
Manitenerf 
Yamináwa 
Kanamarf 

Hixkariâna 
Mawé 
Mundurukú 
Mura 

Aiwateri 
Atruahi 
Barawâna 
Desâna 
Guaharibo 
Hohodene 
Kamã.s (Makus) 
Karutâna 
Kobéwa 
Koripako 
Máku 
Makunabooo 
Mandawáka 
Pakidái (Surára.) 
Pokanga 
Tariâna. 
(Tuká.na.) 
Tuyuca. 
Waiká 
Wanâna <Kótedia) 
Waikino (Pira.-Tapuya.) 
Xiriã.na. 
Xirianá 
Yanouama. (Yanonama) 
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RORAIMA 

PARA 

Alto Rio Branco 

Catrimani 

Jacundá-Pacajá 
Baixo Amazonas 

Itacaiunas 
Rio Xingu 

Planalto 

AMAPA 

Mazagão 
Amapá-Maca pá 

MARANHAO 

BAHIA 

Pindaré 
Tocantins 

Alto Mearim 

Extremo Sul 

, 
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Ingarikó 
Makuxi 
Mayongong (lekuana) 
Taulipang (Jaricunas) 
Waiká 
Wapitxâna. (Vapidiana.) 
Xirianá 

Apalaí 
Katawiân 
Kaxuiàna. 
Ma.opityan (Mapidian) 
Parikotó 
Saiu.má. 
Sikiàna 
Tirió 
Waiwal (Tapióca) 

Mudjetire (Surui) 
Oorotire 
MeriJr " n-Notfre (Kuben-

Kragnotire, 
Kuben-Kran-Keng 
X1Kr1n <Dióre) 
Kô-Kiray-Môro 
Kararaô 

Ouajajá.ra 
Ouajá 
Krika.ti 
Tembé 
Krikatf 
Ramkókamekra 
Timbfra 
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PARANA 

Campos do Oe.5te 

MATO GROSSO 

GOIAS 

Aripuanã. 

Chapada 

Poxoréu (Leste) 
Campo Grande 

Rio Pardo (Zona Sudeste> 
Encosta Norte 

Encoota do Sul 
Baixada do Sul 

Araguaia-Tocantins 
Norte Ooiano (Norte) 

73 

Ka.ingá.ng 

Bôca-Negra 
Canoeiros (do Rio do Sangue> 
Erigpagtsá (Canoeiros> 
Tapayúna 
Aga votokueng 
Ipewf 
Mentuktire (Txukahamãe) 
Tapirapé 
Yawalapiti 
Waurá 
Xavante 
Txikão 
Kuikúro 
Kreem-Akarore 
Trumái 
Suyá. <Kruatire) 
Kama.yurá 
Kalapálo 
Nahukuá 
Mehináku 
Matipuhy 
Bakairf 
Awetf 
Jurúna 
Irántxe 
Pa.resf 
Borôro 
Guarani 
Terêna 
-
Mamaindê 
Manduca 
Nambikuára 
Sabones 
Sararê 
Galeras 

Te rê na 
Kadiwéu 
Terêna 

Apinayé 
Canoeiros <Avá> 
Karajá 
Javaé 
Krahó 
Xerénte 

,. 

• • 

1 

í 
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Meia Ponte (Sul) 
Alto Tocantins 
Rio Verde (Sudeste) 

CATEGORIA VIII - Densidade Baixa 
Incremento Médio 

Zonas Fisiográficas 

ACRE 

Alto Juruá 

AMAZONAS 

PARA 

Solimões-T.ef é 

Rio Purus 

Rio Juruá. 

Solimões-Javari 

Guajarina 
Ow-upi 

AMAPÁ 

Oiapoque 

---

Grupos Tribais 

Amahuáka 
Iawano 
Kampa. 
Kapanáwa 
Kataiuxi 
Marináwa. 
Nukuini 
Poyanáwa 
Pa.kanáwa 
Tuxiné.wa. 
Yamináwa. 
Katukina 

Máku 
Mura 
Witóto 
Apurinã 
Dani 
Ipurinân 
Jaruára 
Paumari 
Yamamadi 
Katukina. 
Kulina (Culina) 
Mukurú-Dani 
Xipináwa. 
Ya.mamadi 
Kurina. 
Maia 
Kanamari 
Marúbo 
Tukúna (Tikuna) 

Amanayé 
Urubus-Kaapor 
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MINAS GERAIS 

Alto Médio São Fra.ncisoo -
Urucuia. -

GOIAS 

Planalto 
Paranã 

CATEGORIA IX - Densidade Baixa 
Incremento Baixo 

Zonas Fisiográficas 

AMAZONAS 

PARA 

Rio Madeira 

Marajó e Ilhas 
Tapajós 

MARANHAO 

PIAut 

BAHIA 

Guru pi 
Carolina 
Alto Parnafba 

Alto Pamafba 
Planalto 
Sertão 
Ibiapaba 

Senhor do Bonfim 
Sertão do São Francisco 

Baixo Médio São Francisco 
Barreiras 

Grupos Tribais 

Araras 
Munduru.k.ú 
Mura Pira.hã 
Parintintfn 
Diarroi 
Tenha.rim (Bôca Preta) 
Numbiai (Orelha de Pau) 
Morerbi 

(Araras) 
Kayabf 
Mundurukú 

Urubus-Kaapor 

-
Pankararú 
Tuxá 
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SAO PAULO 

Alto Ribeira 

MATO GROSSO 

GOIAS 

Baixada Norte 

Alto Araguaia 
Ipameri (Sudeste) 

REV. INSTITUTO DE CI'ENCIAS SOCIAIS 

VI - GRUPOS TRIBAIS E DESENVOLVIMENTO 
ECONôMICO 

A precaridade de dados disponíveis limita indiscutivelmente a 
ambição da análise que se pretende aqui desenvolver. Uma correla
ção - por sumária que seja - entre a presença de grupos tribais 
(nas mencionadas zonas fisiográficas) e o desenvolvimento econô
mico regional encontra obstáculos que se tentará contornar dimi
nuindo a escala de precisão ainda que se mantenha o mesmo rigor 
com que foram analisados os aspectos demográficos da realidade 
investigada. Isso significa que, para a apreensão dos aspectos ecooô
micos das zonas fisiográficas, não se escolherá senão um indicador 
- dos poucos capazes de se construir com os dados fornecidos pelo 
IBGE (1960) - que se pretende adequado ao registro do desenvol
vimento econômico regional comparativo. Foi escolhida a produção 
industrial (i. e . , o valor da produção industrial per capita) como 
o indicador mais sensível para a avaliação do processo de desenvol
vimento econômico. Es.se processo deve ser concebido em têrmos de 
trânsito de uma sociedade 'tradicional' a uma sociedade 'desenvol
vida'. A primeira se caracteriza sobretudo por uma economia de 
subsistência (o grifo é meu - RCO), a segun,da por uma economia 
expansiva fundada numa crescente aplicação da técnica 'moderna', 
e quaisquer que sejam as divergên·cias de pontos de vista neste ou 
naquele aspecto, esta dicotomia reflete claramente as clássicas formu
lações de Tõnnies, Durkheim, Becker, Redfield, e outros" (Germani, 
1962: 70-71). A sensibilidade do indicador se prende, especificamen
te, ao fato da indústria se constituir no sintoma mais evidente de 
dinamismo econômico (integração de economias locais na nacional) 
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·e de negação de uma produção voltada unicamente para a subsis
tência. 

A construção de um quadro comparativo que viesse proporcio
nar a integração de uma variável econômica, ao lado das variáveis 
demográficas, fêz com que se substituíssem para efeito de cálculo as 
médias até então utilizadas (como ponto de referência para a ela
boração dos Quadros 1, II e III) , por medianas, procurando-se com 
isso diminuir a margem de êrro que fatalmente se ampliaria com o 
emprêgo de médias entre grandezas polares. Por outro lado, procurou. 
se, também, diminuir o número de cortes com a redução das cate
gorias primitivas que, de nove, passaram a quatro. Essa redução foi 
possível graças à eliminação das categorias intermediárias (li, IV, 
V, VI e VIII) absorvidas que foram pelas categorias polares Da/la = 

' 

= 1 (1 + li), Da/lb = III, Db/la = VII (VII + VIII + IV + V) 
e Db/ Ib = IX (IX + VI). O Quadro IV permite visualizar essa 
absorção. 

QUADRO IV (*) 

45 25 

a I 
:1 

II 
1 

III 

-
m IV ~ V 

1 
VI 

- - - -~ 

' b VII VIII IX 
1 

/< a m b 

< • > As linhas interrompidas marcam os cortes desprezad06 para a 
construção do Quadro V. 

16 

4 

Assim, em lugar das médias 16 habitantes por Km2 e 25% de 
incremento populacional, foram adotadas, respectivamente, as me
dianas 15.53 e 26 .14, cuja proximidade com os cortes concorreu para 
que não houvesse muita disparidade entre os mantidos no Quadro IV 
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e os assinalados no Quadro V. Enquanto no Quadro IV as categorias.. 
toram reduzidas de nove para quatro (Da/la, Da/lb, Db/la, Db/lb) 
no Quadro V, com a inclusão do corte econômico (2.75) sôbre cada 
uma dessas categorias, elas passaram a oito. Isso mostra que, se tives-
se mantido as nove categorias primitivas, o corte econômico iria mui-· 
tiplicá-las para dezoito, tornando inexpressivas as quantidades nelas 
contidas e ineficaz a análise comparativa. Por outro lado, a fim de· 
facilitar a identificação das quatro categorias polares construídas 
primitivamente, decidiu-se manter os mesmos números romanos,. 
acrescidos apenas de um sinal (') simbolizando a incorporação das 
categorias intermediárias. E para não confundir as Densidades e os. 
lncrementos altos e baixos (Dlab) com os índices Altos e Baixos da 
Produção Industrial (P) , adotou-se para êsses últimos as letras. 
maiúsculas A e B. 

l ~Produção l 

a I' l I' III' ~ III' 

b VII' , VII' IX' ~ IX' 

I~ a 1 

1 

b 

26.14 

<"') As linhas interrompidas marcam o corte econômico feito 
sôbre a mediana 2. 75. 

15.53 

As oito categorias inscritas no Quadro V indicam, quando com
paradas mediante o corte econômico, que as zonas fisiográficas ha
bitadas por grupos indígenas tendem a comparecer em maior núme
ro sempre que a Produção Industrial é baixa (PB) , qualquer que 
seja a categoria demográfica consi,derada, como se pode verificar 
pela leitura do Quadro VI: 
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QUADRO VI 

1 1 
"'.tt:l'EGO RIA:::; N.º de zonas !isto- N.0 de zonas !isiográfi-

: 

% DI P gráficas cas e/ índios ' • . 
1 

a a A 38 7 18.42 ! • 
l' . , 

aa B 10 3 30.00 • ' 

' 

abA 
1 

46 4 8 .69 
III' 1 

' ,, 
abB 20 3 

1 
15.00 . 

' ' 
b a. A 19 7 36 .84 , 

VII' 
1 

1 ~· ! 
~ 

i . . -
b a. B 50 24 48.00 1 

! 

' • 
IX' bbA 9 - -

' 

' 
bbB 36 6 16 .67 µ 

1 
228 

1 
54 

1 j 

' 

.. 
:Este último Quadro, complementado pelo Quadro VII, parece· 

revelar que a presença de grupos tribais é incompatível com o de-. 
senvolvimento econômico, pelo menos na forma como êle tende a 
se processar em nosso País. Mas que não se dê a essa constatação um 
valor normativo, como se o desaparecimento de grupos tribais fôsse 
condição para o desenvolvimento. A correlação acima, entre a ine-. 
xistência relativa de grupos tribais e o desenvolvimento, também 
relativo (a se julgar pelo indicador escolhido, i. e., a produção in-. 
dustrial) , propõe, sobretudo, o problema da possibilidade do de
s.envolvimento - especificamente da instalação de indústrias - sem 
a eliminação das populações tribais. A experiência de outras na-... 



80 REV. INSTITUTO DE CI~NCIAS SOCIAIS 

.ções, como os Estados Unidos modernos, mostra que a sobrevivência 

.de grupos indígenas não é em absoluto incompatível com o desen
volvimento económico; os Navaho constituem indiscutlvelmente um 
exemplo bastante significativo dessa compatibilidade, uma vez que 
em cêrca de vinte anos sua população pràticamente dobrou: de 45.000 
1ndivíduos em 1940, passou para 80.000 em 1960.6 Parece-me, con
tràriamente ao que se poderia deduzir de uma leitura superficial do 
quadro, que a sobrevivência dos grupos tribais é que seria função 
<to desenvolvimento económico. E que a destruição dos contingentes 
1ndfgenas apontada no Quadro VI é, antes de tudo, o resultado das 
.trentes de expansão da sociedade nacional - ·estas, sim, nem sem
pre "civilizadoras", como se mencionou na seção IV; do mesmo modo 
que tal expansão foi no passado - e continua sendo no presente -
a responsável pela destruição das populações indígenas em territó
rio brasileiro, a marcha para o Oeste norte-americano foi em tem
pos históricos o movimento exterminador de centenas de grupos 
tribais naquele país. O que ocoreu nos Estados Unidos e o que ocor
re presentemente no Brasil é a eclosão do desenvolvimento econô
mico (industrial) em áreas mais antigas, ocupadas por populações 
ocidentalizadas há mais tempo, que coincidem ser "áreas de terra 
arrazada", entendendo-se por isso terras onde as populações indíge
nas já se encontravam eliminadas. 

A importância dessas considerações se inscreve numa proble
mática que se poderia definir como sendo a da "estratégia do de
senvolvimento". :Este tende a eclodir exatamente naquelas áreas que 
deixaram de ser objeto de desbravamento e que, portanto, tendem 
a estar integradas numa economia de mercado e num sistema mo
netário. Estas duas condições - ambas de ordem econômica - po
dem ser consideradas como pré-requisitos do desenvolvimento, ao 
menos nos têrmos em que o formulamos neste artigo, não podendo, 
por isso, ser tomada como condição a inexistência de grupos tribais. 
Acredito, inclusive, que passada a etapa da conquista de territórios, 
i., e., de desbravamento, o progresso econômico das regiões é que 
contará com um importante fator de sobrevivência das populações 

6 - Cf. Les Populations Aborigênes, Bureau Intemational du Travail, 
UNESCO, Oenéve, 1953, p. 75; Anuario Indigenista, Instituto Intera
mericano, México, 1962, pp. 62. 
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indígenas. Cabe, mais uma vez, uma alusão aos Estados Unidos, 
país que têm, como o Brasil, um vasto território e uma população 
indígena fragmentada em tribos dispersas por grande nÚII)ero de 
.Estados, diferentemente desenvolvidos. Não conheço ainda nenhu
ma obra sôbre o desenvolvimento diferenciado das regiões norte
americanas, correlacionando-o com o nível de vida (ou renda) 
alcançado pelas populações indígenas nelas localizadas. o que se 
pode dizer, por ora, é que "a maioria - talvez as três quartas partes 
- dos índios dos Estados Unidos ganham a vida como assalariados 
dentro ou fora de suas Reservas" (Anuário Indigenista, 60), e que, 
tomando-se novamente o Navaho para ilustração, verifica-se que 
em 1940 mais da metade da renda familial em sua reserva foi obti
da graças ao trabalho na agricultura e na criação de gado, para, e1n 
1960, descer a oito por cento (idem, 62/63). Comparando-se o in
cremento demográfico alcançado em igual período, como foi men
cionado linhas atrás, com as transformações ocorridas nas fontes 
de renda indígena, deduz-se que a integração económica orienta-se 
para um sentido de modernização, onde a agricultura de subsis
tência deverá ceder lugar para "o desenvolvimento de emprêsas in
dustriais e de negócios nas reservas ou próximo delas", co1n o "ne
cessário aumento de capital adicional e ele crédito para o desen
volvimento de recursos" (idem, 61), como programou o Bureau 
of Indian Aftairs para o conjunto das reservas indígenas naquele 
país. Lá e aqui o desenvolvimento econômico regional deverá con
dicionar positivamente a integração das sociedades indígenas em 
níveis de bein-estar social con1pa tíveis com o aumento de1nog_~á

iico de suas populações. Desde o 1non1ento e1n que os grupos indí
genas perde1n a sua posição de isola1nento, com a conseqüente perda 
de se\.! equilíbrio biótico e social, a sua recuperação só poderá ser 
~ncontrada por 1neio de sua insersão num processo de desenvolvi
n1ento regional. A opção de um desenvolvimento meran1ente local, 
i .. e. na R eserva, deve ser .tomada como uma utopia e, se concreti
zada, tem o risco de transformar o:; territórios indígenas em · "estu
tas", com tôdas as conseqüências que o artificialismo da solução 
inevitàvelmente criará. A primeira delas - e a única que cito aqui 
para ilustrar, . uma vez que não é neste artigo o lugar para acolher . . 
uma análise de antropologia a11licada - é a de agravar a situação 
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de fricção interétnica pela intensificação do antagonismo do regio
nal contra o índio na medida em que aquêle, desfrutando muitas 
vêzes de maior miséria, se vê preterido po~ quem, segundo os 
mores regionais, é considerado um ser inferior. 1 

VII - CONCLUSÃO 

Desfeita a aparente contradição entre a presença de grupos in
dígenas nas zonas fisiográficas e o seu desenvolvimento, restaria 
dizer que o "desenvolvimento" e o "subdesenvolvimento" regionais 
devem ser considerados como variáveis de indispensável considera
ção na análise da fricção interétnica, uma vez que elas condicionam 
o processo de integração do índio na sociedade nacional. Avaliar em 
que grau se dá êsse condicionamento ou em que medida a escala de 
desenvolvimento regional afeta ou orienta o potencial de integração 
do sistema interétnico, são questões que não se deve deixar de equa
cionar. O tipo de modêlo que imagino ser capaz de conter e explicar 
êsse sistema tenderá a ser "estatístico" sempre que procurar apre
ender a multiplicidade de "combinações possíveis", a "fluidez social" 
ou a "quantidade de informações" relativas à realidade investigada 
(Lévi-Strauss, 1954:528). Não obstante, tenderá a ser "mecânico" 

quando determinadas dimensões do sistema, principalmente aque
las referentes às estruturas tribais e tradicionais, constituírem o foco 
da análise ou o objeto particular de conhecimento. A construção 
de modelos globalizantes, que abranjam o sistema interétnico como 
uma totalidade, creio que assumirão tipos "intermediários", cuja 
elaboração considero um desafio que devemos aceitar. 

Finalmente, devo dizer ainda que a operacionalidade do qua
dro comparativo, construído pela combinação de indicadores de
mográficos e económicos, está na razoável sensibilidade de suas ca
tegorias. Estas em nenhum momento deverão ser r~ficadas, com 
o risco de se tornarem inúteis, pois o quadro tem um sentido mera
mente metodológico: é um instrumento de captação da situação 

7 - Em O tndio e o Mundo dos Brancos desenvolvi essa análise tentando 
descrever a consciência do indio e do branco quando 1nserid~ na al
tuação de contato. 
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de contato interétnico, ao mesmo tempo que amplia as nossas po~~ 
sibilidades de retratar as faixas de expansão da sociedade nacional 
sôbre territórios habitados por populações tribais. Essa realidade, 
naturalmente, não se esgota nos limites de um quadro econôn1ico
demográfico. A função principal do quadro comparativo e das cate
gorias que lhe são subjacentes será a de orientar o pesquisador na 
seleção de "áreas de fricção interétnica" susceptíveis de investiga
ções significativas e intensivas. Tais áreas, algumas das quais já 
estudadas, como a do Alto Solimões (R. C. de Oliveira, 1964) , a 
elo Tocantins extrativista (R. Laraia & R. da Matta, 1967) e a 
do ·1·ocantins pastoril (J.C. Melatti, 1967), deverão ser escolhidas 
de ora em diante segundo critérios menos impressionistas para que 
sejam capazes de oferecer informações comparáveis entre si, tomado 
o Brasil como um todo. Por outro lado, do mesmo modo que os 
grupos indígenas devem ser objeto de estudos monográf.\cos, como 
preliminar ao estudo do contato interétnico, as frentes de expansão 
da sociedade nacional merecem um tratamento do mesmo tipo, i . e . , 
devem ser estudadas do ponto de vista de sua estrutura interna e 
de sua dinâmica. E eu quero crer que esta modalidade de estudo 
fornecerá também um conhecimento peculiar da sociedade nacional, 
porquanto obtido mediante a descrição e a análise de seus segmen
tos regionais. Um empreendimento dêste gênero, situado a meio 
caminho da Etnologia e da Sociologia, não dispensará o concurso 
de diferentes especialistas para a sua realização. 

QtJADRO vn 

UISTRIBUIÇAO DAS ZONAS FISIOGRAFICAS SEGUNDO OS 1NDICES 

DE PRODUÇAO INDUSTRIAL PER CAPITA, TENDO POR BASE AS 

CATEGORIAS DO QUADRO V. 

CATEGORIA I' 

PARA 

Bragantlna 

MARANHAO 

A 

Litoral Norte 

B 

Baixada. 
Baixo Mea.rim e 1 > 
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CEARA 

Litoral 
Per e iro 

A 

RIO GRANDE DO NORTE 

Litoral 

PARAtBA 

Litoral e Mata (1) 

PERNAMBUCO 
Litoral e Mata 

ALAGO AS 

Litoral 

SERGIPE 

· Litoral 

BAHIA 

Recõncavo 

MINAS GERAIS 

Metalúrgica 

ESPtRITO SANTO .. 
Vitória 

RIO DE JANEIRO 

Baixada da Guanabara 
Baixada do Rio Guandu 
Litoral da Bafa da I. Grande 
Alto da Serra 
Resende 

GUANABARA 

BaJxada Carioca 

SAO PAULO 

Médio Paraíba 
Litoral doo Santos (1) 
São Paulo (1) 
Pirassununga 
Rio Claro 
Campos Gera.ta 

B 

Cacaueira (4) 

Mucuri (1) 
Rio Doce 

Baixo .Rio Doce 

, 

Baixada do Rio S. J oAo 

Litoral de S. Sebastião 
Itaporanga 
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. A 

Ribeirão Prêto 
Pereira Barreto 
Andradfna 

PAR.ANA 
, 

Curitiba 
Oeste (3) 
Norte (3) 

. . . . 

SANTA CATARINA 

Litoral de 8. Francisco 
Bacla do ItaJai .(3) 
Florlanópolia 
Oeste 

RIO GRANDE 00 SUL 

D_epressão centràl · · 
Encosta do Sudeste 
Alto Uruguai (1) 
Encosta Superior do Nordeste 

CATEGORIA 111' 

PARA 

PIAut 

Litoral 

CEARA 

Sertão do Salgado 
Carirf 

RIO GRANDE DO NORTB 

Agreste 
Serldó 
Serrana 

PARAtBA 

Borborema Oriental 
Sertão do Piranhas 

PERNAMBUCO 

Agr&te <1> 

• 

Tomazina 

Salgado 

Sertão Central 
Baturité 
lbiapaba 

. . 

· B 

Agreste e caatlnga 
Brejo 
Sertio Alto 
Sertão do O&te 
Seridó 

Triunto 

, . 

• • 

LltorA.nea 

Sertão. do Alto Pajeõ. Cl) 
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ALAGO AS 

Mata 
Serrana 

SERGIPE 

Central 

A 

Baixo S. Francisco 

BAHIA 

Litoral Norte 

F..SPlRITO SANTO 

Itapemirim 

MINAS GERAIS 

Mata 
Campos da Mantiqueira Mineira 
Sul , . 
Oeste 

RIO DE JANEIRO 

Baixa.da de Goitacazes 
Baixada de Araruama 
Muriaé 
Cantagalo 

SAO PAULO 

Alto Parafba 
Sã.o José do Rio Pardo 
Bragança 
Paranapiacaba 
Piracicaba 
Franca 
Araraquara 
São Carlos e Jaú 
Botucatu 
Barretos 
Rio Prêto 
Catanduva 
Bauru (2) 

Araçatuba 
Marflla. (1) 
Assis 
Pr~tdente Prudente 

B 

Baixo s . Francisco < 1) 
Sertão do S . Francisco 
SertaneJa (1) 

Oeste 

Feira de Santana 
Jequié 

Serrana do Centro 
Serrana do Sul 

Mantiquetra 
PiraJu · 

, 

.. 
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A 

PARANA 

Ira ti 

SANTA CATARINA 

Laguna 
Rio do Peixe 

RIO GRANDE DO SUL 

Litoral 
Planalto Médio (1) 
Enc~ta Inferior do Nordeste 

CATEGORIA .VII' 

RONDONIA 

ACRE 

AMAZONAS 

Médio Amuonas <4> 
Rio Negro (24) 

RORAIMA 

PARA 

A.MAPA 

Amapf.-Macap' 

MARANHÃO 

PIAut 

B 

Alto Madeira (13) 

Alto Purus (5) 
Alto Juruá (12) 

Solimões-Teté (3) 
Rio Purus (6) 
Rio Juruá. (6) 
Solimões-Javari (5) 

Alto Rio Branco (7) 
CatrimAnl 

Gua.jarina. (1) 
Tocantina 
Jacundá-Pacajá. 
Gurupl (1) 
Baixo Ama.zonas (9) 
Itaca.iunas (1) 
Rio Xingu (6) 
Planalto 
Tapajós (3) 

Mazagão 
Oia.poque 

Pindaré (1) 
Tocantins (3) 
Baixo Parnaíba 
Itapecuru 
Alto Mearim (3) 

Camaubeira 
Médio Parnafba 
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A 

CEARA 

RIO GRANDE DO NORTE 

Chapada do Apodi 

PERNAMBUCO 

Sertão do Aloo Moxotó 

BAHIA 

MINAS GERAIS 

Montes Claros 
Triângulo 

ESPtRITO SANTO 

SAO PAULO 

Presidente Venceslau 

PARANA 

Litoral 
Campos Gerais 
Campos do Oeste (~) 

SANTA CATARINA 

Campos de Lages 

, 
RIO GRANDE DO SUL 

( 

Campos de Cima da Serra (1) 

MATO GROSSO 

Campo Grande (2) 
Encosta Sul ( 1) 
Baixada Norte 
Baixa.da do Sul (2) 

B 

Sertão Central 
Sertão do Médio Jaguaribe 

.. 

Sertão Central 
Sertão do S . Francisco (3) 

Extremo Sul 
Conquista 
Sertão do S. Francisco (2) 

Alto Médio S . Francisco 
Urucuia 

I 

Norte 

.. 

Aripuanã (4) 
Chapada (22) 
Poxoréu (Leste) (1) 
Rio Pardo 
Encosta Norte (6) 

• 

.. 

I 
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OOIAS 

Mato Or<>&so de Goiás 

CATEGORIA rx· 
AMAZONAS 

PARA 

MARANHAO 

PIAU1 

CEARA 

. , . 

Rro· GRANDE DO NORTE 

Centro-Norte 

PARAíBA 

PERNAMBUCO 

SERGIPE 

BAHIA 

. . 

MINAS GERAIS 

Alto S . Francisco 
Para.nafba-Rlo Grande 

" 

B 

Araguaia-Toca.ntins 
Norte Gola.no <Norte) (6) 
A1to Araguaia 
Meia Ponte· (Sul) 

Planalto 
Pa r anã 
Alto Tocantins 
Sudeste 

Rio Madeira (8) 

Ma.rajó e Ilhas 

Gurupi ( 1) 

Litoral Nordeste 
Médio Parnafba 
Carolina 
Alto Pai:nafba 

Alto Parnaíba. 
Planalto 
Sertão 
Ibia.paba. 
Baixo Parna.fba. 

Sertão do Sudoeste 
Sertão do Baixo Ja.guaribe 
Ara.ripe 

Salinelr& 

Borborema. Central 

Sertão do Moxotó (1) 
Ara.ripe 

Sertão do S . Francisco 

Nordeste (2) 
Senhor do Bonfim 
Encosta. da Chapada Diamantina 
Chapa.da Diamantina 
Serra Geral 
Baixo Médio · s. Francisco 
Barreiras 

Médio S . Francisco 

Baixo Médio Jequitlnhonha 
Médio Jequitinhonha · 
Itacambira 
Alto Jequitinhonha 

• 
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SAO PAULO 

PARANA 

Alto Ribeira 
Castro 

SANTA CATARINA 

Canoinhas 

RIO GRANDE DO SUL 

Missões 
Campanha 

GOIAS 

·Ipameri (Sudeste> 
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Baixada do Ribeira (1) 
Alto Ribeira 

Alto Ivaf (1) 

Serra do Sudeste 

NOTA: o número entre parênteses indica a quantidade de grupos indlgenaa 
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