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PREFÁCIO 

Quando. em 1971, cotn nosso artigo "Identidad étnica, iden
tificación y inanipulación ", demos os primeiros passos para a 
elaborac;ao da "matriz dos sistemas interétnicos" - que se daría 
conclusivamente em 1974 numa comunicac;áo feita no Instituto 
Torquato Di Tella, em Buenos Aires, sobre "Processos de Arti
cula<;áo Étnica" (Cardoso de Oliveira, 1976 a) -, náo esperá
vamos que tao cedo tivéssemos tao bem explorado um dos tipos 
previsto por aqueta matriz: . o das rela(oes hierárquicas; a saber, 
aquetas relac;óes inerentes a sistemas intertribais marcados por 
estruturas assimétricas. Coube a Dra. Alcida Rita Ramos opera
-cionalizar ·esse tipo de relac;óes sociais interrogando a realidade 
intertribal através da análise de um conjunto de casos, propor
cionados por sua própria experiencia de campo e pela de colegas 
e al unos do Departamento de Ciencias Sociais da U niversidade di! 
Brasília. 

Pouco nos cabe acrescentar de esclarecimento ao leitor a esta 
bem sucedida cooperac;ao do que já foi <lito pela autora e coorde
nadora do livro que ternos a satisfac;ao de prefaciar. Sua introdu
c;ao, a par das pequenas notas introdutórias da primeira e dá. 
segunda partes do livro, dizem-nos nao só das condic;óes dessa 
cooperac;áo, como também f ornecem todo um amplo quadro teórico 
dentro do qual as relac;óes intertribais concretamente estudadas 
ganham em inteligibilidade. O quadro apresentado nos parece 
primoroso. Nao apenas resgata algumas das idéias que tivemos 
a oportunidade de desenvolver naqueles e em outros trabalhos 
anteriores, mas formula conclusóes bastante originais merce das 
interpretac;oes que realizou das relac;óes Sanumá/ Maiongong, 
Maku/tndios do Rio e Kaingang/Guarani. Enquanto a primeira 
relac;áo intertribal coube-lhe investigar, com a colaborac;áo dili
gente de Ana Gita de Oliveira, as duas seguintes foram pesqui
sadas, respectivamente, por nosso colega Dr. Peter Silverwood
-Cope - acompanhado também pela mesma Ana Gita de Oliveira, 
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sua esposa - e por Yiaria Ligia ~loura Pires .. entao investida n ;1 

tarefa de escrever, soh nossa orienta<;áo, 'Sua dissertac;ao de mc~
trado en1 Antropología Social que aquí aparece elcganten1cnte 
resumida pela organizadora do livro. nun1a versao que lhe a::;-
segura co-autoria - resultado de un1a leitnra hastantc criativa 
do 1nanuscrito original. 

Autora e co-autora dos diferentes estudos que aqui se succ
ceden1, .'\leida Rita Ra1nos f oi hetn n1ais do que un1a organizadora 
do livro. Foi a incentivadora da 1naioria das pesquisas e as 
acompanhou de perto nu1na detnonstrac;áo de alta responsabilidadc 
e indiscutível interesse na investigac:;áo das relac:;óes intertribais, 
ben1 pouco estndadas entre nós. .!\inda que dados sobre essas 
relac;óes estejan1 dispersos en1 inuitas das 1nonogra fias escritas 
sobre popula\óes indígenas do território brasileiro, tais relac;oes 
rara1nente se const1tuíran1 en1 focos privilegiados de análise e, 
menos a inda, f oran1 elevadas a ten1a de reflexáo teórica. Eduardo 
~alváo. con1 seus trabalhos sobre o Xingu ("Cultura e Sisten1a 
de Parentesco das Tribos do Alto Xingu" Bo/eti-m. do .,o//useu 
Nacional, n. 3, n. 14, Antropología, 1953) e Rio Negro (citado 
na bibliografia, 1959) é um desses raros exemplos. A grande 
experiencia da Etnologia Brasileira te1n se pautado pela pesquisa 
das relac;óes entre índios e brancas, quer na tradic;áo dos estudos 
de aculturac;áo, através dos trabalhos de Herbert Baldus ( 1937) 
e de Egon Schaden ( 1965), por exemplo, quer na vertente dos 
estudos · interétnicos, onde desponta1n og trabalhos pioneiros de 
Darcy Ribeiro reunidos em seu Os Indios e a Civilizafc"io ( 1970). 
Quando convidamos Alcida Rita Ramos para participar do sin1-
pósio que organizamos no XLI Congresso Internacional de 1\1ne
ricanistas na cidade do México, en1 1974, intitulado. "Identidad 
Étnica y Etnicidad en América Latina'', e]a condicionou sua par
ticipac;áo desde que lhe f os se pennitido apresentar urna con1uni
cac;ao sobre rela~óes intertribais, enquanto qua.se todos os de1nais 
integrantes do simpósio participavan1 com trabalhos sobre relac;óes 
entre índios ·e brancas en1 diferentes países da América Latina. 
Sua comunica<;áo resultaría no primeiro capítulo e, certamente, no 
gern1e <leste livro. De lá para cá se empenharia no estudo siste
mático e co1nparado das relac;óes intertribais, ainda que setn 
ignorar o contexto mais abrangente das articulac;óes entre socie
dades indígenas . e sociedade nacional, freqiienten1ente reper
cutindo no interior dos sisten1as intertribais. 

Hierarquía e Simbios-e náo é· um título casual. ·As noc;óes que 
o constituem aponta111 para duas dimensóes de caráter indisfan;á-
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Yel, sobretudo quando cotejamos esse tipo de sistema intertribal 
de natureza assimétrica e hierárquica - cujos estudos aquí conti
dos representan1 algu1nas das formas de sua manifestac;áo empí
rica -, com · tipos de sistemas interétnicos que lhe sao limite. 
Tendo em comu1n com o primeiro tipo da "matriz dos sistemas 
interétnicos" ( *) o abrigar sistemas intertribais (como urna n10-
dalidade particular de sistemas interétnicos)' dele difere por nao 
conter relac;óes igualitárias, indicadoras do caráter simétrico da
quele tipo. Diferindo, por outro lado, do terceiro tipo de sistema 
interétnico - no que este tem de estruturalmene contraditório 
enquanto une e articula grupos étnicos em regimes de dominac;áo 
e sujeic;áo, como soem ser as relac;óes antitéticas entre indios e 
brancos -, tem em comum a assimetria do sistema interétnico. 
Na mencionada matriz, o tipo de sistema que este livro explora é 
o de n. 2, marcado por relac;oes hierárquicas no interior de sistemas 
assimétricos. Ao construirmos o tipo, buscávamos entáo definir 
um quadro teórico de referencia que, por u1n simples jogo de 
permutac;oes, pudéssemos tornar inteligível toda urna 1nultiplici
dade de situac;oes de contato interétnico ( incluindo aqui o inter
tribal) com vistas a pron1oc;ao de pesquisas de caráter compara
tivo. Se bem que as relac;oes interétnicas ( i. e. intertribais) do 
primeiro tipo (simétricas) ainda pec;am por investigac;óes mais 
alentadas, urna vez que os n1odelos de aculturac;áo que lhes ten1 
servido de paradigma já deram o que tinham de dar e se encon
tram hoje em dia desacreditados, inclusive nos Estados Unidos de 
o.nde "emigraram" para o Terceiro Mundo, sáo as relac;óes hierár
quicas as menos conhecidas, mas que, com a publicac;áo do pre
gente volume, pelo menos no Brasil, certamente comec;arao a ser 
niais estudadas . . 

Nossa própria experiencia de análise das re1ac;oes inter
étnicas se cingia, prioritariamente, as situa~óes de contato entre 

MATRIZ DOS SISTEMAS INTERÉTNICOS 

1 
"INTERTRIBAIS .. 

1 
INTERÉTNICOS 

-
Simetria' Rela~óes ReJa~óes 

Jgualitárias [IJ lgualitárias [4] 
-1 

Assimctria Rela~5es ReJa~óes 
Hierárquicas [2] Suj ei~áo-Domina~ao [3] 

NOTA : reproduzido de R. Cardoso de Oliveira, ldentidade, Etnia. e Es
lr11t11ro Sncial, Livraria Pioneira Editora, S. Paulo, 1976, pág. 55. 
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indios e brancos, onde a estrutura antagónica dos grupos en1 
confronto praticamente reproduzia as contradi\óes de classe da 
sociedade dominante. Seria inerente aos sistemas assimétricos o 
regime de domina\áo e sujei\áO, ou tal regime son1ente apareceria 
quando um dos termos da rela\áo interétnica fosse sociedade de 
grande escala (como a sociedade nacional), possuidora de tecno
logías econón1icas e bélicas extremamente complexas? Como o 
leitor verá, ao longo <leste livro, a assimetria nas rela<;óes inter
tribais tende a se resolver por meio de regimes hierárquicos, ao 
contrário do que ocorre nas rela\óes entre índios e brancos, 
marcados pela domina\ªº· Nesse ponto, nao é demais um esclare
cimento. Embora no Brasil a dinamica dessa .domina\áo encontre 
·sua lógica nos diferentes mon1entos do capitalismo entre nós -
desde o de natureza mercantil, n1ais primitivo, até o n1ais sof isti
cado de Estado (veja a instala<;áo de agrovilas) e das multi
nacionais (as inúmeras empresas instaladas ou en1 processo de 
instala\ao na Amazonia) -, nao poclen1os nos furtar de reconhecer 
que noutros lugares e noutros ten1pos a domina\áo ocorreu se111 
o caráter capitalista de nossos tempos. Para nao sair das A1né
ricas, vale lembrar a domina<;ao inca no Peru e a asteca no México. 
para f icarmos apenas co1n es ses do is exemplos. Se estamos tra
balhando ao nível daquela n'latriz de sistemas interétnicos há de 
se considerar a presen<;a do modo de produ\áO capitalista · na 
conforma\áO dos sistemas interétnicos (de 3.0 tipo) no Brasil, 
apenas como um caso particular de um tipo que no passado e 
noutras latitudes pode abranger modos de produ\áO diferentes. 
Foi exclusivamente por esse n1otivo que nos dispensamos de 
sublinhar reiteradamente o caráter capitalista da sociedade nacio
nal em seu envolvimento com os grupos tribais do território 
brasileiro; inesn10 porque, era por demais evidente para ignorá-lo 
(haja vista se Ievarmos em conta a freqüencia com que ele ve111 
sendo evocado nos estudos antropológicos mais recentes, nen1 sen1-
pre con1 a profundeza e a adequac;ao desejáveis). Mas se des
cermos dos. n1odelos estruturais, de largo alcance, para a elaborac;áo 
de urna "teoría do Brasil Indígena", o fato da expansáo capita
lista nos territórios tribais torna-se a pedra de toque <le qualquer 
investigac;ao. 

Valha aqui o contraste entre os tipos assimétricos de siste
mas interétnicos : o que envolve rela\óes hierárquicas e o que 
implica rela\Óes de domina<;áo e sujeic;áo. A caracteriza\ao 1nais 
detida dos tipos e os mecanismos de transforma<;áo de un1 em 
outro, onde desponta no limiar do segundo tipo a categoría social 
cativo, tal como u1n indicador da passagem para o regime de 
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domina<;áo e sujeic;áo, nao será, evidentemente, retomada aqui por 
mais que nos sintamos n1otivados a desenvolver nossas reflexóes 
na linha das que realizatnos no aludido ensaio "Processos de 
Articula<;áo Étnica'·', especialmente com relac;áo a situa<;ao l\llaku/ 
1ndios do Rio; essa situa<;áo intertribal serviu entáo de sustenta
\ªº de algumas considera\óes que fizemos, apoiados na época en1 
Galvao; os dados inais recentes de Peter Silverwood-Cope e Ana 
Gita de Oliveira sao assim convidativos a alguns desdobramentos 
da análise mas nao será o reduzido espa<;o de um prefácio que 
nos permitire1nos usar. O importante aqui é acrescentannos alguns 
comentários a feliz associa\ao da no<;áo d(> simbiose con1 a de 
hierarquía, que realizou Alcida R~ta Ramos. Enquanto hierarquía 
remete para rela<;oes de status em oposi\áo a rela~óes de classc~ 
con10 anteriormente pudemos demonstrar, a relac;ao simbiótica 
chan1a a aten<;áo para o caráter complementar das relac;óes inter-
tribais em oposi<;áo a estrutura contraditória que ten1 lugar nas 
relac;óes entre índios e brancos. R.evela que fora das regióes defi
nitiva1nente ocupadas pelas frentes de expansáo da socied3;de 
nacional como no caso dos Maiongong/ Sanun1á e Maku/fndtos 
do Rio, ou en1 alguns nichos encrustados en1 regióes já ocupadas 
mas caracterizados pelo arti f icialis1110 da política indigenista na -
cional (como na situac;áo de reserva que condici~na a re_la<;ao 
Ka.ingang/Guarani), é possível de se encontrar sistemas 1nter
étnicos, de natureza intertribal, onde a assimetria das rela<;óes 
que ocorrem em seu interior nao assumem proporc;óes con.flituais 
de domina\áO e sujei\áo, como sao aquelas que caractenzan1 o 
que chamamos de áreas de f ric<;áo interétnica, a saber o contexto 
ou a forma\áO social em que tem lugar os sisten1as interétnicos de 
terceiro tipo. É a presenc;a direta da sociedade nacional que leva 
ao confronto étnico, clestruindo toda possibilidade de relac;óes 
complementares ou ~imbióticas. Em termos es~ruturais~ po_d~-se 
dizer que um tipo é a contrafac;ao do outro: a d1feren<;a 1nev1tavel 
de Culturas é rcsolvida num caso através da emergencia de un1 
regime hierárquico que, sem assun1ir a forma rígida de castas,. é 
capaz de resolver as "idiossincrasias coletivas." e .os etnocentr!s
mos tribais ( tribalismos), encaminhando v1rtua1s supremac1as 
grupais a modelos políticos de intera<;ao nao conflituais, 'Sem 
dominadores, sem dominados ; noutro caso, a soluc;áo encontrada, 
em razáo de un1a estrutura económica subjacente que objetiva a 
acumu1ac;ao, náo poderia ser outra senao a de domina<;ao política 
sustentadora da explora\áo económica dos territórios tribais. 

Por tudo isso H1'erarquia e Simbiose vem preencher urna 
lacuna na literatura etnológica, trazendo as rela<;oes intertribais a 
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un·1 nível de análise e de interpreta~ao perf eitan1ente condizentc 
con1 os progressos que a A.ntropologia das Rela<;óes Inter
étnicas realizou no Brasil. .A importancia <lo te111a e a qualidade 
dos estudos garantem ao livro, desde já. ttn1 lugar de destaque na 
Etnologia Brasileira. Ten1os sido testemunha do percurso reali
zado por Alcida Rita Ramos, desde seu período de estagiária do 
Museu Nacional, no Rio de Janeiro, até sua ascensao a profeg
sora-adjunta do Departamento de Ciencias Sociais da Universi
dade de Brasília. En1 seu trajeto de estu<lante pós-graduada no 
Museu Nacional e na Universidade de Wisconsin (fi'Iadison, 
E. l! .. A... ) a antropóloga profissional lecionando no mesn10 l\1usen 
e, posterÍorinente, na UnB, son1ou rica e variada experiencia de 
pesquisa : entre os Terena urbanos, en1 1960, quando trabalhou soh 
nossa dire<;ao e no an1bito do Curso de Especializa<;ao que na 
época n1inistráva111os; posteriorn1ente, já con10 estudante graduada 
da Universidade de vVisconsin, realizou pesquisa junto a un1 
seg1nento de imigrantes . portugueses (os poveiros) no Rio de 
Janeiro, no lugar conhecido con10 a "Ponta do Caju ", que colimou 
co111 urna interessante tese de l\:Iestrado apresentada aquela uni\'er
sidade norte-americana ; e a partir de 1968, concluídos todos os 
créditos necessários a realizac;ao de sua pesquisa para doutorado 
na n1esn1a Universidade, iniciava sua investiga<;ao etnológica dos 
índios Sanumá, ao norte do território de Roraima .• junta1nente 
con1 seu marido e colega, o antropólogo Kenneth I. Taylor. · 
Registre-se aqui, que a pesquisa que ambos realizaran1 envolvcu 
um total de vinte e tres n1eses, quase consecutivos, o que a torna 
urna das mais· prolongadas permanencias de ca1npo e1n território 
brasileiro. De 1972 para cá. após doutorar-se, sua produ~ao ve111 
nun1 crescendo, eotno seus colegas e alunos ben1 poden1 avaliar. t) 
presente H ierarquia- e S inibiose nao ven1 senao coroar un1 ritmo 
intenso de trabalho, que se estende a docencia e a administrac;ao 
academica, coordenadora que f oi <lo Programa de Pós-Graduac;áo 
em Antropologia Social da Cniversidade de Brasília. O lcit
motif de seus trabalhos, co1no des~e importante I.ivro cuja apre
senta~áo ao público leitor coube-nos fazer, tem sido o re.speito 
indeclinável aos dados, tanto quanto a aplica~áo rigorosa e econó
mica da teoría en1 seu desvendamento a par de urna clareza 
expositiva que torna seu texto objeto de fácil e agradável leitura. 
~ urna Autora que <leve ser lida e un1 lirro que s{l pode1no~ 
recomendar. 

Robt'-rln Cardnso de Oli'l1l'ira. 
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INTRODUCÁO 
.:> • 

Para a grande n1aioria dos brancos, brasileiros ou náo, nao 
há índios, mas o 1ndio, com I n1aiúsculo, figura exótica, uniforme, 
que tipifica un1 estilo de vida já totalmente incompatível con1 os 
tempos modernos. É urn atavismo que, a distancia, toma as cores 
de um ser romantico, mas se está próximo, é um estorvo as 
inten<;óes expansionistas regionais. 

Em algumas partes do Brasil, principalmente nos centros 
urbanos do Sul, a i1nagem do lndio é tao nebulosa, que chega a 
se confundir com a de um outro Índio, também uniforme, impor
tada pelo brasileiro na forma de filmes e revistas de quadrinhos 
(Aquino, 1976). É o "pele-vermelha" norte-americano. 

Se, em termos de imagem exótica, o índio é um ser extrema
n1ente difuso, co1no "ra<;a" virtualmente sub-humana, ele te1n 
angariado várias características que gratuitamente lhe sáo atri
buídas por que1n já teve ou nao contato -com ele. Para uns, ele 
é pregui<;oso, mentiroso, trai<;oeiro, sujo, insensível; ou entáo é o 
"ncbre selvagem" rousseauniano, ainda nao deturpado pelas 1na
zelas . da civiliza<;áo, para agueles outros que formam a ala ro-
1nantica da sodedade nacional. 

É impressionante ver, por exemplo, que em plena década de 
19((), quando os conhecimentos da etnología brasiieira já estavam 
suficientemente divulgados para informar aqueles que fossem 
trabalhar junto a popula<;óes indígenas, um missionário salesiano 
que exerce suas fun<;óes na área do Uaupés descreveu vinte e 
cinco _características que ele considera peculiares ao 1ndio. Esse 
missionário, o Padre Alcionílio Brüzzi Alves da Silva cop.segue 
produzir unla verdadeira obra-prima de estereótipos e no<;óes pre
concebidas, meticulosamente coletados e descritos num volume 
sobre os grupos tribais do rio Uaupés. Suas "Observa<;oes sobre 
a Psicologia do 1ndio" foram inspiradas na imagem por ele 
criada da subcategoria "Indígena uaupesino ". 
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A guisa de ilustra<;áo, vejamos algumas das inais notáveis 
no~óes defendidas por esse missionário : "O índio. como fi sica
n1ente é lento de n1ovimentos, também é tardío para dar-nos a 
mais óbvia resposta. Nloroso para entender urna orde1n que lhe 
dan10s, encentra dificuldade ern acornpanhar o nosso raciocínio" . 
Desse modo, " Nao há, pois, esperar no indígena grande tenaci
dade de vontade. N ao se pode contar com ele para u1n trabalho 
sempre identico '' . Porque o 1ndio " sente-se inferio1 ao branco". 
percebe-se que ante " o civilizado, cuja superioridade reconhece e 
sente, mostra sempre docilidade ". Como nao poderia deixar de 
ser, o tndio do Padre Brüzzi é essencialmente pregui<;oso : " .. . 
o índio nao é ne1n herói da fadiga, nem o protótipo da indolencia, 
embora por temperamento seja lento nos movimentos. Prod_uzirá, 
no entanto, un1 trabalho razoável sob duas condi<;óes : u1n respeito 
timoroso do branco e u1na fiscaliza<;áo constante". 

Como se tais atributos nao bastassem para tornar o tndio ein 
presa fácil do afá tn issionário, os indígenas sao também " menti
rosos natos", sofrendo ainda dos seguintes pecados: inveja, furto, 
vingan<;a, vaidade, soberba, gula. Tem, porén1, algumas quali
dades. Exibem, por exemplo, "a sua encantadora ingenuidade. 
É urna ra<;a alegre". Sáo, além disso, estóicos, observadores 
críticos, donos de mentalidade pragmática e apurado gosto artís
tico, mas sao víti1nas de ilusóes coletivas que lhes deturpan1 a 
iinagina<;áo: " Compreende-se facilmente que assim o se ja, fal
tando-lhe o controle de un1a inteligencia mais desenvolvida e 
educada, tendo, pelo contrário, o espírito informado por lendas e 
crenc;as pueris, incoerentes e mesmo absurdas" (Brüzzi, 1962: 
138-169). 

Tal colec;áo de estereótipos representa, antes de tudo, urna 
atitude que é bastante difundida entre os brancos e se caracteriza 
principalmente por forte paternalismo. Infelizmente, o livro desse 
missionário é de acesso relativamente fácil ao público, sen do por·
tanto veículo de transmissáo e reforc;o de preconceitos e julga
mentos de valor sobre urna imagem já bastante deturpada e 
abusada pela populac;áo nacional. Revela em seu autor um zelo 
missionário, urna insensibilidade e desinforrnac;ao etnográficas que 
chega1n a caricatura. 

Deixa, no entanto, de mencionar explicitan1ente urna caracte
rística tao decantada e popular entre as que sao atribuídas ao 
fndio: o ser ele infantil, a eterna crianc;a que, sen do .oficialmente 
declarada irresponsável, necessita de pennancate tutela por parte 
de seus maiores, os brancos (Vide, por exemplo, o E statuto do 
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fndio sobre a tutela do indígena, Capítulo lI. Lei n. 6.001 de 19 
de dezembro de 1973) .1 

, . , . ,, ~ .. ; ~ 
Os vi¡1te e cinco trac;os ·psicolog1cos do Pa~r~_ Bruzz. n1o:s-

t n 0 :tndio essencialn1ente como o ser nao crtstao por exc:
l~~~ia .. e portanto. fornecetn a justifícativa ? ;.rfeita para ª, ac;ao 
catequista <los rnissionários. No caso especn1co. do ~~upes, os 
Salesianos tén1-se distinguido por demonstrarem si ste.1n:tic~ e co1:
sistenteniente total desrespeito pelas culturas e ex1stenc1.a ~uto-
110111a dos inuitos grupos tribais da ár.ea: ~e~o que fo1 citado 
acirna, é clara a utiliza<;áo que esses m1ssionanos, f.azem do tra
balho indígena, a pretexto de ensinan1entos . dubi~s de" c.01?1.0 
tornar 0 1ndio ser " huinano", isto é, um travestl social do .c1v1h
zado" . A in1agen1 <leste último, por sua vez., sendo ester:otipada, 
é igualn1ente falsa. Por contraste ~os. '~ def~tt.os " do 1nd10, a pon· 
tados pelo Padre Briizzi, este atnbu1 1n1phc1tam~~te ao abstrato 
" civilizado" as qualidades corresponden tes : se~ dihgente, honesto, 
s incero, esperto, lúcido, sensível, sensato, altruist~ etc. etc. etc:~ 

'f ais 11oc;óes propóen1 que a figura <lo 1ndio tenha urna un1tor-· 
inidade ubíqua, prestandci--se, assim, muito ~dequada:nente, para 
justificar e endossar a.t~ude.s, ~nteresses e .a<;oes qu~ tem na ~~ra 
existencia das populac;oes ind1genas um 1 ~1convcn1ente. ~ultn:ar 
a imao-en1 estereotipada - e portanto instrumento eficaz de 
generaliza<;óes - do indio hon1ogeneo, ~ni fonnemente selvagen1, 
uniforniemente infantil , unifonnemente incompetente on~e que~ 
que viva, o que quer. q ue fac;a, fr~n~e. a soc,ie~ade nacional, ~ 
negar a incón1oda reahdade da n1ultiphc1dade etnica, da p~esen\~ 
de índios con1o seres humanos concretos, produtos de s1stema:> 
sociais, de estilos ele vida e de processos históricos grandeniente 

diversificados. 
A própria política indigenista atual . parece nao. l~va: e~11 

canta a di\·ersidade étnica e cultural que existe no Brasil 1ndig~na , 
conio bem o atestou recentemente P . David P rice, quando d1sse 
aue un1a política indigenista só pode ser racional se lev:ir ein c~n!a ¿ sistema político ele cada sociedade , t~ibal : "' O que e. necessario 
é que 0 indigenisnio deixe os estereotipos sob:e. o ~nd~o e . estude 
cada sociedade indígena para basear sua poli t1ca tnchgenista. i.1a 

política indígena daquela socie<ladc" ( 197~ :5.0) . A :11eta o f 1cial 
de iutegrac;áo do Ínclio a SO~iec!ade bras1~e1ra, a JUlgar pelas . 
evidencias (por exen1plo . a 1na1on a dos artigos que con1pí)en1 os 

l Se por um lado a política de tutela é a tualmcnte a melhor mancir¡l 
' ' · - ' l - · d' or outro de proporcionar um mímmo de pr~te<;ao as po.pu a «;oes m 1gena~, P . ... 

lado, cla permite a interpreta<;ao hteral e abusiva. de que o 1~d1:> é .~qun a 
lente ao Nl e-nor, portanto incompetente para gen r a o;ua propria 'tda. 
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~o)etins Infonnativos da FUN AI, especialmente aquel es sobre 
~.re~tes de ~tra<;~o ~ parece tomar . como base a onip:-esenc;a dessa 
~1,c<;ao, que _e o 1nd10 generalizado. Tal integra<;ao, logo de início, 
Jª pressupoe que a 1nesn1a política de aproximacáo serve para 
t:_do e q.ualque~ grupo indígena, queira ele ser ~proxi!nado ou 
nao, esteJa ele isolado da civilizac;ao, ou tenha séculos de contato 
co1n ;1 sociedad e nacional. 

~;sa -~titude oficial. é . tan~o 1nais perturbadora, quanto é a 
r~a] Sttuac;ao ~o quadro !nd1gen1sta do país : os grupos tr:bais que 
v1ven1 subordinados e em dependencia. irreversível da sociedadc 
env~lvente, dependencia essa criada por esta rnesn1a sociedade a 
partir ?e urna " pacíficac;ao" inicial, enfrentan1 problen1as divers~s 
os qua1~ dem_andan1 solu<;óes específicas a cada caso. Até n1esn1¿ 
a questao un:versalme,n~e problemática da posse de terra indígena 
r~uer soluc;oes. :s~ec1ficas para os casos particulares. As neces
s1dades de terntono de un1 grupo que sobrevive basicamente de 
ca5a (corno_, por exemplo, Mura-Pirahá, segundo reiato de Oli
veira e Rodrigues, 1975) sao obviamente diferentes daqueles de 
~tn1. grupo , que é essencialmente agricultor (como 0 caso dos 
1nd1os do Nordeste, conforrne An1orirn, 1970). 

Atribuir as popula<;óes indígenas un1a identidade única 
n1onolíti~a é, pois, inistificar urna realidade altamente con1plexa e: 
para n~uitos, 1rnportuna. Co1no coloca Cardoso de Oliveira muito 
ap:opriadamente, "toda polític_a i.ndigenista, sua legisla<;a~ e sua 
l?r~ttca comp~ovan1 esse reduc1on1smo das etnias indígenas numa 
un1ca cate~o:1~. ab~t~~ta denominada ."índio". Esse índio, inven
tado p~l.o ~iv~hza~o ( outra categona abstrata), constitui 0 alvo 
da pohttca ind1ge~1sta. Pare~e _se encont:ar aí o maior dos equí
v?cos. Como elud1-lo? Supnm1ndo-se o indio, enquanto categoría 
~1os~rat~. i\1as :nquanto essa supressáo nao se dá, . . . a prática 
1nd1gen1sta continua conforn1ando ( ou deformando) 0 indio 11 de 
carne e oc;so" . . . [ con1] fonnula<;oes, ingenuas u1nas, capciosas 
outras, elabo!"a?~s no pólo oposto ao indio, particularn1ente nos 
~en~~~s de dec1sao das políticas n1issionárias ou governamental '' 
ll91_ :12). 

É so,1nent~ a partir do reconhecimento claro e inquestionável 
de que,. ha et?ias_, cu!turas e problemas diversos, que sé pode che
g:r .ª 1azer Justl<;a as popula~6es indígenas. É admitindo a exis
tencia de grupos tr.i?ais e1n sua especificidade, que se pode tentar 
reparar os da.nos, ~a causados pela secular insistencia na mística 
de qne o !nd10 e igual en1 toda parte. 

Sao dois os ob~eti~os ~u.e orientaram a organiza<;ao do pre
sente volume. O pnme1ro e 1usta1nente <iennnciar e desmistificar 
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a ficc;áo do 1ndio generalizado. ~e1o exa~e de situ~c;ó~ c?n
cretas onde esta o em confronto do1s ou ma1s grupos tnba1s dtf e-
rentes', pretende-se ?emonstrar a diversidade e a. espe.cificid~de .d.e 
sistemas sociais ind1genas e os modos como tal d1vers1dade e ut1h
zada no processo de acomodac;áo mútua em cada situa<;áo especí
fica de contato intertribal. O segundo objetivo é mostrar como s~
ciedades tribais em conjun<;ao, que apresentam relac;óes de desi
gualdade social entre si. desenvolveram um tipo de interac;áo t~l, 
que permite a coexistencia de dois ou mais ~rupos,- ~em ~ue haJa 
a tentativa de eliminac;áo de um grupo, considerado inferior, pelo 
outro, tido con10 superior. Náo conhece1nos nenhuma situ~c;áo de 
contato intertribal, ao menos no Brasil, en1 que se man1festem 
indicios de contradic;óes sociais de natureza tal, que a existencia 
de um dos grupos in1plica na destn1ic;áo do outro. Concentramos 
a atenc;áo nos casos e1npíricos em que os sistemas de interac;áo 
intertribal sejan1 caracterizados por rela<;óes assin1étricas, hierár
quicas, náo-igualitárias, justamente pelo fato ?e ser:m os, 1n~is 
se1nelhantes estruturaln1ente aos que envolven1 a tnterac;ao de 1nd1os 
e brancos. Náo conhecen1os nenhuma situa<;áo de contato inter
étnico, i. e., branco/índio, em. que as inter-relac;~es sej~ni .marc~d~s 
por simetria e igualdade social.2 Essas relac;óes 1ntertnba1s ass1me
tricas sao, pois, apropriadas para demonstrar que, apesar de terem 
em comum com as situa<;óes de contato branco/índio a assimetria, 
nao apresentam o problema de contradi<;óes existenciais entre os 
grupos envolvidos, nao havendo a tentativa de negac;ao de um 

_grupo pelo outro, como é o caso das relac;óes interétnicas conhe
cidas. 

Casos como o Alto Xingu, portanto, nao seriam adequados 
para demonstrar esse fato, pois diferem de situac;6es interétnicas 
nesse aspecto crucial: a falta de assin1etria, de hierarquiza<;ao de 
relac;6es. O Alto Xingu é típico de rela<;óes simétricas, igualitárias, 
em que cada grupo tribal desfruta de posic;ao económica, social, 
política e ritual semelhante e complementar aos den1ais. Nao há, 
ao que parece (Zarur, 1973) nenhum grupo xinguano que ·seja 
considerado "superior" aos outros, nem que exerc;a qualquer tipo 
de hegemonia local. Em termos económicos e rituais, por exemplo, 
o Alto Xingu constitui-se num verdadeiro paradigma de simbiose, 
em que cada grupo contribui com produtos específicos na grande 
rede de trocas que lá tem lugar, e participa conjuntamente nos 
vários ritos. comuns a todos os grupos. 

2 Vide Cardoso de Oliveira (1976a: 53-8) sobre a classifica~áo de 
situa~oes de con tato intertribal e interétnico ( envolvendo índios e hrancos). 
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Igualmente excluídas estáo aquelas situac;óes onde o contato 
entre grupos tribais se dá apenas numa esfera - a guerra -
sen do, pois, definido por ac;óes essencialmente anti-sociais. N esse:; 
casos, como por exemplo, entre Un1bu e Guajá (Huxley, 1956 :88-
104) , nao chega a se formar um sistema de interac;áo, ou tnelhor, 
é urna interac;ao negativa, havendo apenas ligeira justaposii;ao de 
interesses numa determinada e única área co1nu1n. Cada grupo, 
vendo o outro como inin1igo, inibe a possibilidade de emergencia 
de urna "sitnac;áo de con tato ", isto é, de um siste1na de relac;óes 
que é inerente ao encontro de dois ou 1nais grupos em interac;ao. 

To<los os estu<los de caso aqui apresentados sao resultados de 
pesquisas <le ca1npo, recentes, descrevendo situac;óes que existe1n 
na atualidade, ou seja, que sao reais e presentes no cenário indi
genista brasileiro. A pritneira situac;ao de co11junc;áo intertribal 
envolve os ínclios 1\!Iaiongong e Sanumá no norte do Território 
de Ror().ima. A segunda descreve o sistema intertribal existente 
no A lto Rio Negro, entre os chamados fndíos do Río e os índios 
1VIakn. A terceira, no Paraná, apresenta o contato entre Kaingang 
e Guarani que, por razóes alheias a sua vontade. passara1n a co
existir na 1nesma reserva indígena. 

Essas tres situa,óes de contato apresenta111 un1a característica 
e111 comu111 : os grupos tribais nelas envolvidos 1nantern entre c:;i 
relac;óes assitnétricas, nao igualitárias. lsto significa que um grupo 
( ott grupos) se julga superior ao outro: os Maiongong se julga111 
superiores aos Sanu111á, os 1ndios do Río aos J\1aku e os Kaingang 
ans Guaraní. 

E1n duas clessas situa<;oes - Sanumá/Maiongong e l\1:akuí 
1ndios do Rio - o contato intertribal teve início antes que qual
quer influencia hranca se fizesse sentir diretamente, dando opcr
tunidade para que se forn1a sse un1 sistema origina] de interdepen
denria:-; rar<l.cterística:'\ de situac;oes de sirnbiose sócio-económica. 
Xa te rceira situa,ao - Guarani/[(aingang - ve1nos con10 a pre
~cnc;a ele populac;óes regíonais íor~ou a intera~ao desses dois gru
po::; tribais que. anterionnente~ nada tinham em comun1, alén1 da 
t;-oca de hostilidadc::-- abertas. Esta situa~ao é, pois, o resultado de 
antagonis111os intcrétn1cos. isto é, en1 que brancos e indios uispn
taran1 o n1esn10 tc:rritório, sendc que os brancas, con10 seria previ
sível. h:\·arn1n a 1nelhor. D esse 1nodo, a interac;ao dos Guarani con1 
os .Kaingnng é totaltnente in1pregnada pela influencia <la sociedade 
regional. atra n~:-; de scus preconceitos, estereótipos, generalizac;óes. 
É ncssc estudo de caso que se sente con1 inaior fon;a os efeitos da 
aplica~ao da categoria ··indio .. ou, con10 se diz na área, "bugre", 
atrayés <..fo. 4ual se atualiza o conceito do 1ndio hon1ogeneizado. 

Nas duas prin1eiras situa<;6es - Santuná/J\1aiongong e lVIa
kní 1ndios do Rio --- a chegada de brancos, quase que exclusiva
mente n1issionários, foi posterior a e1nergencia e estrutura<;;ao do 
s isten1a de contato intertribal. l\1as isso náo quer dizer que esses 
hrancos nao tivesse1n influido nas situac;oes que encontraran1. En1 
Rorain1a. os 1nissionários protestantes da lv.lissao Eyangélica da 
An1azónia, que trabalham na regiao há cerca de 13 anos, ben1 cedo 
se deran1 con ta de que era1n os Nlaiongong os ''superiores", 1nais 
" a<liantados" e, de n1odos rriais ou tnenos explícitos, passaran1 a 
aclotar a ideología <lestes sobre os seus vizinhos, os Sanurná, basi
carnente por falare1n algun1 Portngues e por " trabalharetn be1n ·.·. 
No Alto Río Negro, os missionários católicos, Sa11esianos, estabe
lecidos na área há 1nais de cinqüenta anos, desenvolveran1 ttn1a 
poderosa ínfra-estrutura que suporta suas operac;óe~, especialmente 
en1 tern1os de hospitais e internatos. Para os Salesianos, os ~.aku 

sao pouco 1nais que aniinais, que é essencialtnente como esse3 
indios sao vistos pelos indios do Rio. Estes, por sua vez, a julgar 
pelo que nos reye)a o Padre Brüzzi, estao, para os Salesianos, 
ainda longe de se igualarem ao "civilizado". o que continua a 
justificar a presen~a n1issionária na regiao. 

Ven1os, entao, que nos casos en1 que a conjunc;ao dos grupos 
tribais já iexistia antes <la chegada dos brancas, estes nao puderan1 

.deixar de perceber as cliferenc;as entre os diversos grupos indí
genas, passando n1esn10 .ª privilegiar tttn dos gruPco;,. f?erah;~ente 
aquele que a presenta n1a1ores sen1elhan<;as con1 o c1v1ltzado -, ~u 
que faz un1 esfon;o para ser julgado con10 tal, etn compara¡;ao 
con1 e outro grupo, tido con10 inferior. tant0 por Ín<lios. con10 . . ' . por n11ss1onartos. 

Funcionários da FUN !\I, tais con1n Chef es e.le Postos, aten
dentes de enf ern1age1n e out ros que trabalha1n direta1nente con1 
popnlac;óes tribais diversás tenden1 a passar pelo 111.esmo processo 
de reconhecimento de diversidade cultural e étnica por que passa1n 
os missionários. 

V e-se, pois, que tanto para o 111issionário, co1no para o f un
cionário da - FUN AI, ti dando di reta e intensau1ente co1n esses 
índios,e itnpossívei furtar-se a constata<;ao evidente de que existe 
vari<}.~áo entre os índios, de que as popula~óes tribais nao sao 
uni forn1es. 

O trágico é que, ao nivei on<le as deci:-;ües sao to111a<las sobre 
o destino dos índios - Delegacias Regionai s. sede da FUN i\l en1 
Brasília, ou outras instáncias 1nais elevadas - esse reconheci1nento 
tJn1pírico da variabilidade cultural e étnica por parte claqueles qur 
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convivem com os índios, nao é levado em considerac;áo, mas con
sistentemente ignorado. 

As situac;óes aquí descritas nao sao as únicas desse tipo de 
contato. Encontran1os, tambétn no continente sul-americano, o 
caso, se bem que histórico, da situac;áo intertribal que enYol~ia os 
1\ifbayá-Guaikun¡ e os Guaná, na área do Chaco. O seu sistema 
·social conjunto era alta1nente hierarquizado. Nele os Guaikµru, 
cuja sociedade era, ela 1nesrr1a, estratific~da, as.st~~iam a posic;ao 
de superiores, guerreiros, que, grac;as a aqu1s1~ac do cavalo, 
passara1n a ter a hege1nonia política da regiáo. Os vários grupos 
Guaná subordinados aos Guaikuru, estavam tambén1 organizados 
de aco~do com u1n nítida estratif icac;ao social que incluía, por sua 
vez, os "cativos", provenientes de outros grupos tribais. Os Guaná 
tinha1n a obrigac;ao de suprir os Guaikuru com os produtos ele 
suas roc;as, já que eran1 essencialmente agricultores. Os Guaikuru, 
por seu turno, fornecian1 aos Guaná a necessária protec;ao 1nilitar 
contra os ataques de outros grupos ini1nigos, além de produtos 
pi1hados de núcleos populacionais de brancas. A situac;ao de c?n
tato intertribal chaquenha raracterizava-::;e, portanto, por um tipo 
de arran io hierárquico :que permitía a. existéncia. de variabilida<le 
sócio-cuttural e a atualiza~ao de relac;óes sin1bióticas, em que cada 
grupo contribuía con1 sua parte no jogo de interdependencias eco
nomicas e políticas. 3 

T'al sisteina hierarquizado, que existiu no Chaco até a segunda 
n1etade do século passado, chegou ao fim como decorrencia do 
contato con1 a populac;áo regional qüe se instalou na área e que, 
de urna maneira Oll de outra, influiu de tal ·n1odo na vida dos 
índios. que acabou por esfacelar o sisten1a de interac;ao intertríbal. 
Este foi substituido por outro, que be111 exemplifica o que Car
doso de Oliveira ten1 chan1a<lo de íricc;áo interétnica, isto é, "o 
contato entre grupos tribais e segmentos da sociedade brasileira, 
caracterizacos por seus aspectos COMPETITIVOS e, no 1nais 
das vezes CONFLITUAIS, assu1nindo esse contato muitas vezes ' . 
propor<;óes 'totais~, i. e., envolvendo toda a conduta trtbal e nao-
trihal. .. " ( 1964: 128. :F.nfase do autor). 

O caso chaquenho, e1nbora escapando ao nosso interesse pre
sente. é, por representar tuna situac;ao histórica, de grande impor
tancia para avaliarn1os o que poderá acorrer nas situac;óe~ .aqui 
estudadas. N estas, os grupos tribais sofren1, ou está.o em v1as de 
sofrer. pre~sóes da sociedade nacional para se unifonnizarem, para 

3 Para uma breve caracteriza.;ao da situa<;ao intert ribal chaquenha, 
vide Cardoso de Otiveira, (1976b :31-9). 
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perdere1n as suas características étnicas próprias e se tornaren1 
1nais alguns espécitnens do decantado fndio abstrato. 

Darcy Ribeiro resun1e o fi111 da situac;ao iptertribal Guaná/ 
Guaikuru: 

•; . . . Aos poucos os portugueses f oram estabelecendo con tato e colocando 
sob sua prote<;ác as tribos Guaná, antes domir.adas pelos G1'aik1Jt1t, isolan
do ·as até reduzi-las a 1101 simp!es grupo. incapaz de exigéncias. Proibidos 
de guerrear as f:ribos amigas dos portugue:se3, os J.1 úayá tiveram de orien
tar suas hostilidades para povos rr.ais distantes, que viviam soh suserania 
espanhola ... 

Aos pouco!:. f oi diminuin<lo seu poder guerreiro, com a perda dos antigos 
vassalos e a <liminui~ao crescente de sua popula.;ao, em virtude principal
mente das doen.;as transmitidas pelos civilizados. . . Assim, com os anos 
de convivencia pacífica, passaram de aliados senhoriais a simples índios 
dominados, de negociantes de cavalos próprios e roubados a meros peor~ 

de fazendas. " (1970:82). 

Ten1os notícia de apenas un1a outra situa<;áo jntertribal con1 
relac;óes de d~sigualdade social, aién1 áas já 1nencionadas. É a 
que parece caracterizar a interac;áo dos grupos Terena ( subgrupo 
Guaná) e Kayuá ( subgrupo Guaraní) en1 Mato Grosso. Embora 
as informac;óes sejam bastante escassas, tudo indica que essa inte· 
rac;ao se <leve, essencialmente, a presenc;a dos brancos na área, 
particularn1ente a FlJN AL Neste sentido, tal situac;ao seria estru
turaln1ente semeihante a descrita aqui sobre os Guarani e os 
Kaingang no Paraná. 

F'ora do continente sul-an1ericano, o caso n1ais conhecido de 
contato intertribal, con1 as características que apontan1os aqui, é 
aquele descrito por 1~urnbull ( J 961 , 1965) sobre os Pig1neus e 
N·egros ( Bantu) do autigo Congo ( atual Zaire) . Os Bantu, agri
cultores, vivem em aldeias, construidas etn grandes clareiras, e111 
volta das quais manten1 suas ro<;as. Raran1ente penetran1 na fl0-
resta vizinha, onde viven1 os Pign1eus, em acampamentos ten1po-· 
ráriost subsistindo de ca<;a e coleta. Entre os dois grupos há 
rela<;óes assin1étricas, en1 que os Bantu abertamente menospreza1n 
os Pigmeus e os Pign1eus, embora aceitando esse tratamento na 
presenc;a dos Bantu, en1 sua ausencia fazen1 pouco deles. Sua 
interac;ao é essencialmente do tipo patrono/ cliente: os Pign1eus. 
trabalha111 nas ro<;as dos Bantu, ou lhes fornecem frutas, carne, ou 
1natéria-prin1a da floresta. Ein pagamento os Bantu suprem o~ 
Pign1eus de produtos agrícolas. Porém, ·esses só trabalham para 
seus "patróes" quando está.o dispostos e quan<lo qnerem comer, 
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beber e fu1nar o que é do Bantu. Essa situac;áo africana é parti
cnlarmente semelhante a do Alto -Rio Negro. sendo os :iVIaku os 
cqtli,·alentes a1naz6nicos dos Pigrneus. En1 ambas as situa~óes. 
encontra1nos os 1nes1nos eleinentos ele sin1biose e assi1netria que 
caract~riza1n a rela<;ao patron0/ cHente. 

1."'odas essas sitnac;óes de contato intertribal, onde a interac;ao 
dos grupos é caracterizada por d~sigualdade social, podendo tnesn10 
conter relac;óes de aparente clon1inac;ao e sujei<;ao, apresentan1 tuna 
diferenc;a básica das situac;óes que envolven1 índios e brancas, en1 
sisten1as de contato, nao 1nais intertribais, n1as o que Cardoso ele 
Oliveira optan por chan1ar de interétnicos, isto é, onde o índio 
cnf renta as pressóes de outra socieda<le, avassalacloran1ente mais 
poderosa tecnológica e po!iticamente que a sua ( 1972 :85-129). 
Enquanto nas situac;óes interétnicas a natureza e os interesses das 
sociedades en1 conjunc;ao sao de tal niodo diversos, que a exis
tencia de urna ter~de a anular .a da outra, nas s ituac:;óes inter
tribais nao h(l. esse caráter de contradi<;ao, ele aniquilamento 
n1útuo. Cada grupo guarda os limites te!"'ritoriais do outro . observa 
f ronteiras étnicas niantidas por cada parte e, dentro desses lin1i
tes, s.:! acotno<la u1~1 ao outro, num tipo de arranjo que nunca é 
completan1ente nnilateral, pern1itindo a criac;áo de interdependen
cias econ6micas. socia!s, rituais ou outras, que levan1 a caracteriza
c;áo de tais siste1nas co1no essencialn1ente sin1bióticos. J á nos casos 
- a grande 111aioria en1 território brasileiro - de encontro das 
etnias "branco ., e ·' índio", a presen<;a <lo grupo indígena ten1 
sido, ao n1enos até o nio1nento presente, constanten1ente recha
<;ada pela populac;áo regional, dado o caráter expansionista da 
econo111ia nacional. J\ssirn, para justificar a posse da terra. indí
gena, nada 1nais óbvio e c61nodo do que negar ao indio o direito 
<le existir, enqttanto indio, para nao dizer, e111 certos casos, 
enctuanto ser huinano. Por sua vez, vendo-se rechac;ado, a1nea~ado 
e e~x.tirpado de seus direitos de possuir terra e de v iver sua etnia, 
o ínclic qu·e se encontra acossa<lo pelas ondas da civiliza~ao que 
ava11.:;:<i1n sohrc o sen 1nundo. nao desejaria outra coisa se nao ver 
o hranco desaparecer ele un1a vez por todas, pennitincío assin1 un1a 
Yolta i.ts condi\0es que eratn, antes da sua chegada, hun1anatr~ente 
possh·eis. sen1 rontradi,óe::; sociais. sen1 a Juta pela scbrevivencia 
étnica. 

X o rncontro ele hrancos co111 ín<lios. as vanas rea<;úes que 
se ~en1 clesencadeado, a partir da presen<;a antagónica dessas duas 
categor ías. parece1n ter seguido certas linhas que recorren1 semprc 
que int e r<'sse;-; d11 1nesn10 tipo entram en1 jogo. 

'º 

s~, por exemplo, o foco de interesse dos brancas é única e 
exclusivamente a terra dos índios, e se esses brancas estao res
pa~dados por poder que apoie as suas ac;óes , o que ten1 acorrido é 
a expulsáo su1nária dos índios dessa terra, nem que para isso seja 
necessário exterminá-los físicamente. Exemplo disso sao as expe
d~<;~·es de " cac;a ao bugre'·' e as expedic;óes punitivas que foran1 
vanas vez es le~a~as a ef eito na Amazonia (ver, por exemplo, 
Ca~do:o de ~h~e1ra, ~964 :31-42) . No punger.te relato sobre a 
exttn<;ao. do: 1nd10~ Ott do Estado de Sao Paulo, do qual extraí
m?s a c1tac;ao aba1xo, ternos n1ais un1 e>..riemplo dessa ac;ao exter
n1~11adora. Quando suas terras f ora1n invadidas por ondas de 
cnac;áo <le gado, os Oti, cuja precária subsistencia de coletores e 
cac;~dores ~ara1nente se benef ic~ava de carne, pois a ca<;a já se 
hav1~ praticru11'ente esgotado, v1ra1n no gado un1a inesperada e 
be?v1~da fonte de proteínas. Passaran1 entao a "ca\ar" · esses 
annna1s. 

" Entrementes. os criadore3 preparavam calmamente uma batida que 
deveria exterminar todos os Oti. Juntaram cinqüenta e sete homens bem 
armados e numa madrugada cercaram a principal ranchada. . .. 

Apavorados <liante do furor da chacina, os outros grupos Oti trataram 
de escapar, fixando-se mais long~, na orla da mata onde viviam seus 
inimigos Kai1tgang. Mas dali continuaram ca~ando vacas e éguas sempre 
que se of erecia oportunidade. . . . Out ras chacinas f oram organizadas : 
por fim os criadores ca~avam os Oti com a mesma naturalidade com 
que es tes atacavam seus rebanhos. E f oram ficando cada vez mais af ei
~oados ao esparte que ncnhum mal lhes causava, porque, já entao, era 
sabido que jamais um desses índios havia usado suas armas t'ara defen
der-se dos sertanejos, sim11lesmentc se deixavam matar, sem esbo~ar 
qualquer rca~ao além da fuga. . .. . 

Em 1908 [as últimas sobreviventes dos Oti] foram vistas pela última vez: 

eram entao duas mulheres apenas, sentadas ao lad0 da estrada, cobrindo 
o rosto com as maos. " ( Ribeiro~ 1970 :85-8). 

E1n . outros casos, a ~ invasao de terras indígenas por colonos 
?u püS~1ros tem l.evado ao d~slo~amento gradativo de populac;óes 
1nd1genas que ass1m se rr:iarg1nahzam e acabam ou vivendo em 
reservas indígenas sob condic;óes de existencia ~ada satisfatórias 
ou se engajando como brac;ais, alugando barato sua for<;a de tra~ 
balho e se acomodando nas camadas mais inferiores da sociedade 
regional. Para isso, eles tem que abrir niao, nao necessariamente 
de sua existencia física (se conseguirem sobreviver as doen<;as de 

11 



"civilizado"), mas de sua etnia. E é na condic;áo generalizada de 
tndio que eles ·enfim resistem a derrocada da avalanche ocidental. 

Muitos indígenas tem perfeita consciencia do processo de 
extinc;ao por que passam. Os Cuiva, grupo indígena que vive nas 
cabeceiras do rio Orinoco, na Colombia, e que vem sofrendo urna 
violenta depopulac;ao, causada tanto por doenc;as contagiosas, 
como por assaltos armados dos civilizados, explicam seu próprio 
desaparecimento e a multiplicac;áo dos brancos, dizendo: "quando 
Cuiva morre, renasce um branco".4 Ou, nas palavras de um 
índio Nambiquara de Mato Grosso, de quatorze anos de idade: 
"Quando civilizado morre, nao é grande coisa, porque tem muito 
civilizado. Mas quando índio morre faz diferenc;a porque te1n 
pouco índio". 5 

Teríamos, assim um continuum de modalidades de espoliac;áo 
do índio, ou através da tomada de suas terras, ou da apropriac;ao 
de sua forc;a de trabalho. Num dos pólos do contin1"Um teríamos 
a reac;ao extrema do extermínio físico do í11dio, quando a sua 
presen<;a é por demais insuportável para os :lesígnios expansio
nistas regionais ou nacionais. No outro pólc do continuum vería
mos os remanescentes indígenas que conseguiram sobreviver como 
seres biológicos, mas que sucumbiram etnicamente as pressóes des
caracterizantes que lhes impuseram os " civilizados". Nestes casos, 
encontramos os índios despidos de seu conteúdo étnico original, 
sendo precariamente tolerados pela populai;ao nacional envolvente, 
já agora na condic;ao de "índios genéricos, cada vez mais distan
ciados do que erain origir.almente porque seu denominador comu1n 
passa a ser representado pelo que abs.orveram de urna mesma 
fonte externa e porque todos experimentam as mesmas con1pul
sóes e os mesmos desafíos de redefini~áo do seu corpo de crenc;as 
e valores" (Ribeiro, 1970 :222) . Nessa condic;ao, o índio fica a 
margem da corrente desenvolvimentista regional, sendc explorado 
em seu trabalho nao qualificado, nu1na situac;áo de total depen
dencia da sociedade envolvente, muito além do ponto de- onde é 
impossh"'el retornar. 

Sob este aspecto, o índio sofre a. desvantagem de carregar 
consigo o estigma de urna tradic;ao que é mal compreendida pelos 
brancos e que há muito já perdeu. A penaiidade que entáo lhe é 
imposta, por ter nascido "índio", e que é poupada as classes de bra-

" Bemard Arcand, " The Cuiva ", Tese de Doutorado, Cambridge, 
1972, citado em Silverwood-Cope, s. d. 

5 Inf orma~áo verbal de P.. David Price. 
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sileiros desprovid?s, coloca-<> numa situac;ao ainda mais precária 
do que o campones ou o brac;al regional, carente de terra ou de 
outros meios produtivos. 

Ao longo do . continuum, teríamos situac;óes intermediárias. 
Destas, tal~ez a mais freq~ente seja a situa~áo de reserva indígena, 
ull?a ,soluc;ao de ~omprom1sso entre os do1s pólos do continuum, 
pois e urna tentativa de salvaguardar a existencia iísica dos indios 
nu~ te;ri~ório que, comparado ao original, vía de regra nao pass~ 
de . premio de consolac;ao'·' ao perdedor. Dependendo do contexto 
regional em que a reserva está inserida, seus usuários indí,,.enas 
te~a? ou nao ?portunidade de manter viva a sua identidade étnica 
original. , Ass1m, no Alto Xingu, esse privilégio tem sido, pelo 
men?s ate a~ora, concedido as várias tribos que habitam o Parque 
Nac1on~l. J,a ~as reser_vas do 

1

Paraná, ~orno exemplifica 0 capítulo 
y, . muitos t?~1os. prahcamente renunciaram a sua especificidade 
etni~, f ace a . ins1ste~te ~egac;áo dessa especificidad e pelos brancos 
locais, os qua1s lhes 1mpoem urna descaracterizac;ao tribal através 
da constan~ apli:a~a~ do conceito de "bugre", carregado 

1

de todas 
as conotac;oes pe1orattvas que o define1n. 

, . Em contras,te . com essas situac;óes de desencohtros inter
etn1cos, onde o indio sai sempre perdendo (ver a análi:;e d'e Da 
Matta sobre o c~sto de ser índio, 1976a).. mesmo quando ele 
cons~gu~ se enca1xar numa estrutura remotamente reminiscente 
de simb1ose com a sociedad e regional, a través da troca de f on;a 
d~ trabalho por remunera~ao, todos os casos de conjunc;áo inter
tri.bal mos~ram urna ausencia de contradi'Yoes do tipo abordado 
ac1ma. Ate nos casos ·em que membros de um grupo tribal traba
Iham para membros de. o~tro gru~o ein troca de pagamento, isso 
nu~ca chega a se constituir em re1a~óes de explorac;áo unilateral. 
Exis~e sempre nessa~ situac;óes um mínimo de equilíbrio entre 0 
que e dado e o que e t~mado, de modo a inibir a nega~áo de um 
grupo pelo 01;1tr~: Seus 1nteresses ~áo suficientemente semelhantes, 
para tornar inv1avel, ou sem sent;.do, um tipa de explorac;aó que 
levasse ao extermínio, físico ou étnico, de um grupo pelo outro. 

.. .Por ?utro lado, o q.u_e es~s situa~óes demonstram é urna tole
rancia mytua que permite. a cada g~upo reconhecer positivamente 
a presen~a d~ outro e vive~ ~m . sistema de interac;áo perfeita
mente compativel com a coexistencia de culturas e etnias diversas. 

Vejarnos o que representam os tres casos aquí descritos. 

. A situa~ao dos Maku/ 1ndios do Rio é a que mais se apro
xima de urna configura~áo de explorac;ao de um grupo tribal pelo 
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Jutro ( ou outros) . Pelo fato de os A Ma~u tra?alhare1n como bra·· 
c;ais para os fndios do Rio, eles tem sido vistos como escrAav~s 
que servem e dependem de seus senhores. Por te: essa aparencia 
de sistema servil, a situac;áo intertribal do Alto ~lo Negro, envol-
vendo esses dois agrupamentos de índios, tem ;~do jul~<:d~, pelo~ 
brancos que por lá passaram, con10 s.end?, ?e escrav1dao . !I a 
realidade é inauestíonável o caráter s1mb1ohco das suas relac;oes. 
Os f ndi¿s do ~Rio dependem dos Maku para adquirir ~~rne de 
cac;a, os Maku dependem dos fndios do ~i? P,ª~ª a.dqu1nr._bens 
manufaturados, apesar da presen<;a de n;1ss1011ar.1os na .. reg1~0: a 
ionte de distribuic;ao desses hens. O carater da 1nterac;a~ 11aku/ 
fndios do Rio pode ser 1nuito mais adequa~an1ente descrito co:r10 
sendo um exemplo de relac;óes patrono/ c1.tente, como as define 
Wolf (1974:18). 

Este caso é 0 que demonstra o maiQr .grau de d~sigualdade 
entre as duas partes. Os f ndios do ~io se d~zem ·superiores, age!11 
como tal e transmitem, consciente ou 1nconsc1entemente, es.sa n?c;ª? 
aos missionários. Os Maku assumem, até cer~o ponto, a 1n~eno;1-
dade que lhes é atribuída, quando atuam no s1sten1a de conJunc;ao. 
Fora dele, isto é, em seu contexto habitual dentro. d~ floresta, 
entre os seus semelhantes, eles renegam ta~ superioridad: dos 
outros, escarnecendo abertamente deles, r~duztndo-os a motivo d? 
risos e chacotas. Como já apontamos ac1ma, sob este asp~cto, e 
mareante a semelhanc;a com a situac;ao Pigmeu/Bantu descrita por 
Turnbull. 

A. <i.tua<;ao dos m1ss1onários tem, em grande me~ida, r~fo.r
<;ado 0 caráter hierárquic? dess~ sistema de rela<;óes 1nt~rtnba1 s. 
Ao mesmo tempü, sua 1ncapac1d~de de perceber as d1ferenc;as 
cruciais entre os dois tipos de sociedades tern resultado na elabo
rac;ao de todo um conjunto ~e valores negativ?s co~. relac;ao aos 
Maku, e na desastrosa tentativa de transforma-los a imagem dos 

1nd1os do Rio. 
A situa\áo áo Alto Río Neg.r,o ~epresenta ~m. excelent~ ~so

teste para a apreensao das van ave1s responsa veis pelo, exit?_ e 
f racasso da ac;ao rnissionária. Quan?~ ~e sua cheg.ada a reg.1ao, 
encontraram os 1ndios do Río ( d1v1d1dos nas ~1versas tr•b.os 
enumeradas no capítulo IV) fixados ao longo do~ nos, nu~ estilo 
de vida essencialmente sedentário, com casas-alde1as comuna1s. per
manentes, e toda urna ideología que refor<;a esse se~e~tar~sx:r1º· 
Caírani presas fáceis dos propósitos cateq~istas do: i:11ss1onanos, 
que nada mais tiveram que fazer, senáo tirar o max1mo de van-
tagem dessa sedentarizai;áo. 
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J á os Maku tem como universo de a<;ao e de representa~ao 
a floresta e a mobilidade que esta induz. Seu habitat é virtual
mente vedado aos 1ndios do Rio, que temem a floresta e por isso 
os Maku tem em seu poder a capacidade de decidir se querem 
ou nao aproximar-se daqueles índios ou dos missionários, que tam
bém evitam a floresta. Tendo, pois, seu nicho próprio e exclusivo, 
os Maku até agora tem conseguido praticamente ficar a salvo das 
influencias dos religiosos. Sua grande mobilidade espacial ten1-
lhes permitido aproximar-se e distanciar-se do raio de ac;áo missio
nária, iludindo-a. Tem, portanto, escapado ao processo de apatia 
cultural que tem abatido táo drasticamente as tribos ribeirinhas, 
pois estas tem sofrido um constante bombardeio de ensinamentos 
e práticas etnicamente desmoralizantes, por parte dos Salesianos. 
Sendo os missionários praticamente os únicos brancas na área, 
sua presen<;a tem um pesó desmesuradamente grande. ~ impos
sível prever por quanto tempo mais os Maku conseguiráo se manter 
afastados e autónomos <liante dessa presen<;a persistente e insis
tente que tem contaminado as relac;óes intertribais. 

O caso Maiongong/Sanun1á, como o anterior, surgiu de con
dic;óes próprias, sen1 que tivesse havido interferencia de brancos 
na sua estrutura~ao inicial. 

Os Sanurná. como os demais subgrupos Yanoama, invadira111, 
em ·época relativamente recente, a área que havia sido, até entáo, 
território de grupos Aruak e principalmente Caribe, dentre os 
quais, os lVIaiongong. Dessa invasáo, resultou o deslocamento de 
todos os grupos tribais locais, inclusive desses mesmos Maiongong. 
1'1as, ao contrário dos outros, que desapareceram totaln1ente da 
área, os Maiongong, depois de várias rnudanc;as, conseguiram per
manecer na regiáo, que incluí ambos os lados da fronteira Brasil-
V enezuela. · 

.A.pesar de possuirem tecnologia bem mais rudimentar, os 
Yanoama, com suas táticas de guerrilha, consegciran1 modificar 
substancialmente a distribuic;ao geográfica dos grupos tribais das 
Guianas brasileira e venezuelana. 

Terminado o período de guerra, aceitos os invasores como 
novos r6identes da área, estabeleceu-se entao unt sistema de rela
c;óes intertribais bastante elaborado, onde o caráter simbiótico 
a tinge, nao só a esfera económica, mas também a social e a 
religiosa. 

Neste caso específico, foi o invasor que passou a ser consi
derado como inferior ao invadido. Os Maiongong mantém urna 
ideología de superioridade frente aos Sanumá, que busca princi-
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palmente na menor sofisticac;ao tecnológica <lestes últimos a sua 
melhor justificativa. Os Sanumá, na sua maioria, nao assumem 
essa inferioridade, embora nao neguem a maior capacidade tecno-
lógica dos Maiongong. 

A situac;áo Sanumá/ Maiongong apresen~a-se, assim, como 
sendo assimétrica, mas a hierarquia presente em suas relac;óes é 
menos claramente marcada do que no caso Maku/1ndios do Rio. 
A desigualdade social entre Maiongong . e Sanumá é mais nítida-
mente percebida no contexto do grupo local composto de casais 
Maiongong-Sanumá e seus descendentes. É aí que se torna 
aparente a relac;ao de inferioridade desses Sanumá, face aos 
Maiongong, quando assumem as representa<;óes ideológicas que 
estes lhes atribuem. 

Ta1nbén1 aqui, co1no ·já dissen1os acima, os brancos tendero 
a ad otar o ponto de vista do "superior", embora os missionários 
protestantes, os únicos brancos que operam na área, se esforcem 
por proporcionar oportunidades de trabalho e remunerac;ao para 
os membros de ambos os grupos tribais. 

No sul do Paraná, a situac;ao é bastante diversa. Os 
Kaingang e os Guarani, colocados na mesma reserva indígena; 
por fo re; a de pressóes de f azendeiros regionais e de decisao do 
antigo S. P. I., nao chegam a constituir um sistema de interac;áo 
intensa, pois vivem geograficamente separados por urna distancia 
relativamente grande, devido a intercalac;ao na área indígena da 
fírrr1a Slaviero, que explora madeira no local. Cada grupo tribal 
produz para sua própria subsistencia e o pouco que sobra, tor
nado em excedente,. é vendido em mercados regionais diferentes. 
Nao existe .. portanto, o caráter simbiótico en1 seus sistemas de 
produc;áo. 

Existe, porérn, u1na ideología de desigualdade, que leva GS 

Kaingang a ver os Guarani como seus inferiores. Essa ideología 
é, entretanto, informada pelas noc;óes que chegam a eles dos regio
nais, para os quais índio quer dizer "bugre" e "bugre" é um 
feixe de atributos, todos . negativos, dentre os quais se destacam: 
ser preguic;oso. bebado, ignorante, bobo, animalesco. 

A situac;ao Guarani/ Kaingang se distingue das demais justa
mente por esse caráter de contaminac;áo que sofrem as suas rela
c;óes dos preconceitos e estereótipos da populac;ao regional que os 
circunda. Junte-se a isso a atuac;ao dos administradores da FU
N AI que, imbuídos dessas mesmas noc;óes, mas cientes das éspe
cificidades culturais dos dois grupos, privilegiam os . Kaingang, 
po1s estes tém-se acomodado mais f acilmente a discriminac;ao de 
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que ·sao vítimas, dando a impressáo de serem ''mais civilizados" d 
G . E . o que os uarani. ssa impressáo é tao f orte que chega a convence-

los a eles mesmos, ao menos quando se comparam aos Guaraní. 
Estes, em _ toda essa trama, acabam por se tornar marginalizados 
com rel~ao aos poucos benefícios que advero da vida em reserva. 

Cremos que a leitura dos tres casos de relac;óes intertribais 
com. as ... semelhanc;~s e ?ife~en~s que apresentam, permitirá um~ 
avahac;ao das noc;oes s1mphstas e generalizantes do "civilizado" 
~m. r~lac;áo ao "~ncijo'', de tal ?lodo que nao reste dúvida de que, 
insistir-se , na. f.1~c;ao do ti:d10 h~mogeneizado como categoria 
a.bstr~ta, e mis:1f1c~r ~ reahdade, ~ cometer urna enorme injus
t~c;a. as populac;oes 1nd1genas que a1nda reRtam em território bra
s1 le1ro. 

Que esta observac;ao reflete a realidade fica plenamente 
c?nstatado A no.s casos ~pres:ntados aquí, onde vemos que a sin1-

b1ose econom1ca e social nao tem as mesmas características em 
t~das ~s ~~t~c;óes, de c~n~ato. Na, v.erdade, para que baja rela
c;oes s1mb1ot1cas, e .cond1c;ao necessana, antes de mais nada, que 
~ad~ grupo envolv1do reconhec;a as particularidades culturais e 
etn1cas do outro. 6 A especificidade de situac;óes requer especifi-
cidade de soluc;óes. 

As situac;óes de contato intertribal ora focalizadas revelam 
que, numa ri.ca A e . valiosa gama de variac;óes étnicas, é possí vel 
haver a coex1stenc1a de duas ou mais sociedades diferentes sem 
que tal coexistencia leve ao extermínio de urna pela outra. ' 

. ~, i;:redrik Barth, em 1969, já colocou muito claramente que rela~óes 
s1mb1ottcas ocorr~i:n quando.: i, existem "importantes di feren~s culturais 
complementares; ii: ~ssas dtf~.~en~s devem, ser geraJmente padronizadas 
~en~ro do grupo etmc?. . . . ni, as caractensticas culturais de cada grupo 
etmco devem ser estaveis ... " ( :19) . 
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PRIMEIRA PARTE 

Desde abril de 1968, quando o Dr. Kenneth l. Taylor e 
eu iniciamos nossas pesquisas no norte do Território Federal de 
Roraima, entre os índios Sanumá, fui despertada para a intera
<;áo <lestes com seus vizinhos, os índios l\!Iaiongong. Logo de 
início ficou patente a grande diferen<;a de estilo dos dois grupos, 
a ponto de me levar a escrever o seguinte comentário ern meu 
diário de campo, no dia 28 de abril daquele ano, exatamente urna 
5emana após a nossa chegada ao campo . "Sobre o contraste entre 
os Maiongong e os Sanumá, eu chego quase a concordar com 
Ruth Benedict e sua dicotomia Apolínio/Dionisíaco. l\o n1enos no 
xamanismo, e tenho notado também em suas 1naneiras, os Sanu
má sao 1nuito mais explosivos. barulhentos, espontaneas do que 
os M aiongong ". No decorrer dos vinte e tres meses que pas
san1os entre eles. a rninha prin1eira impressao foi multiplamente 
confirmada. 

As relac;óes Sanun1á/~Iaiongong pas5ara1n, entao, a se cons
tituir par4 lnim em assunto de grande interesse. Terminada a 
primeira etapa da pesquisa entre os Sanumá, elaborados os dados 
e escritas as teses de Doutorado, a próxima oportunidade que 
ti ve de me dedicar ao estudo dessas rela<;6es f oi no início de 
1974, quando contei com a valiosa colabora<;áo da Auxiliar de 
Pesquisa, Ana Gita de Oliveira, entáo estudante de gradua<;áo 
do Departamento de Ciencias Sociais, da Universidade de Bra
sília, onde leciono. Por urna feliz coincidencia, essa experiencia 
de Ana Gita teve, poucos meses mais tarde, continuidade etn 
outra área onde existe o mesmo tipo de contato intertribal, que 
é o Alto Rio Negro, assunto do capítulo IV. Sua vivencia nas 
duas situac;óes permitiu-lhe urna visao comparativa privilegiada, 
pois, embora sua ida ao Alto Rio Negro nao estivesse direta
mente orientada para o problema específico do contato inter
tribal, teve a oportunidade de observar um segundo caso de con
tato semelhante. 
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~.\s condic;óes de pesquisa e1n 1974, embora longe de teren1 
sido ideais, por razóes que ficam claras no capítulo JI , foratn 
de tal modo felizes, que nos permitiram coletar a quase totalidade 
do material contido nos capítulos l, 11 e 111. É claro que a 
minha experiencia anterior com os Sanumá e, mais superficial
mente, com os Maiongong, possibilitou um rendimento máximo 
nessa volta ao campo, pois permitiu estabelecer um plano preciso 
e eficiente de trabalho, em condi~óes já bem conhecidas por mim. 

O primeiro dos tres capítulos desta primeira parte fornece 
urna visao de conjunto dessa situac;áo, enfatizando o caráter sim
biótico e, ao mesmo tempo, hierarquizado, das rela~óes entre os 
dois grupos, onde a presenc;a de missionários brancos tem contri
buído para a autoMimagem dos Maiongong como "superiores" aos 
Sanumá. Sao tambén1 discutidas as ideologias que surgiram do 
contato intertribal, as esferas em que ambos os grupos interagem, 
e o problema da identificac;áo étnica dos descendentes de seus 
raros intercasamentos. 

No segundo capítulo, apresen tamos a narrativa de um índiv 
.Niaiongong sobre a sua visáo dos brancas, dos Sanumá e dos 
próprios Maiongong. Pretendemos, com esse relato, enriquecer a 
análise do capítulo anterior, urna vez que representa as expe
riencias concretas e as opinióes de um dos atores da situac;áo 
de contato. 

O terceiro capítulo é o resultado de urna experiencia total-
1nente imprevista, que teve lugar em 1974 e sobre a qual nada 
havíamos planejado. Trata-se da descric;áo e análise de u1n boato 
que surgiu a respeito de um suposto massacre de índios Maiongong 
por un1 determinado grupo de índios Yanoama, durante urna 
viagem daqueles a cidade de Boa Vista, capital do Território. O 
material para es se trabalho f oi mais assimilado do que propria·· 
mente coletado, pois veio a nós ao sabor dos acontecimentos, urna 
vez que fornas envolvidos na trama do rumor, sem sequer fazer
mos o esforc;o de nele participar. Várias vezes, descansando na 
rede, fornas despertadas por índios que nos vinham contar a 
última do boato. Foi, portanto, um golpe de sorte estarmos na 
área quando circulou esse rumor, urna vez aue ele se revelou 
altamente significativo para compreendermos atitudes, ansiedades, 
desconfianc;as mútuas que sublinham a situac;áo de contato Maion
gong/Sanumá, as quais, sem o boato, provavelmente nunca nos 
teriam sido explicitadas. 

Nesta primeira parte, compartilho da autoria do segundo 
capítulo com o Maiongong, que forneceu os dados e com Ana 
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Gita de Oliveira, que os coletou. Sobre o pnme1ro e o terceiro 
capítulos, assumo inteira responsabilidade. 

Para realizar as várias etapas da pesquisa, contamos, Taylor 
e eu, de abril de 1968 a setembro de 1970, com verba de pesquisa 
pré-doutoral fornecida pela National Science Foundation, dos 
Estados U nidos, na condic;áo de candidatos a Doutorado em 
Antropologia, pela Universidade de Wisconsin. En1 1973, dois 
meses de trabalho de campo (janeiro-marc;o) foram financiados 
pela Fundac;ao Ford, através do Curso de Pós-Graduac;áo en1 
i\ntropologia da Universidade de Brasilia e pelo Ministério 
do Interior, por meio de seu Convenio com a Fund~c;áo Univer
sidade de Brasília. E .m 1974, Ana Gita e eu tivemos o apoio 
financeiro também do Ministério do Interior, através do mesmo 
convenio. .A. essas agencias .. os nossos agradecimentos. 
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, 
CAPITULO T 

SANUMA, iVIAIONGONG E O PROBLElVIA 
DA IDENTIDADE AMBIGUA 

Este capítulo 1 focaliza as relac;6es que envolvem dois grupos 
tribais, dando enfase especial ªº problema da identidade étnica dos 
i.ndivíduos resultantes de casamentos intertribais, cuja en1ergencia, 
en1bora recente, póe em relevo itnportantes aspectos dessa situa
<;ao particular de contato, expondo as diferenc;as fundamentais 
que existe1n entre ambos os grupc)s. Meu interesse é tentar 
detectar os mecanismos que manten1 os grupos separados etnica
mente, quais os processos de interac;ao existentes em sua situa
<;áo de contato e quais as opc;óes abertas a esses filhos intertribais 
dentro da matriz ínter.étnica. 

No extremo norte do )'erritório de Roraima, na comunidade 
indígena de Auaris (vide Figura I ), situada as margens do 
rio do mesmo nome, vivem dois grupos tribais que entraram 
em contato entre si há cerca de um ·século e mantiveram, por 
duas gerac;óes, aproximadamente, relac;óes abertament~ hostis, 
com ataques armados de ambas as partes. Esses grupos sao : os 
Maiongong, de f ala Caribe, conhecidos na Venezueia, onde vive 
a sua grande maioria, por Maquiritare ou Y ekuana. O número 
aproximado de suas aldeias é de trinta, sornando urna popula~áo 
de cerca de mil e quinhentas pessoas ( Coppens, 1972 :5; Arvelo
Jim~nez, 1973 :3, 1974 :50-51). No Brasil existe em torno de 
urna centena ciesses índios, todos concentrados em urna aldeia, em 

l Este trabalho foi originalmente apresentado em forma de relatório 
ao Ministério do Interior, o qual, através do seu Convenio com a Fun
da<;ao Universidade de Brasília, financiou quatro meses de pesquisa d~ 
campo na comunidade de Auaris. Urna versao mais condensada foi apre
sentada no Simpósio " Etnicidade e Identidade ~tnica na América Latina " , 
XLI Congresso Internacional de Americani!ltas. México, 1974 (vide 
Ramos 1974). 
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Legenda 

M=Maiongong 
S =Sanumá 
C="Col6nia" •= Pddios da missio 

Figura I - A comunidade de Auaris. 

Auaris. O outro grupo, os Sanumá, representa urna das divisóes 
<la família lingüística Yanoama ( com um total de quinze a vinte 
mil falantes ). Os Sanumá vivem en1 cerca de quarenta comuni 
dades ( Migliazza, 1970), num total de próximo a dois mil indi
víduos, dos quais quinhentos está.o em território brasileiro. 

A regiáo do rio Auaris, como · também a vasta ár~ dos rios 
Parima e Uraricoera, ao sul, é totalmente desprovida de núcleos 
populacionais brasileiros. O acesso é difícil, devido ao terreno 
montanhoso e ao grande número de cachoeiras. Do lado vene
zuelano, há núcleos de popula<;áo regional mais próximos ao terri
tório desses índios," tendo havido casos de invasáo de terra·s por 
elementos da sociedade ocidental. 2 

O contato entre esses dois grupos tribais se deu quando a 
expansáo dos Y anoama, suposta..ryiente vindos do sul, alcan<;ou o 
território até .entáo aparentemente dominado por tribos Caribe. 
Essa expansáo teve como conseqüencia o deslocamento, para o 
norte, de todos os grupos que antes habitavam a área, restando 
apenas os Maiongong-1\ilaquiritare. 3 

A.tuálmente, a hostilidade inicial entre Maiongong e Sanumá 
se transf ormou em antagonismo velado, traduzido em termos de 
estereótipos, que sublinham o relacionamento de seus membros nas 
várias esfe·ras de sua vida em comum. 

Os Maiongong e os Sanurriá partilham do mesmo meio
ambiente e desempenham o mesmo tipo de atividades vitais. 
Habitam a regiao montanhosa do Parima que constituí o divisor 
de águas entre as bacias do Orinoco, na Venezuela e do Amazo
nas, no Brasil. A vegeta~ao compreende um revestimento con
tínuo de floresta tropical, que fornece a popula<;ao indígena un1a 
boa parte de sua subsistencia, na forma de ca<;a e coleta de ali
mento vegetal e animal. A pesca é de importancia secundária, 
pois estando próximo as cabeceiras dos rios, é afetada pelo pe
queno volume das águas que comportam somente urna popul~áo 
negligível de péixes . 

. -'\mbos os grupos dependem ein alto grau de produtos de 
ca~a. A~ recentemente, apenas os Maiongong, devido a seu maior 
contato com o mundo ocidental, possuíam armas de fogo. Com 
a implanta<;áo de urna missáo evangélica em Auaris, e através de 

2 Cf. Coppens, 1972. 
3 Cf. Migliazza, 1972 :.352-74, sobre a história do contato Maquiri

tare-Yanoama. 
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seu papel de fornecedora de produtos manufaturados, esta passou 
a fornecer espingardas também aos Sanumá. E sse fornecitnento 
de armas, no entanto. foi suspenso há cerca de seis anos e as 
espingardas atualmente em circula<;áo provem de trocas entre os 
diversos grupos, tanto Maiongong, como Sanumá, dentro do Brasil 
e na Venezuela. 

Embora ocupando o 1nesmo nicho ecológico, esses grupos 
tem conseguido minimizar a competi<;áo por recursos naturais, 
através de certas especializa<;óes económicas. Assim, os Maion
gong privilegiam a ca<;a ao veado, na qual parecem haver se 
especializado. Por sua vez, os Sanumá raramente matam esse 
animal. H á, por outro lado, um bom número de animais consu
midos pelos Sanumá que sao evitados pelos ~.f aiongong e, ao que 
parece, um menor número de animais ·considerados comestíveis 
pelos l\ilaiongong e evitados pelos Sanun1á. No entanto, ambos 
cac;am anta, paca, caititu, queixada e vários pássaros de grande 
e médio porte. 

Sao os produtos cultivados, entretanto, que fornecem o ali
mento diário mais constante. Há urna tendencia para os dois 
grupos construírem as suas roc;as em direc;óes geográficas dife
rentes, embora possamos encontrar urnas poucas roc;as Sanumá a 
curta distancia de outras pertencentes a Maiongong. 

A própria comunidade de Auaris está localizada onde exis
tiam, no passado, várias ro<_;as l\1aiongong, antes da chegada dos 
Sanumá ao local. Es se fato é atestado pelo tipo de vegeta<;áo 
secundária - · capoeira - que aí se encontra. 

Ambos · os grupos cultivam a rnandioca brava como seu ali
mento básico. Os Maiongong dao também grande irnportancia a 
plantac;áo de várias espécies de batatas, enquanto os Sanumá 
enfatizarr1 o plantío de inúmeras variedades de bananas, embora 
essas plantas nao sejam exclusivas de cada grupo. Produtos vege·· 
tais comuns a ambos sao a cana-de-ac;úcar, o abacaxi, .o tabaco. 
Em geral, as roc;as Maiongong sao maiores e mais sortidas que 
as Sanumá. Esse fato parece dever-se a urna tradic;ao mais ionga 
que tem os Maiongong no desempenho de atividades agrícolas. 
Até relativamente pouco tempo, os Yanoama, incluindo os Sa
numá, apenas cultivavam a banana e o tabaco. A aquisic;áo de 
mandioca é atribuída a influencia do contato com os Maiongong, 
como o testemunham relatos, tanto dos Maiongong, como dos 
próprios Sanumá. 
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. 4 história do contal o 

Enquanto os l\!Iaiongong tem urna história de contato con1 
brancas que data do século dezoito, 4 os Sanumá tiveram sua 
primeira intera<;áo significativa con1 membros da sociedade 
ocidental en1 época ben1 rnais recente. tal vez nao anterior aos 
trabalhos da Comissáo demarcadora de litnites Franco-Venezue
lana. na década de 1950. 

Embora virtualmente nada se saiba sobre os 1novin1entos 
geográficos dos Sanu1ná antes <lisso, parece yue chegaran1 a área 
quando ela já estava ocupada pelos :Niaiongong. Estes, que antes 
dispunha111 de u1n yasto território por eles do1ninado, viram-sé• 
de repente invadidos por ondas de índios hostis, até entáo total
mente desconhecidos. Depois de muitas incursoes Sanumá as 
aldeias Maiongong, resultando em martes e em roubo de mulheres 
Maiongong, estes, já de posse de armas de fogo, utilizaram-se 
delas na severa retaliac;ao que levaram a cabo. Finalmente, 
grac;as ao uso que fizeram dessas armas nos seus contra-ataques, 
os Maiongong conseguiram impor um estado de paz no qual 
emergiram como o elemento superior da situac;ao. Porém, por 
vários anos, os Sanumá fizeram incursóes a aldeias Maiongong. 
tentando incendiar as casas comunais, com todos os habitantes 
presos em seu interior, roubando produtos de consumo e mulheres, 
matando alguns homens e fugindo em seguida, sem que houvesse 
reac;ao significativa por parte dos Maiongong. .t\ razao que os 
Maiongong contemporaneos dáo para o fato de que os ataques 
Sanun1á nao foram ünediatamente repelidos é que a intenc;áo 
Maiongong era de " civilizar" os Sanumá bravíos, sem o emprego 
da forc;a. Mas, como os seus ataques se tornaram por demais 
destrutivos, os Nlaiongong passaram a revidar, lan<;ando inao de 
espingardas, desconhecidas dos Sanumá; introduziam-nas em ori
fícios feítos nas paredes da casa comunal, redonda, e, de dentro, 
abriam fogo sobre os Sanumá que, de fora, .atiravam flechas pelo 
teto de palha. Desse modo, muitos Sanumá foram mortos, com 
um mínimo de perda de vidas Maiongong, segundo relato <lestes. 

Terminada essa fase de hostilidades abertas, as rela<;óes entre 
os dois _grupos alcan<;aram um novo equilíbrio, depois que f icou 
estabelecida na regiao a presenc;a definitiva dos Sanumá. Esse 
equilíbrio tem suas bases numa dependencia mútua, embora na 
esfera económica os Niaiongong, por sua tecnología 1nais desen-

4 Sobre o contato entre os Maquiritare e os brancos. vide Coppens. 
1972 :4 : A rvelo-Jiménez, 1974:12-21. 
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vol vida, tenham mais a of erecer do que os Sanumá. Tal equilíbrio, 
" mantido basicamente por um sistema de intercambio ,de bens e 

serv1~os, comprova, mais urna vez, que as " trocas comerciais 
representam guerras potenciais, paci f icamente resol vidas". ( Lévi
Strauss, 1976 :337). 

Em condi~óes normais, 5 a maioria das comunidades Maion
gong tem urna aldeia Sanumá adjacente, ou a poucos quilómetros 
de distancia, havendo, porém, aldeias Sanumá que estáo fora da 
influencia direta dos Maiongong, como ocorre com os demais 
subgrupos Yanoama. 

A intera~áo que se desenvolveu entre Maiongong e Sanumá 
precede de cerca de cem anos a chegada de brancos a área. 
Esses brancos, os membros da Missáo Evangélica da Amazonia, 
instalaram-se em Auaris em 1964, nao sendo, de modo algum, 
responsáveis pela cria~áo do sistema de conjun~áo característico 
das rela<;óes intertribais Sanumá/ Maiongong. 

A comunidade de Auar·is 

Os dados que compóen1 este trabalho fora111 coletados na 
con1unidade de Auaris, a inargem: direita do alto rio Auaris, aflu
ente do U raricoera, a duzentas e oitenta milhas aéreas a noroeste 
de Boa Vista, capital do Território Federal de Roraima (vide 
mapa 1). O acesso a Auaris, também sede de um dos postos 
da Missáo Evangélica da Amazonia, .é extremamente difícil 
(vide capítulo 111) devido ao terreno bastante acidentado e ao 
elevado número de cachoeiras somente transponíveis por meio· de 
desvios que as contornam. Os brancos que vao até lá utilizam-se 
essencialmente de transporte aéreo, fornecido pela Missao Asas 
de Socorro . que serve os missionários lá residentes, por meio de 
um monomotor Cessna. A pista de aterrissagem, construída por 
iniciativa Maiongong, teve como motiva<;áo atrair a vinda de 
brancos, especialmente elementos da FAB, que ·1hes trarian1 bens 
manufattirados, o que até entáo os levara a se deslocarem para 
núcleos urbanos, ou na Venezuela, ou em Boa Vista, a custa de 
muito esf orc;o e tempo em penosas viagens. 

A composi~ao de Auaris é, pois, bastante variada. Os inem
bros da missáo protestante mantinham e1n 1974 seis das contru
c;óes de Auaris : quatro residencias, urna escola e um prédio que 

s Detalhes sobre o padráo de cisáo das aldeias Maquiritare poderáo 
ser encontrados em Arvelo-Jiménez. 1972. 1974. 
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serve de depósito, onde sao guardados objetos destinados a venda 
ao~ índios de a1nbos os grupos tribais e onde se efetuam as vendas. 
() número de missionários presente na cornunidade varia.. de 
:lcordo com a disponibilidade de pessoal ; por vezes permanece 
apenas um, por vezes sao quatro ou 1nais residentes na aldeia. 
_.L\ maioria desses missionários é de nacionalidade americana, 
havendo um pequeno número de brasileiros integrantes da missao, 
nos tres postos que esta mantém no Território. entrf. índios 
Yanoama. 

Junto a missao viviam, ainda no ano de 1974, sessenta e 
cinco Sanumá distribuídos em cinco casas diferentes. 6 A. nn~ 
cinco minutos, a pé, na dire<;ao sul, existiam, nesse ano, quatro 
casas de tamanhos diversos que abrigavam um contingente etni.
camente misto. Sao as f amílias de do is homens Maiongong casa
dos com mulheres Sanumá, sornando um total de trinta e quatro 
pessoas, das quais nove sao Maiongong, sete sao Sanumá _e o 
restante sao os descendentes dos dois casais Maiongong-Sanumá. 
Esse sub-grupo será de extrema importancia para a análise das 
rela<;óes entre os dois grupos. Para efeito de referencia, ele será 
chamado aquí de "Colonia". O nome é arbitrário, sendo apenas 
um recurso de identifk::ac;áo. O diagrama (Figura II), mostra as 
conexóes genealógicas entre os membros desse subgrupo de Auaris. 
Dois jovens Sanumá, que vivem junto aos casais mistos, nao tem 
la<;os genealógicos imediatos com os demais e por isso nao estao 
representados no diagrama. Em data mais recente, fui informada 
que um desses rapazes havia casado com urna jovem na aldeia 
Sanumá propria1nente dita e. como de praxe, passou a morar con1 
os sogros. 

Os Niaiongong contavam, també111 en1 1974, con1 ce111 pessoas 
vi vendo en1 seis casas agrupadas numa aldeia que f icava a cerca 
de dez minutos de carninhada das casas da missáo e dos Sanumá. 
Há uns sete anos atrás. os Maiongong viviam numa única casa 
comunal. redonda, de teto cónico_. no estilo tradicional, dividida 
internamente en1 compartimentos ocupados por famílías de 
tamanho e constitui<;áo variáveis. A substitui.;ao dessa constru
c;ao por habitac;óes inenores parece ter refletido urna tendencia 
que teve início entre os seus parentes na Venezuela. 'fal ten
dencia. no entanto. nao tevt> continuidade. a julgar pela nova casa 

G Esses números nao íncluem urna iamilia que estava ausente d1: 
:\uaris por ocasiao da última fase da pesquisa. O marido estava em 
Boa 'Vista com Maiongong, a mulher <' t r rc: iilhos. com :.i 1nae de!'ta . 
numa aldeia rio =ibaixn. 
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Maiongong que tive oportunidade de v1s1tar em marc;o de 1975. 
Localizada a jusante de Auaris, a cerca de cinqüenta minutos a 
pé, da missáo, é também retangular, mas de dimensóes sensivel
mente maiores do que a anterior. Várias das famílias que, em 
1974, estavam alojadas em casas separadas, passaram, um ano 
depois, a morar na casa comunal. As razóes para essa mudanc;a 
combinam vários fatores, desde a busca de melhores locais para 
ca~a e agricultura, até alega<;áo de distancia mais confortável dos 
Sanumá. 

O arranjo interno, tanto das casas Maiongong e Sanumá, 
como também da Colonia, varia de dois a seis compartimentos. 
Cada compartimento é identificado pela presenc;a de urna fogueira 
central, em torno da qual está.o orientadas as atividades domés
ticas de cozinha e refeic;óes de cada família. As famílias variam, 
desde a família elementar, constituída por marido, mulher e filhos, 
a família extensa de tres gerac;óes (marido, mulher, filhos sol
teiros, urna ou mais filhas casadas com seus maridos e respectivos 
filhos), de acordo com a fase no ciclo de desenvolvimento en1 
qQe cada urna se encontra (Cf. Fortes, 1974). É também possível 
encontrar-se agregados ao grupo familiar, sem relac;áo direta com 
seus membros, mas que, como os demais, contribuem para a 
manutenc;ao do grupo doméstico. 

Em volta da comunidade de Auaris, cobrindo urna área cada 
vez mais extensa, está.o 'as inúmeras roc;as pertenr.entes a membros 
de ambos os grupos. Essa roc;as, em vários estágios de matura
<;áo, podem ser encontradas a distancias consideráveis da aldeia, 
por vezes a tres horas ou mais de canoa, río acima e rio abaixo, 
o que reflete urna das conseqüencias de concentrac;áo populacional 
acima do normal para .a área. Terra cultivável passa a ser um 
bem escasso, cada vez mais longe do local de residencia. 

Como território de cac;a, a ár~a de floresta que circunda 
.A.uaris tem sofrid-0 igualmente as conseqüencias dessa concentra
<;áo humana. O tamanho médio das aldeias Sanumá varia de 
trinta a cinqüenta pessoas e as dos Maiongong geralmente nao 
excede de sessenta indivíduos (Arvelo-Jiménez, 1972 :171). En1 
Auaris, o número total de pessoas que retiram seu sustento dos re
cursos naturais da regiao era, em 1974, mais do dobro dessa média, 
sornados Sanumá e Maiongong. O resultado é que a ca<;a_ tem 
rareado significativamente, desde os anos 00, quando a comuni
dade tomou basicamente a configura<;áo que tem hoje. com a aber
tura da pista de pouso e a chegada dos missionários. U m dia 
inteiro de perseguü;ao a cac;a. muita vezes resulta em malogro. Por 
outro lado, o uso continuado de armas de fogo tem contribuído 
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para a ocorrencia de excessos com rela<;ao ao número de animais 
mortos. Soubemos, por. exemplo, em .1974, que alguns Maiongong 
mataram . qua.t.orze que1xadas, quanttdade desnecessária para 0 
consumo 1med1ato de urna aldeia inteira, já que nao existem téc
nicas de preservac;ao a longo prazo. 

Essa concentra<;ao demográfica parece ter como principal 
f at~r a pr~enc;a da mis sao, com as facilidades que oferece aos 
1nd1os, particularmente na forma de fornecimento de remédios 
e venda de produtos industrializados. Há, porém, indícios de que 
essa concentrac;ao de populac;áo já akan¡;ou seu ponto de satura
~áo, estando atualmente en1 declínio. Prüneiro, houve a mudan<;a 
de utn grupo de cerca de quarenta Sanumá de Auaris onde 
faziam parte de ' urna se<;áo da con1unidade, para urna nova' aldeia 
a cerca de quatro horas e meia de canoa, a jusante de Auaris. 
E?se subgrupo se .separou entre fins de 1970 e início de 1973. 
T1vemos a oportun1dade de visitá-los em 1974 em sua nova aldeia 
situada a margem direita do A.uaris. Sua popula<;ao está servid~ 
P.ºr roc;as c~ntí?uas a área residencial, que é rodeada por floresta 
nea em an1ma1s de ca<;a. l\.lé1n disso.. a aldeia está localizada 
su~icientemente rio abaixo para se benef i.ciar da existencia de 
pe1xe~ ?e tamanho médio, o que torna a pesca compensadora, ao 
contrario do que normalmente ocorre nas proximidades da cabe
ceira do rio. 

Segundo, foi a mudan<;a da aldeia Maiongong para um local 
af astado de quase urna hora de caminhada da missao, onde a 
terra · cultivável também está mais acessível aos habitante:; dn 
al?eia. E terceiro, a dispersáo, se be1n que t~mporária, de grande 
nu~.ero. de Sanum~, .por vários pontos da regiáo, a distancias 
vanave1s, dura~te vanos meses de 1974 e 1975. 

.1:'odo~ esses m~~imentos náo sao mais que o uso de 'técnicas 
trad1c1ona.1~ de m~b~hdade .que permitem a utiliza<;áo de determi
nada regia? ecolog1ca PQr ~empo limitado,' abandortando-a por 
outra e ass1m dando oportun1dade a fauna e flora de se revitali
zarem. Devido, principalmente, a presenc;a de missionários houve 
-:- .e há -, urna tendencia a maior sedentarizac;ao por parte do5 
1nd1os, ate o ponto em que subsistir se torna penoS-O. 

. No contexto intertribal . de Auaris surgem conflitos entre 
Ma1ongóhg e Sanumá muitas vezes gerados por acusac;óes de 
:oub~ de. produtos de .roc;a; essas, queixas sao sempre unilaterais, 
1~to e, fe1tas pe~os_ Ma1ongong. Ja se tornou proverbial a reputa
c;ao do~ Sa~uma como predadores df!S plantac;óes Maiongong. As 
acusac;o;s n~o ~arecem de f?ndamento, e por vezes ouvimos alguns 
Sanuma, principalmente cr1an<;as, admitir haverem tirado abacaxi 
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ou cana-de-ac;úcar e.le roc;as Maiongong. No entanto, a quantidad<' 
dC' roubos parecer ser hem n1enor do que o nú1nero de acusa<;óes. 

Náo existe YirtuaJmente qualquer cooperac;áo entre os dois 
grupos para ati vidades <le roc;ado, <'a<;a, pesca, construc;ao de ·suas 
casas. No en tanto. quando un1 trabalho <le n1onta é feito para os 
nlissionúrios - on antropólogos -, con10 constnt<;áo de novos 
prédios, sao engaja<los 111embros dos dois grupos. e1nbora a res
ponsahili<L·ulC' fique sempre en1 1náos ·~vf aiongong. · 

/ ls frontciras étnicas 

l\ interac;ao dos dois grupos é intensa, embora nao seja 
necessaria1nente diária. Cada grupo se mantém bem inforn1ado 
sobre o que ocorre con1 o outro, sendo continua a troca de noti
cias dentro da con1unidade como um todo. 

Apesar dessa intera<;ao constante, porém, os dois grupos per-
1nanecem separados, en1 termos de sua identidade étnica, através 
da manutenc;ao <le urna série de características sócio-culturais que 
compreende1n n1odos de agir, <le f azer e de pensar cristalizados 
en1 fonnas reconhecidas como peculiares a cada grupo. Seguindo 
Barth ( 1969), chan1arei essas características de fronteiras ét!1icas: 
elas 111anten1 os l\1aiongong e os Sanumá con10 duas entidades 
culturais discretas. 

l~ssas fronteiras étnicas sao 1nanifestadas, constante111ente, por 
1neio de inún1eros tra<;os distintivos que, ein conjunto, emprestam 
a cada grupo a sua identifica~áo particular. 

Talvez o tra<;o n1ais f aciJn1ente distinguivel e de maior impor
tancia, do ponto de vista dos atores, seja a língua. A grande 
maioria dos Maiongong nao fala Sanun1á ou, mais realistica
mente, náo admite que fa]a ou 111esmo que entende. Por sua vez, 
quase todos os Sanun1á desconhecem o idion1a lVIaiongong. No 
entanto, o meio mais con1um de comunicac;áo verbal entre os dois 
grupos é urna forma bastante simplificada e estereotipada do 
Sanumá. Tivemos oportunidade de observar alguns homens 
Maiongong, que se diziam ignorantes daquela língua: engajarem-se 
em complexos diálogos com 1ne1nbros da· outra tribo. N essas 
ocasióes, os Maiongong, ou ignoravam que estavam sendo obser
vados, ott estava1n por demais absorvidos no assunto para se pre
ocuparem com a imagem que desejam projetar de seres superiores, 
para quen1 ·saber a Jíngua dos outros nao constituí qualquer 
m·érito. 
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O Portugues nao é falado entre a111bos, pois nenhun1 Sanun1á 
tem co1nando suficiente dele, enquanto que entre os l\.!aiongong. 
apenas uns cinco ou seis hon1ens falan1 un1 Portugues rudimentar. 

Son1ente un1 hon1en1 Sanumá na regiao do ¡\uaris fa]a fluen
te1nente 'Maiongong, pois quando jovem passou vários anos resi
dindo co1n un1 segn1ento <lestes. Os ~1aiongong casados co111 
1nulheres Sanumá e residentes na Colónia f alan1 Sanutná cotn 
fluencia. e1nbora seja evidente que essa nao é sua língua 1naternn. 
Suas inulheres, en1bora entendam, nao falam a língua <los inariclos. 
Seus f ilhos 111ais velho.~ sao bilingües. 1nas os n1ais novos de1nons
tran1 apenas um hilingüis1no parcial, isto é, conhecem be1n an1bas 
as Iínguas, n1as só f alatn tnna delas, no caso, Sanun1á. 

O conhecirnento e uso do idio1na é tido por cada grupo co1no 
uni f ator extre1nan1ente in1portante na def inic;ao étnica de un1 
indivídno, ou na aferi<;ao de seu interesse por esta ou aquela 
etnia~ Aqu~les que iala1n ou conhecen1 algun1as paJavras <le Por
tugues 1nan1pulam esse fato quando quere111 se a presentar ccnl(> 
" civilizados'". r\lguns ::VIaiongong, por exernplo, atribuen1 a frlen
tidade dos f ilhos de casa1nentos mistos corl1o :VIaiongong ou 
Sanun1á, dependendo de seu conhecin1ento desta ou daquela 
língua. Por sua vez.. os Sanu1ná que, <levido a filia<;ao paterna, 
consideran1 coino Maiongong os filhos de hon1ens :vraiongong co1n 
rnulheres Sanutná .. le\'an1 e1n conta o fato de alguns deles falare1n 
perfeita1nente o seu idioma; de certa n1aneira, essas pessoas se 
tornaran1, pela fala, un1 pouco Sanu1ná. Voltaremos 1nais adiante 
a este assunto. 

Outro tra<;o distintivo entre Maiongong e Sanun1á e que con10 
o ic;lio111a. é f aciln1ente detectado, sao as posturas corpora{s. Os . 
.1\tla1ongong se caracterizan1 por suas n1aneiras comedidas, sóbria~ , 
pausadas. Nunca cle1nonstran1 estados en1ocionais de raiva, exci
ta<;áo ou ansieda<le, pelo 1üenos en1 público. Suas conversas sao 
s~n1p~e en1 yoz baixa, ron1 excec;ao dos hon1ens n1ais jO\'Cns. cujo 
n so e exageradan1ente alto. quando e1n conversas entre si. As 
n1ulheres nunca abandonarn sua postura austera, aparenteinente 
tí1nida, subjugada, nunca elevain a voz e nao participan1 direta-
1nente <fe reunioes que envolvem hoinens ~1 aiongong e nletnhros 
do grupo SanntnÍl. Andan1 geraln1ente en1 grupos <le inais de tres 
e. por vezes .. nos surpreenderan1, vindo visitar-nos no lado Sanu1n(L 
<la con1\1nidade, quando os ho1nens de sua própria al<leia cstavan1 
~~~en~es. Utna Yisita á aldeia l\1aiongong impressiona pelo 
s1lenc10, cortado apenas pelo latido de caes, cacarejar rle galinha:; 
ou choro de crian<;a. · 
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Por sua vez, os Sanumá se apresentam como indivíduos 
expansivos, extrovertiáos, altamente efusivos, prontos a de1no11s
trar alegria, a11tagonismo, agressao, ou quaisquer emoc;óes que por 
acaso sintam, independenten1ente de estare1n numa situac;áo pública 
ou privada. Qualquer rixa na aldeia mobiliza toda a popula~áo 
Sanumá e, com exce<;ao das crianc;as e pessoas jovens de ambos 
os sexos, todos participam ativamente, introduzindo argu111entos e 
contra-argumentos, em que homens e mulheres fala1n em altos 
brados, ao mesmo tempo, o que deixa perplexos aqueles que tem 
conhecin1ento limit~o de sua língua. Na r · ao 
se possa aplicar a 1 dicotoñíia oon11ñío publico-do1nÍ!!~º rivado no 
tocante a conflitos e sua resoluc;áo entre os Sañun1á. ·u1na bnga 
entre nlarido e mulher, por exemplo, é do interesse de toda a 
comunidade e atrai todos os presentes, que nao se furta111 a 
opinioes sobre o assunto. Na maioria dos casos, os irmaos da 
mulher estao presentes para defende-la contra o marido, se for 
necessário. J á entre os Maiongong, essa situac;ao seria virtual-
1nente estranha. Os conflitos internos sao resolvidos por outros 
meios, como, por exemplo, a entrega do caso ao Conselho dos 
Velhos, o afastamento temporário da pessoa queixosa, ou un1 tipo 
de controle social por meio do rumor (Cf. Arvelo-Jiménez, 1972: 
172; 1974: 206-215) . 

Para ilustrar o contraste gritante entre atitudes corporais e 
verbais entre os dois grupos, basta descrever um incidente ocorri
do em Auaris, en1 1969, do qual fomos teste1nunhas. Um grupo 
de homens Maiongong veio até u1na das casas Sanun1á, con1 a 
queixa de que urna das lnulheres <lessa casa havia roubado pro
dutos de urna roc;a Maiongong, e agredido fisican1ente a mulher 
Maiongong que a teria descoberto em flagrante. En1 poucos nti
nutos se forn1ou urna pequena 1nultidáo do. 1ado de fora da casa, 
n1u1tid5.o essa constituída por todos os Sanu1ná que ·estava1n na. 
alcleia no 111omento e por uns sete a dez Maiongong, todos ho
mens. Estes, de pé, de bra<;os cruzados, ou segurando espingardas, 
permaneceran1 calados, sizudos, estáticos, lado a lado, num sen1i
drculo, voltados para o pátio etn frente a casa, onde se agruparam 
os Sanu111á. Nenhuma 1nulher i\1aiongong compareceu. Os Sanu
n1á, de an1bos os sexos e várias idades, estavam munidos de 
ter<;ados, machados, bastoes improvisados, todos gesticulando e 
falando animadatnente. O chefe Maiongong teve entáo oportuni
dade para falar na sua língua com o único hornero Sanumá ali 
presente que o poderia entender perf eitamente. Este, enquanto se 
dirigía ao Maiongong, n1anteve sua voz baixa, nao gesticulou, 
etnbora pennanecesse agachado, como estava até entao. Dessa 
n1ane1ra, os dois homens se con1unicaram, expondo o caso a ser 
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resolvido, no melhor estilo l\íaiongong. lV!as, do n1on1ento e111 que 
0 intérprete passou a traduzir para os demais Sanu111á o que havta 
sido dito, suas tnaneiras n1udaram inteiramente : com a língua 
Sanun1á foi in1ediatamente associado tttn conjunto de gestos, 1novi
n1entos corporais, entona<;óes <le voz, que estavan1 totaln1ente 
ausentes no seu diálogo con1 o ~lfaiongong. A tradu<;áo náo foi 
apenas lingüística, inas, para surtir o efeito necessário, teve que 
ser, tan1bé1n, cultural, ou 1nais apropriadamente, paralingüística. 

Un1a série de atividades ligadas a produc;ao e consun10 de 
bens contribuí para definir as f ronteiras culturais entre os l\.faion
gong e os Sanumá. No campo da tecnología, talvez o iten1 que 
ruais distinga os l\tlaiongong ~e seus vizinhos, é a constru<;áo de 
canoas. É un1a atividade que requer habilidade e tempo, desde a 
escolha da madeira apropriada, a escavac;ao do tronco na fon~1a 
prescrita, até o amoldamento final pelo f ogo. Nas viagens ocas10-
nais que os 1\1aiongong f azen1 a Boa Vista, eles se utilizarn de 
suas canoas e, na cidade, sempre conseguem un1 hon1 prec;o por 
elas, por serem bastante apreciadas na regiao. 

Tradicional!nente, os Sanun1á de Auaris, con10 1nuitos outros 
Yanoan1a aue a.inda viven1 longe dos rios principais, nao possuía1n 
canoas, faz .. endo suas viagens a pé por atalhos na floresta. Soh 
jnfluencia Maiongong, eles adquiriram, e1n época relativa1nente 
recente, o uso de canoas, obtidas quase se1npre <lestes, por meio 
de trocas. Apenas u1n ou dois homens Sanumá etn Auaris saben1 
construí-las. A pesar disso, ainda é n1uito f reqüente viajar-se a 
pé, mesmo entre os Maiongong, de u1na aldeia para outra, un1a 
vez que as trilhas na mata, que sao rnuitas, proporcionan1 viagens 
n1ais curtas do que as inúrr1eras curvas dos rios. 

O co1nplexo de artefatos necessários para o processan1ento d:i 
rnandioca. brava tan1bé1n constituí parte do acervo tecnológico 
Maiongong, até recenten1ente ausente da cultura material Sa
nun1á. A n1andioca, como já foi <lito, passou a ser alirnento 
básico para os Sanumá, c.:on10 t11na das conseqüencias do seu 
contato co1n os Niaiongong. Con1 a ado<;áo <la n1andioca, surgiu 
a necessidade de utiliza<;áo de ralos, tipitis, balaios, pentira.5. 
todos obj etos indispensaveis para ralar a tnandioca, espren1er o 
ácido prússico, peneirar a massa antes do cozimento na forn1a de 
bei iu. En1 Auaris, até o início de 1974, nenhun1 Sanun1á sabia 
fabricar qualquer desses objetos, obtendo-os tan1bém, direta ou 
indiretamente, dos l\1aiongong. No entanto, nossa experiencia co1n 
outras aldeias Sanu1ná, fora de Auaris. nlOStra que vários hon1ens 
Sanun1á dominan1 as técnicas da cestaria. Típicamente lVIa.iongong 
é a n1anufatura de pe<;as de cestaria decoradas con1 niotivo~ 
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geométricos ou animais estilizados; esses objetos também tem boa 
aceitac;ao entre os brancos, particularmente cqmo pec;as decora
tivas. 

Os Sanumá, com urna cultura material ma1s pobre, distin
guem-se tradicionalmente pela manufatura de redes de cipó, dife
rentes das de algodáo dos Maiongong, pelo uso ainda operante 
de arco e flecha, fato enfatizado pelos Maiongong (que assim se 
distinguem daqueles por usarem exclusivamente espingardas), já 
havendo perdido a habilidade de manejá-los. Urna característica 
Sanumá é o uso de folhas de tabaco amassadas com cinza em 
um rolo em forma de meia-lua e colocado entre o lábio e os 
dentes inferiores, o que lhes dá u~a feic;áo peculiar, devido a 
distensao exagerada do lábio inferior. Por sua vez, os Maion
gong utilizam o fumo, mas na forma de cigarros, envolvidos em 
entrecasca de determinada árvore. 

Podemos ainda citar o uso de substancias alucinógenas, como 
urna prática característica dos San.umá. Essas substancias, todas 
vegetais, tem sua utilizac;ao restrita ao contexto mágico-religioso. 
Somente os homens adultos podem usá-las e seu propósito é pro
piciar a vinda de espíritos assistentes, quando chamados pelos 
xamas para diversos fins, como, por exemplo, na cura de doenc;as. ; 
Ao contrário dos Maiongong, que durante suas festas ingerem 
enormes quantidades de caxiri, espécie de cerveja feíta de man-
dioca, os Sanumá nao consomem qualquer tiPo de bebida fermen
tada. Embora assistam as festas Maiongong, eles nao partilham 
da bebida local. Por sua vez, como espectadores de sessóes xama
nísticas Sanumá, os Maiongong nunca fazem uso de alucinógenos. 

Nao pretendo aqui de modo algum esgotar todos os f atores 
que compóem a identidade étnica dos Maiongong e dos Sanumá. 
N esta caracterizac;ao dos elementos que contribuem para a manu
tenc;ao das fronteiras étnicas, tentei apenas apontar aqueles elemen
tos mais visíveis e que sao talvez os mais manipulados pelos 
atores da situac;ao, em seu esforc;o de manter sua identificac;áo 
tribal no contexto interétnico que envolve, nao somente os índios, 
mas também missionários e outros brancos, formando o que cha
marei de ideologias do contato. 

As ideologias do contato 

As fronteiras étnicas que separam os Maiongong dos Sanumá 
encontram expressáo sintetizada em dois termos usados por cada 

7 Vide Taylor, 1976. para urna análise do xamanismo Sanumá. 

38 

grupo para designar o outro. Esscs termos sao: nabit dubu,8 en1 
pregado pelos Sanumá, com referencia aos Maiongong e xidixant 
termo que estes utilizam para se referir aos Sanumá. Enquant1 
o prirneiro é derivado da língua Sanumá, o segundo tem origen1 
incerta. 9 É difícil saber até que ponto na.bu dubu é aplicado de 
1naneira neutra ou pejorativa, pois os Sanumá nao ntilizam outro 
termo para se referir aos Maiongong, como grupo étnico. Por 
sua vez, estes, falando em .Portugues, comumente f azem menc;ao 
a seus vizinhos, referindo-se a eles como Sanumá ; quando, no 
entanto, a intenc;áo é de introduzir urna nota derrogatória, lan
c;am mao do termo xidi.-ra-na. O grau de ofensa que a expressáo 
desencadeia depende do contexto em que é usada ; se é dita en1 
tom de brincadeira ou em situac;ao neutra, em que o assunto abor
dado nao envolve claramente urna deprecia~ao dos Sanumá, estes 
simplesmente a ignoram. ·Observamos, por exemplo, crianc;as 
Sanumá brincando de se chamar n1utuamente .i-idixa.na. :VIas se 
ela é usada no curso de un1a discussao pouco amigávd, por 
exemplo, durante u1na acusa<;ao pelos Maiongong de que os Sa
numá roubaram sttas roc;as, ou que as mulheres Sanu1ná sao pre
guic;osas, entao a reac;áo ao termo pode se tornar 1nanifesta: o:; 
ofendidos protestam contra a aplicac;áo da pa1avra e contra
atacam, argumentando que os ~faiongong sao mesquinhos e nao 
mais diligentes do que eles próprios. Mas, ao que parece, o uso 
pejorativo do termo xidixana nao é levado tao a sério, a ponto de 
gerar violencia física. 

Esses termos refletem urna sene de estereótipos gerados de 
urna situac;ao de desigualdade culturaí, envolvendo dois grupos em 
competic;ao por um mesmo terrítório, competic;áo essa n1anifestada, 
até pouco tempo, em ataques arn1ados, resultando em mortes em 
ambos os campos. A concepc;ao .que cada grupo tem do outro é, 
pois, produto desse passado recente de rela<;óes hostis e, assim. 
impregnada de julgamentos de valor. 

Ao nível das idéias, onde se dáo essas avalia<;oes e em termoCJ 
de atitudes, os Maiongong mostram urna certa condescendencia 
para com os Sanumá. Para eles, estes sáo preguic;osos, belicosos 
(ora bravos, ora r.ovardes), ladróes, interesseiros e, o que é de 
grande importancia no julgamento ~laiongong, nao dominam . as 
habilióaaes tecnológicas da sua cultura. Costumam caracterizar a 

s A fim de facilitar o processo de ímpressao, nao é utilizada a letra i 
cortada, como seria f onemicamente cor reto para indicar a vogal central, 
alta, vagamente semelhante a vogal na palavra inglesa bird; ao invés. é 
usada a letra tt. 

9 Cf. Migliazza, 1972 :27. 
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presenc;a dos Sanumá junto a eles corno urna fonte de irrita<;áo~ 
pois tem que suportar os maus hábitos di:! seus vizinhos, tipifi
cados nos assaltos a suas ro<;as. Quando indagados sobre o por
que ele nao se mudarem para longe dos Sanumá, os 11aiongong 
de Auaris afirmam que nao terr. para onde ir, onde nao haja 
Sanumá, pois estes estáo ern toda parte. Além disso, to1naram a 
si a tarefa de "civilizar" os Sanumá, n1ostrar-lhes como vi ver 
sem roubar ro<;as alheias, como trabalhar, como fazer canoas, tipi
tis, peneiras, a exemplo do que fizeram seus antepassados, ensi
nando-lhes a cultivar e preparar mandioca. N este aspecto, os 
Maiongong parecem ter adotado o modelo do branco, como 
"civilizador": assim como o homem branco tem ensinado índios 
a se transformar a sua imagem, também os Maiongong esperam 
ser os agentes de profunda modifica<;áo no estilo de vida Sanumá. 

Os Sanumá tem realmente adotado algumas técnicas Maion
gong, particularmente o fabrico do beiju, a confecc;áo de redes de 
algodáo, o manejo, se nao mesmo, a construc;áo de canoas, sen1 
que isso · tenha implicado necessariamente urna atitude de aceita·· 
c;áo de inferioridade que lhes atribuem seus vizinhos Caribe. Uns 
poucos indivíduos Sanumá tendem a emular o estilo de vida 
Maiongong, chegando mesmo a desejar transferir-se para a aldeia 
<lestes, em abandono de sua própria gente. Porém, a maioria, nao 
só discorda dessa atitude, como a critica abertamente. Em geral, 
para os Sanumá os Maiongong sao presunc;osos, arrogando-se o 
direito, nao reconhecido, de lhes dar ordens, sao mesquinhos e 
tendem a contribuir menos nas transa<;óes con1erciais do que 
devem, embebedam-se com caxiri, gostam <le importunar as 1nulhe
res Sanumá. Mas, ao mesmo te1npo, constitue1n urna desejável 
fonte de bens de troca, gra<;as as suas viagens a núcleos regionais. 
i\.lguns Sanumá estariam perfeitamente contentes sem a presenc:;.a 
dos 1\:faiongong (principalmente agora, que há brancas na área 
fornecendo produtos industrializados), com suas constantes acusa
c;oes de roubos e suas tentativas de levar vantagem nas trocas. 
i1:as a maioria admite que as relac;óes atuais entre os <lois grupos 
sao satisfatórias, embora ha ja sempre latente a eventual ida.de de 
um novo surto de violencias, como no caso do boato descrito no 
capítulo III. 

É bastante aparente o des-conforto que ambos os grupos 
demonstram na presenc;a um do outro, embora haja indivíduos 
Maiongong e Sanumá que, isoladamente, interajam com facilidade. 
Sao raras, porém, as ocasióes em que grupos de Sanumá e de 
Maiongong, especialmente mulheres ·e crian<;as, se reúnem por 
períodos de tempo relativamente longos, para simples convívio 
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social. Inúmeras vezes tivemos a oportunidade de observar rnerr.
bros dos dois grupos em intera<;áo, f ora do contexto das suas 
respectivas aldeias, mais comumente e:n casas de missionários ou 
dos antropólogos. Se o primeiro grupo a chegar era Sanumá: com 
a vinda de um número de Maiongong, aos poucos os primeiros 
se retiravam <la cena, até que Maiongong e brancas acabavam 
f icando sozinhos. N urna dada fase de sua residencia em Auaris, 
a missionária encarregada de administrar remédios aos indios 
mantinha dois horários por dia para esse fim, quando esperava 
que membros de ambos os grupos aparecessetn para ser medi
cados. Mas, devido a preseru;a dos Maiongong no local, tnuitos 
Sanumá mostravam grande relutancia em chegar até lá, embora. 
necessitassem de medicamentos. Mais recentemente, dois homens 
Maiongong ficaram encarregados de distribuir remédios na sua 
própria aldeia, desse modo ficando elitninada essa f onte de 
inibi<;óes. 

É muito co1nu1n, entretanto, ver-se dois ou tres in<livíduos de 
cada grupo engajados em conversas, conduzidas na língua Sanumá. 
Também sao freqüentes as vindas de urna cu duas mulheres 
Maiongong até o posto da rr!issao com o objetivo de vender pro
dutos de roc;a ou de artesana to para os brancos. N essas ocasióes, 
os Sanumá presentes nao se furtam a brincadeiras, a chacotas, 
das quais sao objeto as mulheres Maiongong que fazem. o pos
sível para ignorar os gracejos de que sao alvo. 

Nesse jogo de estereótipos, e ce condutas moldadas a situa
<;áo intertribal, o papel do branco nao é desprezível. As concep
<;óes de cada grupo em rela<;ao ªº outro nao sao homogeneamente 
adotadas por missionários e out ros agentes da sociedade exterior. 
Ao contrário, a ideología Maiongong ·é a que prevalece, pois é 
a que n1a\s se assemelha a branca, havendo sido, ela própria. 
aparentemente 1noldada por esta. Assin1, é possível detectar-se 
urna pref en~t)cia, nem sempre velada, que a 1naioria dos n1issio
nários familiarizados con1 Auaris, den1onstra pelos 11aiongong: 
estes sao tidos como trabalhadores, organizados, prontos a coia
borar nos planos dos civilizados. l\1ais abertan1ente. outros repre
sentantes do mundo exterior, tanto brasileiros como venezuelanos. 
tem expressado esse ponto de vista, por meio de ac;óes e opinióes. 
Tive, em 1973, a oportunidade de participar de urna conversa com 
um enfermeiro em Boa Vista que no passado visitou Auaris, no 
exerckio de sua profissao. Presentes, na ocasiao, estavam dois 
homens Maiongong, durante urna de suas viagens aqueta cidade. 
Um dos assuntos abordados foi comparar M2 ·ongong e Sanumá e 
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nesse tópico o enfern1eiro foi f rancan1ent(! explícito na sua avalia
-;ao dos ~1aiongong como o grupo superior, em quen1 os brancas 
poden1 confiar. ao contrário dos Sanun1á - e aqui a generaliza~ao 
se estendeu a todos os Yanoan1a - representados por ele con10 
selvagens. ladróes etc. Naturahnente. essa aprecia\áo veio forta
lecer, para os ouvintes l\.Iaiongong, a sna já existente ronvic(ao <ie 
superioridade frente aos Sanu1ná. 

.~\inda e111 1973, tuna cotnissao con1posta de brasileiros e 
v~nezuelanos incun1bidos da den1arcac;üo da f ronteira, esta va 
atuando na área de i\uaris, durante a nossa e::;tacla na aldeia. 
En1 várias ocasioes, un1 grupo venezuelano dessa co1ni:-1sao aí 
deseen de helicóptero a fi111 de recrutar 111ao-de-obra indígena. 
E1nbora o ·seu líder nao houvesse explicitarnente excluído a par· 
ticipa«;áo de hoinens Sanun1á dessa .opera<;áo, seu intuito era o de 
levar para o local de trabalho aqueles que já havia conhecido 
anterionnente e en1 cujo padrao de trabalho confiava. Por sua 
,·ez. o chefe 1\:f aiongong, a cargo do recrutan1ento, ao ser por 
nós indagado sobre a possível indusao de Sanun1á, declarou achar 
que os brancos nao os querian1, JX>ÍS anteriormente alguns Sa
numá trabalharan1 para eles, junta1nente com -l\'1aiongong, e foran1 
tidos co1no responsáveis ·por .roubos que ocorreran1. Por isso, e 
apesar ele nada ter ficado provado sobre os alegados rouhos, ele 
esta va geguro que a con1issáo nao aceitaría Sanun1á en1 sua equipe; 
de fato, nenhutn deles foi escolhido. Esse l\faiongong demonstrou, 
assin1, 111na das n1aneiras en1 que o niodelo branca é interpretado 
e tnanipulado pelos Maiongong, C0111 relac;áo a sua interac;ao com 
os Sanun1á. Enquanto, por un1 lado, ele reaf irn1ou a sua a ti tu de 
de superioridade e1n relac;áo a estes, por outro lado, elintinou-os 
de un1a possÍ\·e] co111peti<;áo peios f rntos do trabalho que os 
brancos ofereciani. 

A presen~a virtualmente constante de nlissionários c1n Auaris 
tem alterado de certc.' tnodo as intenc;óes declaradas dos 'Niaion·· 
gong con10 "ci\'ilizadores·'' dos Sanumá. Alegan1 alguns 11.aiongong 
que o processo de aprendizado Sanumá foi interron1pido por 
interíerencia dos n1issionários . Por exemplo, reclamam que estes 
desapr0Yan1 o fato de os Sanun1á trabalharen1 para os ~v.Iaiongong, 
que nao lhes pagam devidan1ente. l\1as os 11aiongong conside
rarn que o ensinan1ento de tarefas aos Sanumá já deve ser, 
en1 si, tido con10 pagan1ento. Por outro lado, os Sanumá sao 
freqüentemente recrutados pelos missionários para efetuar servic;os 
para estes. sendo pagos en1 tennos equivalentes aos prec;os 
correntes e1n Boa Vista. Portanto, para os Maiongong, a pre
sen<;a miss1onária criou u1na competic;ao por n1ao-de-obra Sanumá. 
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para a qual cstao economica1nente 1nenos aptos do que os brancas. 
Na opiniáo dos Maiongong, "os n1issionários estragaratn os 
~ , " ' Sanuma . 

Vernos, assim, que os missionários trazem, a um só tempo, 
vantagens e desvantagens para os Maiongong : vantagens, pois 
se constituetn em fonte de objetos de troca, como tert;ados, facas, 
nlachados, dos quais estes índios dependem de maneira irrever
sível. Além disso, o seu programa de alfabetizac;ao beneficia 
aqueles que estao forten1ente inclinados a dotninar a língua por
tuguesa. Desvantagens, porque, utilizando co1npetitivamente o 
trabalho Sanurná, coibira1n as intenc;oes l\tlaiongong de se vale
re1n de seu papel auto-atribuído de "civilizadores", para usufruir 
da máo-de-obra Sanurná, se nao gratuita1nentc, pelo menos a 
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custo 1rr1sono. 

Os ca1npos de inJcra{iio 

Se no nível ideológico a intera\áO entre os Sanumá e os 
Maiongong revela um sentido de superioridade por parte dos 
último·s, superioridade essa, até certo ponto, assumida por alguns 
Sanumá ( essencialmente no que diz respeito ao campo tecnoló
gico ), no nível do comportamento, as inter-relac;óes dos dois gru
pos surgen1 muito n1ais con10 um arranjo simbiótico, para o qual 
ambos contribue111 interdependentemente. Essa situac;áo simbiótica 
é o resultado do processo de adaptac;áo pelo qual eles tem passado, 
no curso de sua história em comum. 

Sao várias as esferas de atividades em que se deu essa adap
tac;áo mútua. Focalizaremos aquelas esferas onde a participac;áo 
de Maiongong e Sanutná é mais intensa, ou seja, a economica, a 
religiosa e a social, esta última representada pela institui<;áo do 
casamento e suas ramifica~óes. 

O campo económico no qual interagen1 Maiongong e Sanumá 
é caracterizado pelas freqiientes trocas que te111 lugar em Auaris, 
envo!vendo o intercambio de bens provenientes de an1bos os 
grupos. Esses objetos podem ser matérias-primas locais, produ
tos de artesanato também local, ou objetos manufaturados trazidos 
a comunidade por missionários, antropólogos ou ocasionalmente 
outros- brancos vindos do Brasil, e talvez mais freqüentemente 
oriundos da extensa rede de trocas que cobre todo o território 
Sanumá-Maiongong, em ambos os lados da fronteira. ..l\.través 
dessa rede, muitos objetos industrializados, originários em centros 
urbanos na Venezuela, chegam a Auaris depois de haverem 
passado por várias aldeias intermediárias. 
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Dentre as matérias-primas, tem realce especial hoje em dia 
a produc;ao de algodáo pelos Sanumá e a sua aceita<;ao pelos 

~ Maiongong como bem de traca. Segundo um informante Maion
gong, o algodao Sanumá é superior e geralmente é fiado em quan
tidades suficientes para a fabricac;ao de redes. Admite esse 
hornero que talvez os Maiongong nao tenham aprendido bem a 
técnica de fiac;ao. Um novelo de algodáo, suficientemente grande 
para se fazer un1a rede, é comprado pelos Maiongong geralmente 
com objetos industrializados: terc;ados, facas, roupas feitas. O 
valor de um desses novelos equivaie aproximadamente ao de un1 
machado. Urna vez o algodao transformado em rede, seu valor 
de troca, é claro, aun1enta substancialmente. Até recentemente, 
eratn os Maiongong que fabricavan1 redes de algodáo e o sen 
co1nércio se caracterizava por transa<;óes em que os Sanumá 
eran1 os compradores. Hoje, vários homens e algumas mulheres 
Sanumá domiham bem a técnica de tecer redes e seu produto é 
comumente comprado pelos Maiongong. O valor unitario dessas 
redes equivale ao de um cao de cac;a, ite1n altamente valorizado 
na área; um cao pode chegar a valer urna espingarda de segunda 
mao, ou urna canoa. Poderíamos considerar essa mudanc;a de 
produtores de redes como senda um exemplo de adapta<;ao econó
mica, através da cria<;ao de especializac;oes vantajosas para o 
equilíbrio económi.co de ambos os grupos en1 sua situac;ao inter
tribal. 

Por sua vez, os Maiongong sao os maiores fornecedores dos 
objetos qne -constituen1 o complexo tecnológico da produ<;ao de bei ju 
de mandioca: ralos, tipitis, balaios e peneiras. Em Auaris, até 
mar~o de 1974, nenhum Sanu111á dominava as técnicas . de fabri
cac;áo de qualquer desses produtos. Eram ·trocados com os 
l\.1aiongong diretamente, ou indiretamente, quan<lc comprados de 
outros Sanumá. Durante a nossa última pennanencia na con1u
nida<le, um visitante Sanumá de urna aldeia vizinha, homen1 
jovem com grande habilidade para o trabalho de cestaria, passou 
várias semanas em Auaris, constantemente engajado no atendi
mento de encomendas de peneiras, tipitis e balaios para uso local, 
inclusive para um Maiongong residente na Colonia. Por fim, 
dois hon1ens Sanumá come<;aran1 um processo de aprendizado 
com esse visitante, porém nao saben1os se chegaran1 a se capacitar 
para pro<lu<;áo independente. A f abrica<;ao de ralos ( retangulos 
de 1nadeira com finos fragmentos de lata afiada encrustados em 
espac;os regulares) tem permanecido con10 atividade exclusiva
mente Maiongong; nao conhecemos nenhum Sanumá que os tenha 
produzido. Também aqui podemos detectar urna divisao de tra-
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balho em que a produ<;áo de determinados bens ~ inten~ionalmente 
mantida a cargo de apenas um dos grupos, cnando ~nterdepen
dencias que dáo sentido ás rela<;óes de troca e que contnbuem para 
un1 contato mais intenso entre os dois grupos. 10 

Além da troca de bens~ as rela<;óes económicas l\.Iaiongong
Sanumá envolvem presta,óes de certos servi<;os remunerados, 
geraltnente desempenhados pelos Sanun1á. Entre eles estáo os 
funerais. 

Os Maiongong mante1n urna série de crenc;as ligadas a mort~, 
que envolvem rígidas observa<;óes quanto. ao contat? con: o cada
ver e con1 toda e qualquer pessoa ou objeto que tiver tido qual
quer tipo de contato com ele. Assin1, se um ~ndivíduo morre 
dentro de casa, esta <leve ser queimada e outra será constru~da 
para nova residencia. Aqueles encarregados do funeral, que ten1 
contato direto ou indireto com o cadáver (tocar no morto ou 
simplesmente acompanhar o féretro) ficam su jeitos. a ~m perío~o 
de reclusa.o se forem Maiongong, ou de total ev1ta<;ao, se nao 
morarem e~ casas Maiongong. Esse período pode variar de uns 
poucos meses a um ano, dependendo da proximidade a que a 
pessoa esteve do morto. 

N es se contexto, torna-se, pois, altamente desejá:vel para os 
Maiongong entregar a tarefa do funeral .aos Sanumá, preferent~
mente aquel es que residem f ora de Auans, o que torna ben:i m~1s 
fácil manter um longo período de evita<;ao. Esses funera1s te1n 
normalmente a forma de crema<;ao, prática essencialmente Yano
ama . embora tradicionalmente (e hoje, esporadicamente) os ' . 
Maiongong praticassem o enterrament?. Po~ ~ses serv~<;o~ o::; 
Sanumá recebem em geral produtos tndustnahzados, pnnc1pal-
1nente instrumentos de ac;o, por vezes redes, de fabrica<;¿¡,o 
ocidental, ou mesn10 dos próprios Sanumá, anteriormente adqui
ridas pelos Maiongong. 

É interessante ressaltar o contraste gritante entre o tratamento 
que os Maiongong e os Sanumá dáo aos seus respectivos m?rtos. 
Para os Maiongong, o cadáver é algo extremamente polutdo e 
poluidor, condutor de doenc;as letais e, portanto, . evitado a todo 
custo. Os moribundos sao levados para fora da casa comunal e 
acomodados. num abrigo na clareira da aldeia construído para esse 
propó"sito, para •que a morte nao ocorra dentro da casa, o que 
in1plicaria a destrui<;áo da mesma pelo fogo. Isto aconteceu, por 
exen1plo, com a grande casa retangular que constituía a Colonia 

io Sou grata ao Dr. Kenneth I. Taylor por haver apontado esse fato 
de especializa~ao economica intencional. 
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há uns seis anos atrás. Essa casa sobreviveu a morte de un1a 
n1ulher Maiongong, que agonizante, f oi levada para un1 tal abrigo 
externo. Porém, teve que ser queimada quando urna das viúvas 
locais, 1nulher bastante idosa que ali residía, por razóes que des
conhec;o. acabou falecendo em seu interior. 

Enquanto os Maiongong evitan1 o morto e todos aqueles que 
dele se aproximaram, os Sanun1á, ao contrário, ingerem os restos 
1nortais de seus cotnpanheiros. Depois de horas e horas na pira 
crematória, o cadáver fica reduzido a ossos totalmente carboni
zados que sao cuidadosamente separados do carváo da fogueira, 
a111assados. guardados e1n cabac;a lacrada, e n1ais tarde pulveriza
dos para serem misturados a mingau de banana e ingeridos 
durante longo ritual que é ef etuado em honra ao 1norto. Só as 
pessoas proxin1a1nente relacionadas co1n o 1norto to1na111 as cinzas, 
especialmente os pais, irmaos, conjuges e cotnpanheiros de aldeia. 
Inimigos nao deven1 ter acesso as t.:inzas, pois nao as to1narian1 
nesse tipo de co1nunhao, 1nas as usarian1 para fins de n1agia 1nalé
vola. Esse tipo de endocanibalisn10 varia bastante entre os suh
grupos Y anoama, porém está sempre associado a comunhao do 
1norto con1 os vivos. Dizen1 os Sanumá que, tomando as cinzas, 
os paren tes e amigos aplacam o fantasma do morto que, satisfeito, 
nao os importuna. Além disso, ingerí-las torna as pessoas valen
tes, sen1 medo de nada. Deve-se notar, no entanto, que mortos 
Maiongong cren1ados pelos Sanun1á nunca sao por estes consu
n1idos, 1nas abandonados no local da cremac;ao. 

Assin1, enquanto os Maiongong enfatizam a separac;ao e dis
tancia entre vivos e rnortos, ¡x>r n1eio de crenc;as sobre poluic;ao, 
os Sanumá sublinham a incorpora~ac e assimilac;ao dos mortos 
pelos vívos, através da ingestáo física dos restos 111ortais de seus 
con1panheiros. 

Outra área de atividades en1 que o concurso dos servic;os 
Sanumá é desejável para os ·Maiongong, refere-se a viagens. Fre
qüentemente, os Maiongong chamam jovens Sanun1á 11 para 
acompanhá-los a outras aldeias, con1 o propósito de utilizar esses 
rapazes como ajuda no transporte de carga ; quando essas viagens 
envolvem a passagem próximo a comunidades Yanoama com as 
quais os Maiongong tem pouco ou nenhum contato, a presen<;a 
desses joYens tem dupla utilidade: além de auxiliar no trab~lho 
de tra<;ao, ser,·em também como mediadores entre os estranhos 

u Os Maiongong também utilizam esses servi<;os de um outro grupo 
Yanoama conhecido em Auaris por \Vaiká, cuja aldeia está localizada a 
''ários quilómetros rio abaixo. 
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e os Maiongong, supostan1ente garantindo ou maxin1izando as 
chances de um percnrso tranqüilo por território Yanoama. Essas 
tarefas sao retnuneradas, embora os Sanumá sempre se queixem 
de pagan1entos inadequados que lhes dao os Maiongong. Nessas 
viagens os acompanhantes Sanumá sao alimentados pelos lVIaion
gong e manten1 com estes ínti1n0 contato. 

Nao sao raros os casos de jovens Sanun1á que passan1 ten1-
poradas 1norando ern casas lVlaiongong. Ein 1968 observamos que 
dois rapazes de idade aproxi111ada entre treze e dezesseis anos, 
residentes de un1a aldeia localizada a cerca de un1 dia de canoa, 
rio abaixo .. estavan1 1norando na entáo casa redonda comunal dos 
Maiongong. partilhando do con1parti111ento central destinado aos 
hon1ens solteiros. A presenc;a desses jovens, que pode se estender 
por anos ou apenas nieses, é explicada pelos ivlaiongong co1no 
un1 nlodo clesses jovens aprenderem as artes Maiongong e se ton
narein "civilizados". Por sua vez, os Sanun1á veen1 nessa prática 
a oportunidade de obter n1ais fácil acesso aos bens de troca 1Vlaion
gong. Por isso, as 1náes Sanun1á por vezes encorajam os filhos 
( inas nunca as fil has) a passar urna ten1pora<la de residencia entre 
os l\1aiongong, f azendo biscates, co1110 ca pinar atalhos, ou a cla
reira da aldeia. l\1as ta1nbén1 aqui há constantes reclamac;oes sobre 
a disposic;ao <lestes em pagar menos do que é considerado devido. 
En1bora náo haja dados que permitam urna afirmac;áo segura 
sobre este assunto, é inuito possível que essas recla1nac;oes sejam 
engendradas por fatores ideológicos, sen1 que exista, na realidade, 
razao de queixa, objetiva1nente falando, sobre os pagamentos efe
tuados pelos Maiongong. Saben1os, no entanto, que os Sanumá 
utilizan1 esse n1es1no argumento quan<lo pretenden1 extrair algun1a 
vantage1n dos brancos. Por exemplo, é con1un1 ouvir deles que os 
missionários, ·con1parados conosco, antropólogos, paga1n pouco, ou 
vice-versa. En1 sua tentativa de tirar o 1nelhor proveito possível 
de suas transac;óes, eles se valem do refráo de que estao sendo 
e~poliados. 

() utra esfera de atividade que revela a adaptac;ao de uin grupo 
ao outro e o desenvolvin1ento de interdependencias, diz respeito 
ao can1po que a qui chan10, sin1pli f icando, de mágico-religioso. Os 
oficiantes - xainas - Sanumá sao tidos pelos Maiongong con10 
altamente competentes e especialmente eficientes na sua capac1-
dade de curar doen<¡tS. Isso é conseguido por intermédio de espí
ritos assistentes - hiekula - que sao chamados pelo xama ¡x>r 
n1eio <ie canticos apropriados a cada espírito. 12 Através <le obser-

12 Vide Taylor, 1974, sobre xamanismo Sanumá aplicado a cura 
de doent;as. 
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va~áo direta e de relatos de informantes de ambos os grupos, 
ficou patente o uso que os !viaiongong fazem do xamanisn10 
Sanumá, mesmo incorrendo em críticas por parte dos missionários. 
Por sua vez, um xamá Sanumá nunca se recusa a atender um 
cliente, en1bora no caso dos Maiongong ele reivindique paga
mento, o que nem sempre acontece entre os próprios Sanumá. 
Embora haja em Auaris um xama Maiongong, sua qualidade de 
curandeiro é tida como sensivelmente inferior aos melhores xama.; 
Sanumá. Queixam-se os Maiongong de que hoje em dia tiáo 
há mais xamás de sua tribo que merec;am o crédito e a confianc;a 
de seus clientes e por isso eles recorrem aos especialistas Sanumá. 
Apesar da introduc;áo e uso intensivo de remé.dios ocidentais, o 
xamanismo é considerado como tao importante e, em certos casos, 
mais eficaz do que a utilizac;áo de medicamentos. 
· Paralelamente as curas xamanísticas, ambos os grupos se 
valem do conhecimento empírico que tem do seu meio-ambiente 
como fonte de drogas medicinais e de efeitos diversos. Dentre 
os últimos, tem destaque os elementos empregados para fins 
mágicos. Certas plantas utilizadas e~ magia - chamadas pelos 
Sanumá pelo nome genérico de al<r&ali - sao ' conhecidas por 
ambos os grupos e por ambos igualmente temidas. Os Maiongong 
náo escondem seu receio de cair vítimas de magia Sanumá, citando 
mesmo casos de parentes seus que morreram devido ao efeito de 
alarwali Sanumá. Nos últimos anos os Maiongong tem estado sob 
constante ameac;a de alawali por um homem Sanumá cujo filho 
mais velho viajou há vários anos com os Maiongong para Boa 
Vista e nao voltou rnais, aparentemente por decisáo própria. O 
pai, certo de que sao os Maiongong os responsáveis pelo nao 
regresso do filho, reaviva intermitentemente suas am~ac;as, sen1, no 
entanto, jan1ais o fazer em confronto di reto com eles, 1nas sen1pre 
por int~rmédio de terceiros. 

Outra indicac;ao do poder da 1nagia Sanun1á surgiu por 
ocasiáo de urna discussáo em torno do rumor, segundo o qual un1 
dos Maiongong casado con1 mulher Sanumá teria sido morto por 
um grupo Yanoama do rio Mucajaí (vide capítulo III <leste 
vol u me). O filho 111ais velho desse homem, que é considerado 
por alguns e se considera nlais Maiongong do que Sanumá, pro
f eriu urna ameac;a em voz alta e em língua Sanumá, que consistia 
em fazer um tipo especialmente poderoso de alarwali e dirigí-lo 
rio abaixo, para que todos, Sanumá, Maiongong, brancos, morres
sem em represália pela morte de seu pai. caso eta th·esse real
mente ocorrido. F.sse tipo de ala·wali é urr1a fórmula Sanumá. 

Por sua vez, os próprios Maiongong, embora mantendo 
sigilo restrito sobre suas atividades inágicas, sao conhecedores de 
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poderosas fórmu~as cujo resultado é o de produzir, por exemplo, 
a ,?1ort~ de, alguem que provocou ~ mo:te ~e outrem por magia. 
Nao se1 ate que ponto os San urna estao cientes dessas práticas 
Maiongong, mas nunca as mencionaram voluntariamente. 

Intercas0"1f,entos 

Na coexistencia entre Maiongong e Sanumá, talvez a esfera 
de ac;áo menos ativada e, no entanto, mais reveladora, é a do 
casamento. Em Auaris há somente dois casos de intercasamentos, 
ambos envolvendo homens Maiongong e mulheres Sanumá. Sabe
i:nos de um , terceiro h~:nem Maiorigong que, no passado, .casou 
com .Sanuma; essa un1ao durou pouco, havendo terminado en1· 
divórcio. 

As considerac;óes que impedem maior número de unióes entre 
m~mbros dos dois grupos sao todas de ordem ideológica. Os este
reótipos que contribuem para manter as fronteiras étnicas operam 
talvez com toda a sua forc;a no que concerne casamentos mistos. 
Assim, as razóes que os !vlaiongong dao para náo casarem con1 
mulheres Sanumá variam dentro do tema de que elas sao infe
riores, náo sabem fazer artef a tos, náo cozinham para os maridos 
quando devem, enfim, sao xidixana. Ainda mais veementemente, 
suas mulheres também sao instruídas a nao casar ou ter algo a 
v·er com homens Sanumá ; na realidade, nao há nenhum caso 
conhecido d:esse tipo de uniáo. A evita~áo que as mulheres Maion
gong tem para com os homens Sanumá é quase total. 

Os ~Iaiongong ta1nbém argumenta1n que é inau casar com 
Sanu111á porque estes sao outra gente, outra tribo de indio, por
que é bon1 cada grupo continuar "puro", ou, ainda, porque nao 
f alan1 a língua dos outros, nao ha vendo entendirnento possível. 

Por sua vez, os homens Sanumá pouco se manifestam a 
respeito. É como se para a maioria a possibilidade nao chegasse 
realmente a existir; eles e os Maiongong sao diíerentes e isso já 
os distancia suficientemente para que o casamento con1 mulhercs 
Maiongong nao chegue a ser cogitado. Alguns, quando jovens, 
passaran1 urna temporada de residencia entre os Maiongong, che
gando a aprender a tír:gua e, sobre eles, se diz que tentaram casar 
com mulheres 1'laiongong, porém estas recusara;n. Quanto as 
mulheres Sanurc1á, a atitude mais comum é também de evita<;áo 
dos hon1ens Maiongong. Em dois casos distintos, mulheres Sa
nun1á fugirarn para nao casar co1n homens lVIaiongong (mais 
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tarde, urna delas acabou casando com um Maiongong), alegando 
teren1 medo deles, sei:ido seus hábitos tao diferentes dos dos 
homens Sanumá. 

É comum ouvirmos mulheres Sanumá fazerem planos de casa·· 
mento para seus filhos. Nesses planos nunca entra a possibilidade 
de casamento com Maiongong. "Nao quero nabu de, só quero 
Sanumá" é urna forma comum que elas usam para expressar 
suas preferencias matrimoniais, tanto aplicadas a e las próprias, 
como a seus filhos de ambos os sexos. 

Os dois casos atuais de mulheres Sanumá casadas com ho
mens Maiongong sao geralmente explicados como resultado de 
que, na época, nao havia homens Sanumá, nem mulheres .rv1aion
gong disponíveis. Naturalmente, seria muito difícil averiguar a 
realidade empírica dessas afirma<;óes, já que ambos os casamentos 
ocorreram há mais de dez anos. Mas vale a pena ressaltar que, 
atualmente, há, tanto entre os Sanumá, como entre os Maiongong, 
jovens ·solteiros de ambos os sexos, aparentemente dentro das 
categorias permissíveis ao casamento. No entanto, a afirma<;ao 
corrente, ao menos entre os Sanumá, é de que nao há jovens 
solteiros na comunidade. 

Esses dois casos de casam·entos intertribais representam rica 
fonte de informac;óes sobre a posi<;ao de cada grupo vis-a-vis o 
outro e a manipula<;ao de suas respectivas ideologías criadas pelo 
contato. Alguns Maiongong, por exemplo, sao de opiniáo que 
esses homens nao sao verdadeiros Maiongong, já que casaram com 
Sanumá. ·Por outro iado, diz um dos líderes da aldeia Maiongong, 
que esses casamentos, principalmente o primeiro, foi positivo para 
reunir as duas tribos, cujas rela<;óes eram ainda mais tensas na 
época. De maneira menos explícita, essa f oi também a su posta 
opiniao dos país das esposas Sanumá. Essa talvez represente a 
visao mais realista de urna situac;áo em que cada grupo parece 
encobrir os seus verdadeiros interesses em relac;áo ao outro. Reve
lando um tipo de adapta<;ao social que afeta diretamente apenas 
alguns membros de cada grupo, os intercasamentos sao elucidativos 
para a compreensao dos limites dentro dos quais é permitida a 
transposi<;ao das fronteiras étnicas. Se considerarmos, por exen1-
plo, o local de residencia <lesses casais, constatamos que suas 
oµ<;óes foram reduzidas e nao duplicadas (como se poderia esperar, 
em termos de possibilidade lógica e como parece sugerir van Vel
sen, 1967 :142). Senda que ambos os grupos favorece1n a resi
dencia com os pais da mulher, seria adequado aos maridos 
Maiogong irem morar com seus sogros Sanumá. No entanto, 
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nao só isso nao ocorreu, como tan1bém eles nao levara1n suas 
mulheres para residir na aldeia Maiongong; ao invés, por meio 
de neolocalidade, constituíram um grupo a parte. Por um período 
de tempo relativan1ente curto e depois de haverem passado vários 
anos em local de residencia próprio, esses casais, juntamente com 
algumas famílias Sanumá, viveram temporariamente nas imedia
c;óes da entao casa comunal Maiongong, consistin<lo num tipo de 
agregado satélite. Atualmente, constituem o núcleo do aldeamento 
aqui designado por Colonia que, pelo menos segundo o nosso 
conhecimento, já representa o seu terceiro sítio domiciliar em 
Auaris, geograficamente independente. Aiém dos dois homens ·
que sao irmáos - os outros Maiongong aí residentes sao todo;, 
aparentados com eles, como mostra o diagrama na página 31. 

O irmao mais velho foi casado, ern regime de poliginia, con1 
mulher Maiongong, que faleceu, há cerca de cinco anos. En
quanto vivía, essa mulher morava na mesma casa que sua co-es
posa Sanumá, e1nbora em compartinientos diferentes ; era a se
gunda esposa, trazi<la de urna aldeia da Venezuela depois que o 
marido já havia casado com a mulher Sanumá. De seus quatro fi
lhos vivos, apenas a mais velha, mo~a de aproximadamente quinze 
anos, estava, em inícios de 1974, vivendo na Colonia. Os demais. 
estavam na aldeia. Maiongong, aparentemente apenas durante a 
ausencia do pai, em viagem a Boa Vista. Pouco antes da nossa 
chegada a Auaris, em janeiro, um dos tios maternos das crian<_;a:; 
tirou-as da casa da esposa do pai, alegando que estava1n passando 
fome nas maos dos Sanun1á. Segundo os Maiongong, as crianc;as 
se regozijaram com a .mudanc;a para a aldeia Maiongong; segundo 
a mulher Sanumá, elas choraram em protesto, reclamando que 
queriam ficar com ela. · 

Por ocasiáo da tnorte da esposa Maiongong desse ho1nen1, Lou
renc;o, houve urna tentativa, por parte do irmao da esposa Sanumá, 
de persuadir o marido Maiongong a abandonar de urna vez por 
todas o mundo Maiongong e criar seus filhos junto aos Sanumá, 
que saberiam cuidar deles. E.mbora criadas para serem Maiongong, 
essas crian<;as tem vivido de maneira mais ou nlenos constante 
como residentes da Colonia, aos cuidados da avó paterna, princi
palmente. Nao falam Sanumá, mas o entendem. 

Todos os filhos adultos dos casamentos intertribais · estáo 
casados com Sanumá, tanto homens, como mulheres. Dentre estas, 
duas estao casadas e outras duas, embora já tenham passado pela 
puberdade, permanecem solteiras por razóes que veremos abaixo. 
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Segundo as esposas Sanumá, nunca houve problemas maiores 
entre a mulher Sanumá e . sua co-esposa Maiongong. Embora nao 
houvesse muita coopera~áo entre ambas, também nao ocorriam 
desaven~as, supostamente, devido a timidez da última. Mas, de 
acordo com um informante Maiongong, as duas mulheres briga
vam tanto, que um dia o marido teve de interferir, batendo em 
ambas. 

Há cerca de do is ou tres anos, f aleceu urna das esposas do 
pai, · também já falecido, dos dois irmaos Maiongong, e que era 
também residente da Colonia. Enquanto vivia, de acordo com rela
tos de urna das esposas Sanumá, essa mulher constanten1ente as 
acusava de nao serem diligentes. Isto parece ter sido a n1aior 
fonte de tensao entre os membros da Colonia, pois polarizava 

· opinióes e enfatizava diferenc;as étnicas. Eram freqüentes as 
discussoes sobre os atributos e desempenho real das mulheres de 
cada tribo e nelas vinham sempre a tona os estereótipos que sepa
ram os dois grupos. Com a morte dessa rnulher, o foco de con
tenda parece ter se deslocado para a aldeia l\i1aiongong, na figura 
da mulher - Maiongong -- de um de seus chefes, pois com os 
demais Maiongong da Colonia, as relac;oes p~recer ser harmonio
sas, se bem, que reservadas. Também aqui, o motivo de discórdia 
sao as acusa~óes de roubo de ro<;as Maiongong por mulheres Sanu
má. Ao que parece, o papel dos maridos nas rixas de suas mulhe
res é mhiimo, havendo pouca ou nenhuma interferencia de sua 
parte na resolu~áo de. disputas. Sendo eles figuras-chave nessas 
desayenc;as, omitem-se de participar nelas. 

Categorias amh;iguas: a identidade dos filhos 
intertribais 

Para melhor compreendern1os a apreciac;áo que cada um dos 
grupos faz sobre a etnia dos filhos nascidos desses casamentos 
intertribais, é necessário, primeiramente, descrever, mesmo que 
sucintamente, ·os aspectos mais significativos de ambos os grupos 
no que concerne a trans1nissáo de certas característica_s sociais de 
urna gera<;ao a outra. Focalizarei aspectos que, de urna maneira 
ou de outra, estáo ligados a considera<;óes de des~endencia e resi- . 
dencia, tais como a transmissáo de condic;áo de membro de grupo, 
transmissáo de nome grupal e regra de residencia pós-marital. 
Segundo essas características, as dif eren<;as e semelhan~as entre 
os Sanumá e os Maiongong podem ser expressadas da seguinte 
forma: 
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SANUM.A 

Condi~áo de membro de grupo de 
descendencia transmitida por íilia
~áo paterna. 

Transmissao de nome de gr-upo 
de descendencia (patronímico) por 
filia~áo paterna. 

Preferencia por endogamia de 
aldeia. 

Residencia pós-marital com pais da . 
mulher. 

MAIONGONG 

Nao há grupos de descendencia. 
Comii~ao de membro · de aldeia 
transmitida por filia~o paterna, 
para os homens e materna, para. as 
mulheres. 

Nome de aldeia. nao é transmitido 
a seus membros como nome pró-. 
prto. 

Preferencia por .endogamia de · 
aldeia .. 

Residencia pó.s-marital com pa1s 
da mulher. 

Essas características," embora estejam longe de .esgotar a 
realidade, fornecem-nos um ponto de · partida para avaliar, a 
exemplo do proposto por Needham ( 1971), os modos como o~ 

· membros de cada sociedade percebem a prole dos casamentos 
mistos, através da obsetvac;áo da transmissáo de direitos e deveres. 

Por cond~<;áo de membro · de grupo de descendencia, quero 
indicar a alocac;ao de novo~ membros na matriz social . constituída 
por grupos e/ ou categorias formadas com base numa regra de 
descendencia. Entre os Sanumá, a existencia de sibs e linhagens 
(Ramos, 1972, 1973) a,testa a ativa<;áo de urna regra de des~err-

. dencia unilinear pela qual os indivíduos sao classificados através 
da · filia<;áo paterpa. 

Já entre os Maiongong, nao foi possível discernir qual
quer· regra de <;lescendencia un~linear, n~m a criac;a? de ~rupos . 
sociais nela basea<los. A · un1dade social reconhec1da alem da . 
família (extensa ou elementar) é a aldeia. Vários informantes 
afirmaram que um homem pertence a determinada aldeia por 
causa de seu pai, sendo que um deles adiantou que <l!' mulh~res, 
por sua vez,. recebem s·ua condi<;áo de membro de alde1a por hnha 
materna. No entanto, a regra de endogamia de aldeia, seguida na 
grande maioria dos casos, por sua própria .natureza, parece tornar 
supérfluo um tal cálculo unilinear, o qualsó teria sentido rios casos 
de casamentos de individuos de aldeias diferentes. Infelizmente, 

· nossos- dados náo. permitem urna análise mais -rigorosa desse 
aspecto da vida Maiongong. 13 

13 A literatura consultada sobre os Maquiritare dá indicac;oes ·. de que 
. sua organizac;ao social enfatiza a filiac;áo bilateral, com base no Kin-
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Entre os Sanun1á, o no1ne grupal , na qualídade de patroní-
1nico, classifica os indivíduos de aco rdo com as unidades sociais 
baseadas em descendencia ( Ra1nos. 1973 .. 1974a). Nada se1ne
lhante parece ocorrer co1n os .l\!laiongong; eutre cstes. o no111e di: 
aldeia nao se estende a seus 111e1nbros co1no patro11í1nicos, ou sob 
qualquer outra fonna. 

f\n1bos os grupos apresentan1 en1 con1un1 a prática da resi
dencia tnatrilocal. após o casa111ento, con1 preferencia por endo
ga1nia de aldeia. E~sa pre ferenci a. nen1 se1npre é atualizada, Yia 
de regra, por falta ele conjugc adequado: nesses casos. o ho1ne:n 
deverá procurar esposa e111 outra aldeia. o que acorre e1 11 a1nhas 
as sociedades. Associada it residencia pós-n1ari ta1. há a prática do 
sen·i<;o da noi,·a. tan1héu1 existente e111 a1nbos os grupos. 

Con1 esta bre,·e caracterizac;ao dos aspectos <la organizac;ao 
social Sanun1á e °Ñlaiongong, 4_Ue sao diretan1ente rek vantes para 
o presente estudo, pretende f ornec-er cle1nentos básicos que no:> 
pern1ita1n apreciar o julga1nento qu<' cada grupo faz daqueles indi
Yíduos que, por SUa origen1 intertribal , eStaO a 1nargen1· de tllll e 

ele outro siste1na. T entarei. pois; elaborar un1 1nodelo 4ue exprin1a 
o processo de identificac;ao dos filhos intertrihais. do ponto de vista 
ele cada un1 dos grupos e1n questao: Sanu111á e "'.\f aiongong. O 
fluxograma ( Figura IIT) representa tal tentativa. 

Esse fluxogra1na representa toda e qualquer possibilidade de 
identi ficac;ao étnica dos 1nen1bros do grupo Sanu1nú, do grupo 
~1Iaiongong e dos f ilhos de casa111entos intertribais. S endo ú n1eu 
propósito estudar a identidade étnica e.lestes últi111os. as outras 
duas possibilidades nao seráo aqui analisadas. 

A Colonia, sendo o foco residencial en1 Auaris desses indi
viduos, cuja identidade étnica é posta en1 pauta, está ,pois, ta111-
bé1n representada no fluxogran1a. A própria existencia da Colo
nia parece dever-se a tnanípulac;áo de un1 regra vigente par'l 
atnbos os grupos tribais, face a residencia n1atrilocal, após o 
casamento. Observa-se un1a discrepáncia bastante nítida entre os 
homens l\!Iaiongong casados co1n n1ulheres Sanutná e os Sanun1á 
casados co111 as filhas desses homens. Enquanto os país Maion
gong nunca residira.111 co1n seus sogros Sanu1ná por qualquer 
período de tempo, a1nbos os cónjuges Sanumá de suas fithas viven1 
na Colonia e1n regime de prestac;áo de servic;o <la noiva. Dos 
dois filhos intertribais. rasndos co1n rnulheres Sanutnú. apenas o 

dred, nao havendo grupos de descendencia unilinear. Cf. Arvelo-Jimé
nt' z, 1972, 1973, 1974; Coppens, 1973; \iVilbert. 1966. 
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I 

n1ais jovem reside matrilocalmente, também prestando servi<;o
1 

da 
noiva numa aldeia afastada de Auaris. A regra de residencia ma
triloc~l que opera, tanto entre os Sanumá, como entre os Maion
g0Í1g, tende a ser descartada por esses Maiongong, dando como 
resultado o surgimento de um novo núcleo residencial, urna ter
ceira aldeia, podemos dizer. 

Do ponto de vista Sanumá, como indicam os nódulos 2, 3 e 4 
no fluxograma, o fator crucial para a identifica<;áo dos filhos 
intertribais da Colonia é a filia<;ao : os filhos sao automaticamente 
ligados a etnia do pai. Se este for Sanumá (nódulo 3 +), ~s 
fiihos será o Sanumá ; se f or Maiongong (nódulo 3 - ) , eles sera o 
Maiongong. Considera~óes de ordem lingüís6ca, isto é, a capaci
dade de f alar a sua língua, podem aproximar esses indivíduos do 
grupo Sanumá .• por~n1 o conhecimento do idion1a nunca é evocado 
como mecanis1110 de identificac;ao ·étnica pelos Sanumá. Saber 
ou nao f alar esta ou aqnela língua.. nao altera. a identidade de 
um indivíduo, do ponto de vist<1,. Sanu.má. 

Entre os Maiongong, no entanto, verificarnos que a filia~ao 
é de grande importancia, ·sem ser e único critério que ei:tra na 
avalia~ao étnica desses filhos intertribais. De sete homens Maion
gong entrevistados sobre o assunto, seis atribuíram identid~de 
Sa.numá aos filhos intertribais, devido a etnia Sanumá das maes 
(nódulo S do fluxograma). Porém, dos t~es indagados ~bre a 
situac;ao hipotética de filhos de máes Ma1ongong com pa1s Sa
numá, dois afirmaram que também aí, os filhos serian~ conside
rados Sanumá. Isso parece indicar que, qualquer que seJa a regra 
de transmissao de 1ne1nbro de grupo operante entre os Maiongong, 
ela é bastante flexívei para permitir a sua manipulac;áo no que 
conC'erne a assimiia<;ao de indivíduos de f iliac;ao mista. 

O nódulo 7 do flttxograma indica a questáo do conhecimento 
da língua Maiongong como fator de re<:onhecimento étnico. A 
capacidade de falar seu idioma fluentemente te~ o poder de tor
nar esses indivíduos mais semelhantes aos Ma1ongong do que se 
nao dominassem a língua, pois é grande o valor que estes atribuem 
a~ fator lingüístico. É principalmente através do informante 
Maiongong mais assíduo que avaliamos a im.portancia do papel 
do idioma para se determinar a identifica~áo étnica. Para ele, 
todos os filhos de casais mistos da Colonia sao Sanumá, com 
excec;áo dos do is mais velhos, que f alam bem o Maiongong; os 
demais por dominarem apenas o idioma Sanumá,, "ainda nao se 
civiliza~am" e, portan to, nao sao considerados Maiongong. Ma~, 
se o conhecimento da língua tern o poder de "civilizar" esses do1s 
rapaz·es, por si só, nao parece ser suficiente para permitir a sua 
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completa identificac;ao como membros da <:omunidade étnica 
Maiongong. O resultado é que eles sao descritos como "mistura
dos", nao podendo ser totalmente Maiongong, devido a origem 
materna Sanumá. 

Convém aqui apresentar a noc;ao que tem os Sanumá e os 
Maiongong sobre concepc;ao. Para os primeiros, o homem é o 
responsável pela formac;áo do feto, cabendo a mae a tarefa de 
" carregá-lo" e, depois do nascimento, nutri-lo. Antes de urna 
crianc;a ser concebida, ela está íocalizada nos órgaos genitais do 
pai. E ssa noc;ao genética está perfeitamente harmonizada com o 
·cálculo social <le filiac;ao : urna crianc;a pertence ao grupo do pai. 

Quantó aos Jvíaiongong, a relutancia em discorrer sobre o 
assunto Jimitou as inforrnac;óes a apenas dois informantes; mesmo 
assitn, é interessante apresentar suas versóe:s, ainda que reconhec;a 
sere1n esses dados ·exploratórios e incon1pletos. .l\n1bos esses 
Maiongong atribuem a máe .grande importancia . na vida da 
crian~a: os fiihos "puxa1n a 1náe'·', sao Maiongong "por causa 
da mfie". !\1as, afirma un1 deles, o pai tambén1 contribuí para a 
formac;áo do novo ser, pois é ele que "faz a carne". Um.a ter-
ceira afirmac;ao diz que as filhas pertencem a mae e os filhos ªº 
pai, em concordancia com a n~ao, aci:na a.pontada, de qu·e o ser 
membro de aldeia advém do pai, no ca3o dos homens e da máe, 
no caso das mulheres. Por essa idéia sobre concepc;ao, parece 
ser possível aos Maiongong atribuir identidade étnica, tanto 
através do pai como da máe. Minha suposic;áo é de que a situa
c;ao real é que vai mover o penduio para o lado paterno ou 
materno, dependendo das variáveis a serem consideradas. 

Um outro fator que é tido como importante para aloca<;áo 
étnica desses indivíduos, pelos M.aiongong, é o casa.mento co1n 
membros de um ou de outro grupo tribal. Todos os filhos inter
tribais adultos es tao casados com. pessoas Sanumá, sen do esse fato 
evocado pelos l\1aiongong como um indicador de etnicidade 
Sanumá. Seria de grande relevancia. saber se a aquisic;ao de um 
cónjuge Maiongong teria a propriedacie de atribuir a esses in<li~ 
víduos identidade Maiongong ou quase-Maiongong e se esse fator 
teria Q.U náo prioridade sobre o conhecirnento da língua. Infeliz
mente, sendo urna possibilidade apenas teórica, nao disponho de 
elementos para resolver essa questao. A mera ocorrencia de apenas 
um tipo de casamento, isto é, sernpre com cónjuges Sanumá, inde
pendentemente do sexo, já é um indicador das barreiras que 
impedem os filhos intertribais de participar totalmente da etnia 
Iviaiongong. 
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Se, entao, para os Sanumá, esses indivíduos sao Maiongong 
e para os Maiongong eles sao Sanumá, ou, no máximo, quase
Maiongong, que lugar tem eles na matriz social criada pela situa
c;ao de contato? Como se identificam essas pessoas e que papel 
tem a identidade étnica em suas vidas? 

Tentarei responder a essas perguntas, focalizando dais domí
nios da vida dessas pessoas, onde a questao de etnia é diretamente 
relevante : áreas de intera<;ao e ideologia. 

Nas áreas de intera<;ao, o problema da identidade étnica 
surge mais proeminentemente nas esferas ritual e 1natri1nonia1. 
Para facilitar a apresenta<;ac dos dados, descreverei o caso dos 
filhos mais velhos desses -casan1entos mistos, fazendo apenas ref e
rencia aos den1ais, quando necessário. 

Gino, o mais velho (número l no diagrama da Figura II ) , 

é residente na Colonia, casado com mulher Sanumá, sua prima 
cruzada matrilateral. Nasceu numa aldeia distante, tanto de 
aldeias Maiongong, como Sanumá, composta basicamente de seus 
país, do irmao do pai e avós paternos. Ainda infante, a avó 
paterna o levou para sua casa, a apenas alguns n1etros da de sua 
máe, sem que isso provocasse qualquer ressentimento. Desse 
modo, Gino cresceu falando Maiongong. Só chegou a aprender 
Sanumá quando casou ; seu conhecimento desta língua é ainda 
limitado, segundo opinióes Sanumá. Sua associa<;ao com pessoas 
Maiongong é mais freqüente e intensa do que com Sanumá. Par
ticipa ativamente nas cerimónias Maiongong, sendo apenas un1 
espectador, juntamente com es Maiongong, nos rituais Sanumá. 
Náo desempenha nenhuma das ac;óes distintamente Sanumá, como 
o uso de substancias alucinógenas em xamanismo, diálogos ceri
moniais na chegada de visitantes, uso de tabaco no estilo Sanumá. 
Sua postura é nítidamente 1-íaiongong : gestos comedidos, Con
versas em voz baixa, bra<;os cruzados em poses estáticas ; obedece, 
como os demais filhos intertribais, as proibic;óes alimentares 
Maiongong e, como aqueles, se abstén1 de participar do endoca
nibalismo Sanumá. Sua puberdade nao foi marcada por qualquer 
ritual, ao contrário dos jovens Sanumá; também aquí foi seguido 
o costume Maiongong, que assinala ritualmente apenas a puber
dade feminina. 

Indagado sobre a razao por que nao casou com mulher Maion
gong, Gino declarou que sabia de antemao que a mae da mulher 
que ele pedisse em casamento iria aborrece-lo com acusac;óes de 
falta de conhecimento tecnológico ( fazer canoas, tipitis etc.), 
atributo de um verdadeiro 1'Iaiongong. Por isso, preferiu nao 
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tentar arranjar esposa Maiongong. Essa decisao foi endossada por 
seu pai, cuja opiniáo parece ter sido de que, senda a mae de 
Gino Sanumá, este nao deveria casar com Maiongong. 

Em termos de atitudes, Gino se ve 1nais como Maiongong 
do que como Sanumá. Basicamente, adotou os mesmos estereótipos 
sobre estes, como sao exprimidos pelos Maiongong. Também para 
Gino, as mulheres Sanumá sao pregui<;osas, com excec;ao de sua 
mulher e máe; os homens sao mentirosos, ignorantes do que 
deve ser f eito, como fabricar artef atos, cac;ar veado, observar 
couvade. No entanto, apesar de se identificar mais com os costu
mes Maiongong, Gino admite que sua condi<;ao de Maiongong é 
incompleta. Quando de sua viagem a Boa Vista, identificou-se 
para os brancas como "1neio ~tlaiongong ", já que sua n1ae é 
Sanumá. Indagado se preferiría ser filho de mulher Maiongong, 
admitiu que sim : se sua tnae fosse Maiongong, ele nao teria 
casado com mulher Sanumá. :Mas, diante do fato consumado, ele 
se conforma com a condic;ao de ter mae Sanumá. Se, no entanto, 
seu pai fosse Sanumá, entao sim, ele seria infeliz; sua afei~áo 
pelo pai se <leve ao fato de este ser Maiongong. 

Ao nível ideacional, Gino parece haver assirnilado ternas de 
várias origens, como indica a sua descric;áo do mito, contado por 
um velho l\llaiongong, da pseudo-marte de seus ancestrais míticos : 
um Maiongong morria, era enterrado dentro de casa e daí a tres 
dias ressuscitava, na flor da idade, para retomar suas atividades 
normais . Esse morrer "de mentira" terminou quando Sohawa 
( entidade mítica Sanumá) esculpiu gente de urna árvore de 
madeira mole. Quando Omawa ( irmao de Sohawa) , que é J esus 
Cristo, andava pelo mundo, as pessoas nao morriam. Foi Sohawa 
que, com sua leviandade, provocou a mortalidade de todos : 
Sanumá, Ivlaiongong, todos os seres humanos. Assim, as tres 
influencias étnicas na 'ida de Gino sao sintetizadas numa única 
versáo. 

Quanto ao seu próprio filho, menino de uns seis anos 
(número 8 no diagrama da Figura II), Gino o considera como 
a si mesmo : "Maiongong de mentira". Nao quer que . ele aprenda 
a falar Sanumá, para nao correr o risco de se tornar como eles. 
Que seja como o pai : um falso Maiongong, mas Maiongong. 

José, irmao de Gino (número 2 no diagrama) , até pouco 
tempo vivia na Colonia com sua primeira esposa, mulher Sanurr1á. 
Recentemente, passou a morar na aldeia do pai de sua segunda 
mulher, tambén1 Sanumá, numa comunidade exclusivamente Sa
numá, rio abaixo. Sua participa<;áo nas atividades dos dois grupos 
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étnicos difere consideravelmente da de Gino. Há pouco mais de 
um ano, José f oi iniciado nas atividades xamanísticas Sanumá, 
durante sua estada na casa do sogro, antes de viajar a Boa Vista 
juntamente com seu pai, outros Maiongong e alguns Sanumá. 14 

É também capaz de desempenhar diálogos cerimoniais com os 
Sanumá, complexas formas de duelos verbais levados a ef eito por 
ocasiáo da chegada de visitantes longínquos, tanto espacial como 
socialmente. No entanto, de acordo com Gino, José se envergonha 
de expor essas habilidades <liante de seus pa.rentes Maiongong~ 
Por issó, só participa desses diálogos longe de Auaris. 

Seu conhecimento da língua Sanumá é perfeito, e também 
fala Maiongong suficientemente bem a ponto de ser classificado 
por alguns Maiongong como um deles, de acordo ~om o critério 
lingüístico. 

Como no caso de Gino, o seu casamento com mulheres Sanu"'.' 
má parece ter decorrido do fato de ser filho de mulher Sanumá. 
Seu pai enfaticamente o desencorajou de casar com mulher 
Maiongong, como o havia feito em rela<;áo ao filho mais velho, 
alegando que se o f izesse, teria que ir morar long e de Auaris, 
pois os outros homens abusariam sexualtnente de sua mulher. 

O esquema de valores que orienta as ac;óes de José sugere 
que ele está mais próximo do pólo Sanumá do que seu irmáo, 
embora náo seja nunca classificado como Sanumá peles membros 
<leste grupo. Por haver crescido entre eles, suas maneiras~ atitu
des e domínio do idioma o aproximam bastante dos Sanumá, 
tornando a sua associac;án com estes mais facilmente aceita do 
que no caso de Gino. lVIas, como este, sua socializac;áo enfatizou 
tra<;os marcadamente Maiongong, corno aqueles descritos no caso 
anterior. 

As duas iilhas aduitas dos casais rnistos (núrnero .3 e 14 n<J 
diagrama) estao casadas com hom·ens Sanu1ná e seus f ilhos sao 
tidos como Sanun1á por ambos os grupos tribais. Sao todos resi
dentes na Colonia. Nem essas nntlheres, nem os filhos mais novos 
dos casais originais falam ~Iaiongong. Sua associac;ao é rnuito 
mais intensa com os outros moradores da Colonia, sendo esporá
dica, tan.to cotn os membros da aldeia Sanumá, como os da aldeia 
Maiongong. 

Há grande tensáo entre os país dessas n1ulheres e seus mari
dos, tensao essa gerada por dois {atores: um, pela rela~ao de evita-

14 Conseguimos apenas entrevistar Gino, sua mae e a esposa Sanumá 
do irmao de seu pai. Este, o pai de Gino '! José, seu i.rma.:>, estavam 
ausentes, em viage:m de regresso de Boa Vista. 
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<;áo que existe entre parentes auu;:, uc. 1:>t:ra~óes diferentes (pelo 
menos entre os Sanumá) ; o outro, pela situac;áo intertribal 
existente na Colonia. Os pais das mulheres - e aqui as máes 
Sanumá atuam mais abertamente - nao poupam críticas aos 
genros, utilizando os mesmos argumentos que sublinham as opi
nióes Maiongong a respeito dos Sanumá. Tanto assim, que os 
pais estáo decididos ·a evitar _que suas outras filhas se casem com 
Sanumá. Duas dessas meninas (números 4 e 15 no diagrama) 
já passaram pela puberdade, estando há algum tempo disponíveis 
para o casamento. No entanto, embora haja pretendentes Sanu
má, os pais e Gino insistem que só as daráo em matrimonio a 
homens Maiongong. Estes, por sua vez, as rejeitam por serem 
Sanumá. Cria-se, assim, um desequilíbrio sexual na populac;áo 
disponível para o casamento, pois se a tendencia presente persis
tir, envolverá cinco ·mulheres que, por falta de cónjuge aceitável 
para os pais, permaneceráo solteiras. Esta situa<;áo, aparente
mente de cunho individual, tem repercussóes na trama de inter
relac;óes da comunidade como um todo. · Fomos testemunhas, por 
exemplo, de um duelo armado entre marido e mulher Sanumá 
motivado pelos ciúmes que a mulher manifestou em relac;áo a 
urna dessas adolescentes <la Colonia. O fato de náo serem casa
das, coloca 'essas moc;as numa p<>sic;áo social mal definida e, 
portanto, sujeitas a serem foco de agressáo e desconfianc;a. 

Quanto aos demais filhos homens, a resistencia a seu casa
mento com mulheres Sanumá, se existe, nao .é tao enfatizada. É 
a figura do genro Maiongong que retém as preÍerencias na Colo
nia. A importancia que os pais intertribais dao explicitamente a 
um genr-0 l\IIaiongong ·está ligada a íatores de orde1n material que 
conferem prestígio ao grupo· doméstico: o fato de que os homens 
Maiongong sao peritos na constru~ao de canoas e outros bens, u 
que tipifica a sua -superioridade tecnológica. Porém~ talvez urr1a. 
raz~o 1nais proÍunda e que nao é expressada pelos atores, seja a 
expectativa dos casais Maiongcng-Sanumá de transformar seus 
descendentes futuros en1 indivíduos inegaveln1ente Maiongong, 
pois, aceitando os estereótipos desse grupo, veriam na identifica'
c;ao étnica Sanumá urna condic;ao indesejável. Pelo mecanis1no do 
casamento com Maiongong, novos membros nascidos de tais 
matrimonios estariam no caminho de serem identificados como 
Maiongong. Isso seria indiscutívei. ao menos do ponto de vista 
Sanumá, no caso de as mulhtres de descendencia n1ista casarem 
com homens 11arongeng. 

Podemos ver, entao, que os membros da Colonia, principal
mente aqueles diretamente envolvidos nas duas etnias, através, ou 
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de casa1nento, ou de filia\aÓ, apresenta1n características srn.:1a1s 
atnbíguas, que nao se enquadram, netn no esquen1a Sannn1á, nen1 
no lVlaiongong. Sna liberdade de ac;ao nao akan<;a totaltnente a~ 
dnas culturas, estando excluídos de certas áreas, nun1a e noutra. 
Porém, por terem acesso a a1nhas, ainda que lin1itado. sao esses 
indivíduos que apresentan1 maior mobilidade na transposi<;ao das 
fronteiras étnicas que separan1 os Sanun1á dos Nlaiongong. 

O desejo dos casais intertribais de casar suas fithas con1 
homens l\!Iaiongong poderia ser interpretado con10 un1a tentativa 
de, a longo prazo, elin1inar a ambigüidade que caracteriza a posi
\ªº dos atuais filhos interétnicos, através de un1 1necanis1no que 
privilegia a identidade Nfaiongong. 

O surgin1ento da categoria de filhos intertribais, por ser 
recente, náo nos permite vislumbrar ainda un1 conjunto de regra-:; 
que orienta1n as ac;óes individuais envolvidas na situa<;áo de con
tato e que nos levaria a co1npreender as expectativas dos grupos 
ein rela\áo as alterna ti vas de escolha presentes e1n tal situa<;áo. 
Por exen1plo, a ambigüidade dos infonnantes Maiongong en1 atri
buir a id en ti f icac;ao étnica dos filhos intertribais a un1 ou a outro 
dos pc'lis talvcz expresse un1a incerteza conceitual criada pela etner
gencia de tuna situa<;ao nova. É possível que a resoluc;áo do 
impasse no casan1cnto das filhas solteiras contribua para a crista
liza<;ao de u111 código intertribal, que poderá ser adotado por todos 
os atores da situa<;~LO. 

Con1 este estudo de caso, tentei clen1onstrar a recente emer
gencia ele padroes ideológicos e co1nportan1entais e1n sua con1ple
xidade, como resultado do contato intensivo en1 que foratn envol
vidos dois grupos sociais distintos, se1n que tenha havido absorc;áo 
de un1 pelo outro. Criou-se un1a situa<;ao de contato constituída 
por norn1as e a<;oes a ela específicas, que revela1n até que ponto 
a tolerancia de cada grupo af eta a sua intera<;áo co1n o out ro. 
Procurei n1ostrar a existencia <le fronteiras étnicas co1no meca
nismos altamente persistentes, que marca1n de 1naneira taxativa 
a identi<lade tribal dos indivíduos separados por etas. Pelo exan1e 
da situac;áo social clos f ilhos intertribais, fica evidente que, 
e1nbora sejan1 esses os indivíduos que apresentan1 1naior flexibili
dade étnica, de 1nodo algu1n adquiriram direitos totais nos dois 
grupos paternos. Dos filhos 1nais velhos aos inais novos, há un1a 
grada<;ao na associa\ao e identificac;áo com os dois grupos étnicos, 
de ~laiongong para Sanun1á, 111as en1 nenhun1 dos casos isso 
ocorre de n1aneira absoluta. Esses filhos intertribais representam 
categorias an1bíg1:as que, por sua própria existencia, acentuan1 as 
f ronteiras étnicas por eles parcialn1ente transpostas. 
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A conjunc;áo dos dois sistemas sócio-culturais - Maiongong 
e Sanu1ná - . nao chegou a abrir novas aíternativas para os 

· inembros que viven1 a situac;áo de contato; o que observamos é 
mais urna restric;áo nas a<;óes dos indivíduos em questao, (como 
atesta 0 caso atual das jovens adolescentes da Colonia) do que 
urna gama de opc;óes a eles abertas em an1bos os campos. Na 
área do casamento, por exemplo, a possível escolha de cónjugf! 
dentro dos dois grupos nao chegou a inda a se atualizar. . . No 
campo ritual, apenas o filho mais velho tem an1pla ac;áo no grupo 
~1aiongong, mas nao a ten1 com os Santuná. 

Por sua posi\áo etnican1ente atnbígua, esses indivíduos nao 
resolveran1 adequada111ente o dilen1a de sua identidade étnica, 
estando privados, por un1 e por outro grupo, de un1a participa\áO 
completa em todos os seus can1pos de a<;áo. Essa a1nbigüidade é 
refletida num certo isolan1ento cultural e social, tipificado pela 
residencia em local separado, pela cria<;áq de um estilo de vida 
que difere, ainda que em pequeno grau, tanto do Sanumá con10 
do Maiopgong. 

A situac;ao da Colonia póe a descoberto o verdadeiro caráter 
das relac;óes Maiongong-Sanun1á. Enquanto que, de suas. respec
tivas aldeias, cada utn dos grupos mantém com o outro um contato 
basicamente restrito a troca de bens e servic;os, dando as suas 
relac;óes urna aparencia de simetria social, no contexto essen
cialmente intertribal da Colonia .essa sitnetria desaparece. Isto 
revela urna situac;ao que, einbora náo contenha o elemento de 
don1inancia, certamente é caracterizada por u1na clara assimetria, 
em que a ideologia Maiongong é privilegiada ; os próprios Sanu
má aí residentes já adotaran1 alguns dos valores Maiongong, 
embora continuem, aos olhos dos Maiongong, sendo vistos como 
basicamente Sanumá. 

N ós e os Outros 

A expressáo Sanumá tiko dubii (singular tiko de), que pode
ria ser grosseiramente traduzida por 'outros', está em oposic;ao a 
iba dubu (singular iba de), que significa aproximadamente 'meus' 
ou 'nossos' .· Pelo tern10 tiko dubu, os Sanumá expressam um con
ceito, nao só de separac;ao do que nao é 'meu' ou 'nosso'' mas, 
principalmente, o reconhecimento do 'outro', como categoría legí
tima, qualquer que 'ele seja: parente afim e nao consangüíneo, 
membro de outra linhagem que nao a minha, membro de outra 
aldeia Sanumá, membro de outra tribo, membro de outra "espé
cie", como o branco, dependendo do nível de inclusáo referido. 
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Com isso, eles encaixam todas as idiossincrasias ou costumes de 
pessoa ou grupos diferentes dos próprios, numa demonstraGáO 
impressionante de relativismo. Por exemplo, os membros de meia 
idade da linhagem azagoxi nao comem carne de veado porque 
sao tiko dubu. Os W aiká sao extremamente aborrecidos, pedindo 
tudo que veem, porque sao tiko dubu. Os Maiongong comen1 
minhocas gigantes porque sao tiko dubu. Os brancos vivem es
crevendo porque sao tiko dub:u.. E assim, 'existe no mundo Sa
numá um n;cho perf:eitan1ente viável e respeirável para aqueles 
que nao sao Sanurná. 

Em nossa experiencia de campo, Taylor e eu constatamos 
várias vezes que nossas maneiras de agir, por diferiren1 ein 
grande medida das dos Sanumá, eram, por isso mesmo, a.preciadas 
por eles. Se, por um lado, nos expunhamos a olhares curiosos, 
a risos e piadas, por outro, era-nos dada urna grande margem 
de autonomia, justamente porque éramos tiko dubit, dos quais se 
espera que sejam diferentes. 

Esse conceito reflete, portantoj o grande grau de tolerancia 
que tem os Sanumá para com membros de outras culturas, de 
outros grupos étnicos. Ao mesmo tempo, pela apiicac;áo da expres
sáo tiko dubu, preservam as f ronteiras que os distinguem de 
outros grupos étnicos. 

Nao sabemos até que ponto os Maiongong possuem em seu 
vocabulário próprio o mesmo conceito ou algum outro semelhante. 
Mas, quando falam Sanumá, com ou sobre os Sanumá utilizam-se . ' do termo tiko dubu do n1esmo rr1odo que estes. 

Percebe-se, assim, que no sistema de conjunc;ao Sanumá/ 
Maiongong, a utilidacle desse conceito foi posta a prova e rcvelou
se extreinan1ente · positiva, por contribuir para a manutenc;ao de 
fronteiras culturais e étnicas e, ao mesmo tempo, maniiestar a. 
grande tolerancia que existe nas suas relac;óes intertribais. Para 
os Ma1ongong~ os Sanumá podem ser mentirosos, exagerados e 
ladróes mas, por mais irritantes que sejam., tem o direito de assim 
ser, . por~ue. sao Sanumá: Por sua vez, os Maiongong podem 
prahcar incesto, se embriagar ou ser interesseiros mas, para os 
Sanumá, essa é a maneira de se ser Maiongong, por mais estranha 
que· lh'es possa parecer. 

~ no cont~:xto de justaposic;áo desses dois conjuntos de valo
res - o Maiongong e o Sanumá - que reaparece con1 mais 
clareza ainda a distinc;áo entre ambos, implícita no conceito de 
tiko dubit e inerente as relac;óes Sanumá/Maiongong. A situac;ao 
dos filhos intertribais da Colonia demonstra que viver exatamente 
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em cima da linha divisória e!ltre os dois conjuntos de valores 
rcquer abrir máo de aiguns desses valores (como na questáo de 
casamentos com Maiongong), adotar outros (como as proibic;óes 
alimentares Maiongong), ou utilizar outros seletivamente, depen
den do das circunstancias e da "audiéncia" que assiste ao desem
penho desses atores da Colonia 15 (como, por exemplo, atuar em 
diálogos cerimoniais somente entre expectadores Sanumá). Por 
estarem nun1 tipo de l i.mbo étnico, esses indivíduos tem maior 
i-\Qssibilidade de pender para um ou outro <los conjuntos de vaJores 
do que os Sanumá e os }.ifaiongong propriarnente ditos, se1n que 
essas oscila<;óes os definam, ne1n con10 Sanu.rná, nem como Maion
gong. Por essa rnaior flexibilidade, eles pagam o pre<;o da inde
fini<;áo étnica, numa situa<;ao que, insistindo e1n atitudes de 
toleráncia e aceita')aO rr1útuas, reí or~a a manuten~~io de f ronteiras 
étnicas bem deíinidas entre Sanurná e 1\1:.aiongong. 

is Fa~o aqui referencia ao modelo utili:aáo por Goffman (1975). 
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, 
CAPITULO JI 

A EXPERinNCIA MULTI-~TNICA DE UM 
1NDIO MAIONGONG 

ALCIDA RITA RAMOS 
-JOAO KOCH 

ANA GITA DE OLIVEIRA 

Quando da noss~ pesquis~ em .Auaris, de janeiro a mar<;o de 
1974, estabelecemos, como urna divisáo natural de tarefas, que 
.. i\lcida Ramos trabalharia com informantes Sanumá, devido ao 
fato de já conhecer o seu idioma, urna vez que todos os Sanumá 
sao, para todos os efeitos, monolíngües, enquanto Ana Gita de 
Oliveira se dedicaria a entrevistar os Maiongong, pois estava lin
güísticamente limitada ao Portugues. Se, por um lado, essa limi
ta<;áo a impediu de ter maior contato com as mulheres Maiongong, 
pois todas ·elas sao, ou . monolíngües, ou falam, como segunda 
língua, o Sanumá, por outro lado, ela conseguiu estabelecer um 
rapport bem sucedido com os poucos homens que falam alguma 
coisa de Portugues e, muito especialmente, com o protagonista 
deste capítulo, Joao Koch. 

Urna série de circunstancias levou J oao a se tornar o infor
mante quase exclusivo da pesquisadora. Primeiro, poucos dias 
depois de nossa chegada, um grupo de dez ou mais homens 
viajou para outra aldeia na Venezuela, como é costume na esta
.;ao seca (de outubro a abra). Segundo, urna expedi~áo, que 
incluiu praticamente o restante dos que se achavam na aldeia, foi 
organizada e partiu, tres dias depois de chegarmos a Auaris, para 
encontrar, rio abaixo, urna outra expedi<;áo formada por homens 
Maiongong e Sanumá que regressava de Boa Vista de canoa 
(vide capítulo III). Para atender as nossas necessidades de pes
quisa, depois de consultas com um dos chef es Maiongong, ficou 
decidido que Joao petrnaneceria na aldeia, a fim de nos prestar 
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os necessários servi<;os etnográficos. Con1 ele~ ficou mais u1n 
homem (que nao comanda o Portugués ) e várias mulheres. 

."\pesar de circunstancias tao pouco propícias a sele:;áo cuida
dosa de informantes, escoiher Joáo como representante Maion
gong revelou-se um golpe de serte para nós. A <->xcelente rela<;áo 
que se destnvolveu entre ele e Ana Gita permitiu que informa
c;óes cotno as que estáo aquí expostas pudessem ser verbalizadas, 
postas a descoberto, apesar do pouco tempo de convivencia que 
ambcs tiveram. 

Grac;as, portanto, ao senso de ~oopera~áo e a sensibi!idade de 
Joáo Koch no fornecimento de inforn1ac;óes, a perspicácia e fon;a 
de vontade de Ana Gita de Oliveira na coleta dos dados, Akida 
Ramos póde transformar as muitas horas de entrevistas a son1bra 
da casa comunal Maiongong no relato que se segue. Este capítulo 
tem, port~nto, tríplice co-autoria. 

O depoimento aqui contido apresenta nao somente o ponto de 
vista desse índio Maiongong sobre o relaciona1nento entre os 
l\1aiongong e os Sanumá, mas também expóe certos fatos sobre a 
intera<;áo dos Maiongong com o mundo ocidental, corn membros 
de outros grupos tribais e com os próprios Maiongong. Tudo isso 
é visto com os olhos de um índio, habitante de Auari3, Maiongong 
por nascimento e convic~ao, convic~áo essa, que náo ~oi abalada 
pelo fato de ter sido ele exposto ao engodo da civiliz~áo. Nosso 
intuito nesta narrativa nao é produzir um documentário cronoló
gico da vida desse hornero, no sentido de apresentar sua biografia, 
mas tao semente captar os momentos da sua experiencia pessoal 
que mostren1 atitudes, valo_res ,· ac;óes e tendéncias manifestadas 
por ele, como expressóes de sua sociedade, de seu tempo .. <liante 
de ele1.n.entos a eles estranhos. Para isso, na medida em que f or 
necessário, faremos referencia a aspectos culturais da sociedade 
~Iaiongong, da Sanumá e da intera~a.o entre ambas, de modo a 
contextualizar e dar sentido a essa experiencia individual, pois sua 
relevancia está justamente naquilo que ela manifesta sobre o con
texto social onde o indivíduo existe. 

Urna descric;ao analítica, por mais compreensível que possa 
ser, é sempre por demais abstrata para o ue o leitor- tenha a 
oportunidad e de detectar a maneira cómo o~ fenómenos descritos 
atingem os sujeitos das situa~óes investigadas. Naturalmente, 
~xperiencias pessoais isoladas, tiradas de seu contexto, podem ser 
irrelevantes ou de interesse insignificante para o etnólogo. Mas, 
na medida em que o indivíduo é chamado a cena para atuar como 
memhro de seu grupo social, expressando idéias e reac;óes sobre 
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a sua própria sociedade e o mundo que a rodeia, depoimentos 
desse tipo tomam novas cores. 

Em anos recentes, essa abordagem ten1 sido adotada por 
antropólogos como Van Velsen, que considera imprescindível para 
o estudo de "situa~óes sociais" que o investigador de campo de 
maior enfase "ao registro das ac;óes dos indivíduos, como indiví
duos, como personalidades, e nao apenas como ocupantes de 
status particulares" (Van Velsen~ 1967 : 143). Em parte, este 
trabalho se dedica exatai'llente a isso : trazer o indivíduo para o 
prhneiro plano. como membro ativo e atuante de urna situac;ao 
social que, no caso em apre~o, representa um intrincado jogo de 
interesses manifestados por grupos étnicos diversos. 

Mas a relevancia do caso aquí apresentado náo se restringe 
ao interesse puramente etnológico na cultura desse hom·em. Seus 
relatos demonstram, n1ais urna vez, que tomar-se o índio como 
ser homogeneizado, igual em toda parte, simplesmente é ignorar 
ou deturpar urna realidade extremamente complexa que merece um 
tratamento cuidadoso e sério. A diversidade étnica, aquí posta a 
descoberto por um membro de urna etnia viva e operante, se opóe 
necessária e irrevogavelmente as noc;óes fáceis e simplistas que 
cultivam a imagem estereotipada do índio como ser ubiqüamente 
igual, com os mesmos vícios, as mesmas crenc;as, a mesma inge-
nuidade, a mesma "índole". · 

N ossa inten~ao em divulgar os relatos <leste índio Maiongong 
é justamente contrapar urna realidade concreta, multifacetada, 
repleta de complexidades e nuances, a no~ao do índio como ser 
monolítico. Procura1nos evitar ao máximo interferir no seu dis
curso, deixando tanto quanto possível que ele fale por si. Que 
surja de suas palavras a eviden~i~ .da di':ersidade cul!ural ( qu~ I!~r 
vezes gera dedara<;óes contrad1tonas), aos preconce1tos dos c1v1,1-
zados em rela<;ao ao ser chamado 1ndio, das f rustra<;óes de quem 
é j ulgado em · estereótipós, de quem é manipulado por interesses 
alheios a sua vontade e opc;ao. 

Nao pretendemos fazer urna análise de discurso, mas tao 
somente documentar as reac;óes de um índio como elas foram 
expressadas por ele. Acreditamos que a mensagem contida em 
seu depoimento é auto-evidente, particularmente quando colocada 
no contexto fornecido pelo capítulo anterior. 

Gostaríamos apenas de chamar a aten<;ao do leitor para a 
tendencia do informante em valorizar ou, pelo menós, julgar de 
modo positivo, aqueles representantes de sociedades, branca ou 
indígena, que nao estao imediatamente presentes no seu cotidiano, 
que nao contribuem para a emergencia de tensóes ou situac;óes 
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íncomodas.. numa forma implícita de reconhecer que '~santo de 
... casa nao faz milagres". Os ausentes ou distantes, principalmente 

no que se refere aos Sanumá, servem, assim, de paradigma do 
que poderia ou deveria ser, de parametro para a sua avali~áo 
daqueles com quen1 n1antem convívio contínuo e próximo, como 
é o caso dos missionários protestantes e os habitantes da aldeia 
Sanumá em Auaris. É possível que essa seja urna reac;ao típica 
de situac;oes de contato interétnico. Porém, o caso Apinayé nos 
leva a crer que ne1n sempre a distancia valoriza o "outro". 
Entre esses índios, é o fator impessoalidade que é relevante no 
seu julgamento de civilizados distantes, isto é, habitantes de 
cidade (Da Matta, 1976b :47). O fato de em território IVfaion
gong, no Brasil, náo existir atualmente nenhuma frente de expan
sao nac:ional que imponha aos índios um modus vivendi estranho 
a sua cultura, pode contribuir para a imagen1 expressada por esse 
Maiongong de que, mantidos a distancia, procurados de acordo 
com a vontade e a necessidade dos índios, os civilizados sao tole
ráveis ou mesmo bons. Já aqueles com quem a interac;áo é 
inevitável e independente de seu controle, sáo vistos pelos Maion
gong como um mal que já se tornou necessário. 

O ho.mem 

J oao Koch adquiriu seu nome de branco em momentos dis
tintos de sua vida. O primeiro lhe foi dado por um colombiano : 
"Meu nome quem botou foi colombiano. Faz tempo passou colom
biano, frances só pra ver índio daqui. Faz muito tempo, quase 
uns vinte anos agora. Eu tava com sete anos". Realn1ente, 
várias expedic;óes de exploradores franceses visitaram a área do 
Auaris na década de 50, deixando relatos mais ou menos deta
lhados e acurados de suas viagens. 1 

O sobrenome de Joáo foi adotado de um sargento da FAB 
que há cerca de quinze anos operava na área do Parima, abrindo 
pistas de pouso junto a f ronteira. Joáo foi a Boa Vista certa 
vez com esse homem, ficou hospedado em sua casa, "acho que 
foi com a família dele. Tinha vontade de ficar lá, nao quería 
voltar, nao. Achei bom lá. Fui passear de carro, náo sen ti falta 
dos parente, nao." Foi a sua primeira viagem a Boa Vista. 
V árias outras se seguiram em anos posteriores. 

1 Por exemp}o, há os relatos de Gheerbrandt, 1954 e ele Grelier, 
1954, sobre suas viagens pelo território YaJJoama-Maiongong. 

70 

Joáo nao é o único Maiongong con1 non1e portugues, ou, n:iais 
apropriadamente, ''civilizado". Quase todos os seus companheiros 
de tribo, no Brasil e na Venezuela, te111 nomes de branca: Alber
tino, N eri ( dois chef es da aldeia de Auaris), Chico, Louren~o e 
muitos 1nais se utilizan1 de nomes cristáos para 1nanter en1 segredo 
sens no1nes trihais, confonne 1nanda a tradi<;áo Maiongong que, 
nesse respeito, se assemelha a etiqueta Sanumá de segredo de . 
non1es pessoa1s. 

Joao é un1 indiví<luo perfeita1nente integrado na sua con1uni
dade: casado, pai de cinco filhos, con1 freqüencia solicitado pelos 
chefes da aldeia para substituí-los quando viaja1n. No entanto, á 
pritneira vista, ele é um homem desajustado ao seu n1eio social, 
pronto a emular tudo que seja relacionado com civiliza<;áo. Por 
exetnplo, quando indagado sobre suas intenc;óes de adquirir tuna 
segunda esposa, o que lhe seria permitido, en1bora nao encorajado, 
pelos costutnes Maiongong, esclareceu : "Todo mundo 1ne per
gunta se eu vou casar outra vez e eu digo que nao, porque nao 
so.u mais índio, agora sou civilizado. Nao tenho dinheiro para 
comprar yestido, terc;ado, essas coisa, nao posso casar outra vez". 
Nunca aparece em público a nao ser vestido com roupas ociden
tais : calc;a, camiseta ou camisa, sandálias de borracha ou botas e, 
em ocasióes especiais, de óculos brancos, sem grau. É um dos 
que 1nelhor falatn o Portugues, dentre a meia dúzia de hon1ens 
Maiongong que tem algum don1ínio dessa língua. É alfabetizado, 
e1nbora de n\aneira bastante incipiente. Quando chega1n i>rancos 
para visitar a aldeia, ele é um dos cice~~nes natur~i~, g1 ~c;as a 
sua desenvoltura perante estranhos, adqutnda con1 vanas v1agens 
a cidade. 

Mas, essa aparencia de índio descaracterizado vai se diluindo, 
a medida em que o contato com J oao se torna mais prolongado 
e intenso. É ·entáo que ele surge con10 urna pessoa altamente 
crítica e perspicaz na apreensao das situac;óes que o ten1 levado 
a interagir co1n elen1entos alheios a sua cultura. 

Os civilizados 

Desde crianc;a, J oáo ouve relatos sobre os prin1eiros contatos 
dos Maiongong com os brancos. Seu ~vó paterno costumava 
contar-lhe das violencias praticadas por estes contra o seu povo, 
com a principal finalidade de recrutar niáo-de-obra grátis na 
extrac;áo da borracha. "Nao era n1issionário. Era civilizado 
branco que trabalhava na borracha. na Venezuela. E ele trabalhou 
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com eles também; era trabalho duro, muito t rabalho. Quando nao 
trübalhava, matava o índio. Civilizado era fogo !". Seu pai veio 
para o Brasil ';por causa que ·ele queria ficar sem trahalhar con1 
os civilizados. Civi lizado andou por aqui faz muito tempo, no 
te111po do meu avó, procurando índio pra trabalhar também na 
borracha. Quando índio náo qutria ir, eles 1natava. Naquele 
tempo nao tinha aviao, era só barco, barco grande, pros índio 
remar. ~civilizado chegon com papel e lápis e perguntava 'con10 
é teu nome ?', depois chan1ava os nome e leva va todo mundo. E les 
tinha fuzíl ~ revólver. l\ll.aiongong tinha só aquela espingarda de 
carregar pela boca. ~1aiongong tinha 1nedo de n1atar civilizado. 
Depois comec;aram a matar . l\1atara1n u1n cara bem na boca do 
Auaris'. Ele <lava n1aterial pesado pra Maiongong carregar e 
Maiongong nao queria e entao n1ataram ele. Esperaram ele no 
caminho, porque já tinha morrido uns quatro Maiongong. Depois 
1nataram outro branco lá pra cima, na Venezuela. Nessa época 
nao tinha Sanutná por aqui. Tinha Maku que eles levaram tan1-
hén1 e tem outros índios por aí ''. A técnica dos brancos em 
recrutar p~los nomes fez com que os 11a1ongong ·escondcssen1 
seu~ nomes tribais e adotassem nomes de civilizado, segundo 
interpreta<;áo de J oáo. · 

O con tato di reto que J oáo tem tido co1n brancos provén1 
de várias fontes : da presen<;a de missionários na área, do trabalho 
da F AB na. zona de fronteira, de ocasionais visitas de autoridades. 
de membros do Projeto Ron<lon, do Ministério· de IV!inas e 
Energía, etc. No passa<lo, a presenc;a de regatóes na área, de lad-0 
venezuelano, te·ve iinportancia. para ele, pois foi acompanhando um 
<lestes que J oáo visitou, pela primeira vez, um núcleo de popula
';ªº branca, por ele identificarlo corno $áo Bernardo, na Vene
zuela. "Eu tava com quatorze anos. E u fui com branco da 
Venezueia e da Colombia. Eu fui pra conhecer cidade, nao fiz 
nada. Os civiiizado trabalhava vendendo coisas, -comprando beiju, 
venciendo farinha. I sso foi antes de missionário, nem pa<l·rP. En 
f iquei só um mes. Eu Yi só motor, prin1eira coisa que eu vi foi 
motor de popa. tnas cu nao vi aviáo, nao. Comprei pano, ten;a<lu, 
rr1achado, fósforo, chumbo". Como arranj ou o dinheiro ? "Eu 
trabalhei pra eles, eles que n1C levaran1. E les me p:igarari1 betn, 
s im." 

Mas talvez a sua experiencia 1nais n1arcante c0m civilizados 
tenha resultado de suas idas a Boa Vista. Esta cidade deve te-lo 
i1npressionado bastante, pois ele já conta em dez o número de 
suas viagens até lá. Urna das primeiras viagens a Boa Vista foi 
feita "um ano depois que voltei da Venezuela. Eu fui pra Boa 
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Vista com Chico, Albertino. Nós fo1no de canoa mais o branco 
que t.rabalhava em pista, Já :ia boca do Auaris, era o Koch. 
Chegamo na Boa Vista no dia de Carnaval, muita gente, né. Nao 
fizemo nada em Boa Vista. Só fizemo canoa pra fazendeiro e 
eles nao pagaram nada. Fazendeiros e1n !vfaracá. O n0me da 
fazenda era Canadá, o dono chamava seu Portela, ainda está 'vivo. 
Etc tern fazenda boa, njuito gadu, n1uito leite. v·oltam de FAB". 
l'-J essa ocasi~.o J oao f oi a presentado pelo sargento K och a um 
padre católico que 1nantinha un1a es(ola em Boa \ lista, passando a 
f reqüentá-la com a inten<;áo de aprender o Portugues. A sua 
ignorancia dessa língua foi fonte de grandes frustra<;óes para 
Joáo, que se sentia inibido de andar pela cidade. " P orque no 
come<;o eu nao conhecia nada, ne1n carro, nem aviao, nem Portu
gues e como eu ia pedir pra pessoas co1nida, 

1
pra ir na privada, 

né? Na primeira vez que eu fui na Boa Vista eu tinha relógio 
e usava, mas tinha medo porque as ptssoas me perguntavam a 

hora e eu náo sabia. Aí tirei e guardei." 

Comec;.ou a aprender P ortugues na e~cola. "Eu aprendí con1 
Padre José Maria, eu fui lá na esco1a, fui só um més. O chef e 
do padre n1e n1an<lou lá na escola. A escola era dele. Eram 
todos de Boa Vista, só eu de Maiqngong. Tinha outros caboclo 
lá, só eu e 11akuxi. Muito Makuxi. Eles andaram muito 
comigo, me trataram muito bem. .As tnoc;as Makuxi aprendian1 
com as madres costurar vestido e tudo." Para eie a escoJa f0i 
urna boa coisa : "depois cada um vai no seu grupo ensinar pros 
outros, né. E u ;ichava botn ir lá, a.í José !Víaria falou que era 
melhor man<lar cururnim pra aprender P ortugues. Ele disse que 
precisa o curnn1im pra ensinar na. anla. Mas eu cheguei aqui e 
perguntei, n1as Albertino náo deixa. Ele disse que nao, porque 
eles nao pode ir na cidade porque a cidade vai acostun1ar eles e 
depois eles nao quer voltar mais ". 

Essa preocupa<;áo de AJbertino, o chef e Maiongong encarre
gado de assuntos externos! parece tipificar o caráter do contato 
que os Maiongong rnantem con1 a civiliza<;áo. Urna vez que na 
área onde vive1n 1 err1 território brasileiro, nao existe urna popula
~ao· rracional que force un1a intera<;a.o constante, o con tato que 
tern com a popula<;áo brasíleira está virtualmente sob o seu con
trole. Sao os Maiongong que deciden1 quanclo devetn ir a cidade, 
e está em sua capacidade optar por volta r ou nao a aldeia. Essa 
situa<;ao contrasta flagranten1ente com o que f oi descrito a respeito 
das condi<;óes territoriais de alguns 11aquiritare na Venezuela que, 
ao menos por um período de tempo, f oram vítimas de invasóes por 
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parte de u1n determinado grupo de interesse económico (Vide 
" Coppens, 1972) . 

Parecem ser pouquíssimos os casos de indivíduos Maiongong 
que optaram por permanecer definitivamente na cidade de Boa 
Vista. As queixas que a n1aioria tem a fazer sobre a explorac;ao 
de que . sao vítimas, por parte de patróes brasileiros, durante os 
períodos em que se engajam romo mao-de-obra em fazendas, 
refletem sua atitude de que é melhor viver sempre na aldeia e 
utilizar a cidade esporadicamente, de dois en1 dois anos, como 
fonte de bens escassos, como espingardas, sal, roupas, do que se 
sujeitare1n continuamente a um tratamento para eles indigno de 
sua condic;ao de habilidosos artesaos. A longa viag·em ele canoa 
(de vinte e cinco a trinta dias, descendo o rio, de um a dois 
meses, ou mais, para subir, de reg.resso) nao é compensadora se 
a permanencia e1n Boa Vista nao for também longa. Assin1, os 
Maiongong, que sempre váo .em grupos de dez ou tnais, fican1 na 
cidade e arredores, as vezes, durante mais de um ano. Quando ein 
fazendas, seu trabalho consiste basicamente em capinar, construir 
cercas, plantar pastagens, abrir poc;os. Por esse tipo de trabalho: 
dizem os Maiongong, o pagamento é nluitas vezes apenas alin1en
tac;áo ou· roupas, náo entrando dinheiro nas transac;óes. Urna 
fonte de riqueza que os Maiongong possuem e utiliza1n sáo as 
suas canoas. Contruídas em Auaris, ou 1nes1no na regiáo de Boa 
Vista, se existe a 1nadeira adequada, elas sao sempre vendidas 
por bons prec;os entre os regionais, e1nhora tan1bé1n aqui a ten
dencia dos civilizados seja a de pagar aos índios o n1ínimo possível. 
Por exemplo, urna de ·suas capoas foi vendida na fazenda Sáo 
Marcos, a FUNAI, por setecentos cruzeiros em 1973 e esta a 
revendeu por 111il e duzentos cruzeiros. 2 

Como os demais Maiongong que já foram a regiao de Boa 
Vista, Joao passou algun1 tetnpo trabalhando para brancos,. 
durante as suas várias viagens. E, co1no é n1uito f reqiiente ele . ' contra1u doenc;as. "Eu peguei doen<;a lá também, acho que foi 
paludismo. Fiquei um mes no hospital, peguei gripe também. 
Fiquei ruin1, nao quería voltar, nao. Depois que saí do hospital 
fui pro interior. Trabalhar, nao. Fiquei lá pra descansar. Lá 
te1n sempre leite, co1nida. Náo sei de que1n era a fazenda, nao. 
Depois fui pra outra fazenda n1ais perto de Boa Vista. Eu náo 
fazia nada, só ajudando na ro<;a, mas náo te1n ganho. Ele me 
<lava con1ida muita e boa. De noite tinha 1nuita paca. Depois 

2 Esse fato nos foi contado por um índio ~.f aiongong que nos visitou 
em Boa Vista, durante sua estada na cidade, em princípios de 1974. 
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eu vin1 na fazenda Canadá. Lá eu fazia ro<;a, canoa, assi1n. Nao 
ganhava nada, ele só 1ne <lava comida." 

Trabalhara1n para vários patróes, por exen1plo, na fazenda 
"daquele Rui. Nós forno fazer quebrar cumaro, é urna fruta que 
fica quebrando co1n n1artelo, as vezes bate na máo, é muito tra
balho. É urna fruta que seu Rui disse que mandava pra cidade 
pra fazer sabáo. Trabalhemos só dois meses. Aí Albertino só 
que Yoltou, eu e Chico ficamo lá na fazenda. Nós passamo acho 
que un1 ano, nós ficamo também u1n ano na Boa Vista. Nós 
dormía lá mesmo no n1ato. Lá tinha ca<;a, nlas Rui nao gostava 
comer carne de anta, queixada. Ele diz que nao quer comer carne 
de animal, diz que é muito ruim. Passava muita fo1ne. Tinha 
muita casa lá, nós dormía num tapiri que nós fez lá. Tinha tam
bém civilizado dormindo em tapiri. Eles ria da gente um pouco, 
eu achava chato. Albertino sabia falar um pouco Portugues, eu 
náo. Chico também falava". Os hrancos nao querian1 dorn1ir no 
mesmo local onde estavan1 os índios. Para J oao, f oi mesmo con
veniente, pois assim foratn evitados constrangimentos maiores ! 
"Dormia separado. Agora, comia junto. Nao dormia junto por
que cada un1 tinha urna casa separado, assim como aqui e na 
escola da missao. Eles náo queria dormir com nós, né. Eu 
achava bom, porque pra eles náo ficar com chatura pra nós". 
"Seu Rui nao pagou nada. Pagou pro Albertino e pro Chico, pra 
min1, nao. Eu mandei falar pro Albertino e seu Rui disse que 
faltava dinheiro, né. Nada! Mas tem também muito caboclo 
Wapixana. Nós tomamo muito caxiri junto. Paramo de trabalhar 
pra ele porque ele é outra gente. Ninguém conhece ele. Con1 
ele nós passava muita fome. Wapixana só falava ingles e ele 
nao entende nada. Wapixana também nao gostava dele, disse que 
passava muita fome com ele. Agora, na cidade, nao. Na cidade 
nós cotnia na casa do Koch e dormía lá também." Na cidade 
trabalhavam "fazendo poc;o. Trabalhava lá longe, fora da cidade, 
onde ten1 aeroporto. Nós trabalhava com o pessoal deles, da aero
náutica. Foi só urna semana, eu receb.i 150 cruzeiros, pagaram bem. 
Tinha Makuxi e Wapixana e civilizado. Civilizado tratava bem. 
Eles ficava só explicando como era o trabalho. Eu nao sabia tra
balhar direito. Eles mostrava como misturava cimento, massa. De
pois fumo trabalhar fazendo canoa. Fizemo cinco canoa. Nao paga
ram nada. Eu nao reclamei porque nao sabia f alar Portugues. 
Chico sabia, falo u, mas a cho que nao adiantou muito. Chico a cho 
tinha medo do homem, o dono. N ós comia e dormia lá. Tinha 
comida muito boa, leite. Tinha civilizado, tinha Makuxi. Os civi
lizado tratava . bem, ajudava puxar canoa para por no rio, né". 
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1'1esmo assin1, J oao parece ter desenvolvido um tipo de expe
riencia com brancas mais agradável, em certos aspectos, do que 
alguns outros Maiongong, gra~as ao contato que estabeleceu e 
cultivou com certas pessoas da cidade que o haviam conhecido na 
aldeia. Urna delas foi un1 enfermeiro que, indo a Auaris como 
membro da F AB, conheceu J oáo e mais tarde, em Boa Vista, 
levou-o para trabalhar corr10 seu ajudante no hospital local. É 
assim que J oáo relata as suas experiencias da época : " O pessoal 
da Boa Vista estava dizendo que eu era bom, que era o melhor 
trabalhador que tinha na cidade. Eu trabalhei na Saúde com 
cnfermeiro que está lá agora, é meu amigo. D!z que ganha muito 
dinheiro. Lá na Saúde eies dizia: 'quern é esse iridio que quer 
trabalhar aqui ?', depois eles disse: 'ah, esse nao é índio nao, 
esse é nossa gente'. Gostei rnuito. O eniern1eiro disse 'vamos 
procurar emprego aqui que é mais fácil'. Aí eu fuí. Aí chegou 
doente, eu dei inje<;áo e todo mundo ficou olhando; ele estava 
picado de cascavel. Foi seu Donaldo aqui da missao que ensinou 
eu a dar inje~ao. Acho que era a terceira vez que eu ia na Boa 
\

1 ista. Fiquei lá un1 ano. Eu fui sozir.ho de aviao do Donaldo 
e voltei de aviao corr¡ ele também." 

Todo povo na Boa Vista gostava muito de min1, também o 
pessoal da FAB. Eles <lis~e que era melhor aprender com a F .. A.B, 
virar soldado, aprender mecaníco, dirigir aviáo, enfermeiro. Eu 
nao queria. Agora, Apohnário nao deixava. Albertino também 
nao deixou. Eles disse: ¡( fica aí n1esmo, OUf! as vezes aviador ... 
morre e voce nao ten1 n1edo, nao?'. Mas eu queria pra conhecer 
cidade no Rio, cidade grande asirn. Eu perguntei ao comandante 
da F AB se ele nao quería levar · eu no Rio, aí ele disse que 
pode, sin1. Mas aí Albertino nao deixou, pergun.tou: 'corno voce 
yai voltar ?', aí eu disse: 'como eu vim, con1 a F AB'. 1\tlas eu 
tinha muita vontade de conhecer Río, né. l\!Iaiongong na Vene
zuela íoi no Rio e disse que- é muito bonito, ·que é mai<>r que o 
rnurtdo, né. Que tem praia, morro. Que Caracas é feio. 1fas 
eu tenho n1uita vontade mesmo. Eu quería mesmo de ir lá. Acho 
que vou de segredo." 

As atribulac;oes por que J oao <leve ter passado no seu pri
mei ro encontro com a cidade tornam-se· mais aparentes quando 
eie conta as peripécias de Cavaieiro, outro índio !v1:aiongong, 
recentemente falecido e que s.._e tornou, no relato de Joao, o pro
tótipo do índio ingenuo entre civilizados. Podemos sentir que 
Joao ve refletidos nas ac;óes do outro os seus próprios proble1nas 
de ajustamento a um meio estranho. "1Jma vez eu fui com 
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Cavaleíro lá na Boa Vista e nós ganhou dez melanc!a. Ele 
pensou, pensou e falou pra mím: 'Joáo, como a gente vai comer 
isso ?'. Cavaleiro també1n nao gostava da comida de branca. 
Urna vez eu dei doce pra ele e ele falou: 'que é isso ?'. Aí eu 
disse: doce. Ele comeu e disse que ia vomitar. Nao gostou, aí 
eu deixei. Depois nós foi tomar café. Ele disse: 'tá muito 
quente, eu nao agüento'. Aí eu disse que comía com páo. Depois 
eu disse pra ele que tinha que pagar. Ele disse que náo tinha 
dinheiro .. que tinha comprado cigarro. Mas eu já tinha pagado 
tu do, né. Depois nós foi lá na f axenda e nós vimos urna vaca 
brava com bezerro e ele ficou com rnedo e quando cu · procurei 
ele tava em cima da árvo.re. Mas eu ri muito ! Depois ele viu 
um porco grande, um leitao e ele saiu corren do e · f oi na árvore 
outra vez. Eu chamei ele pra tomar leítc e coalhada e ele tava 
tremendo, tava com medo. Eu disse pra ele que náo fazia nada 
mal. Depois eu disse pra e1e se ele queria ir na cidade que tinha · 
festa. Ele disse que queria. Aí nós foi, chegamo lá e fomos 
num bar. Aí eu comprci guaraná e cerveja gelada, aí ele disse 
que rr.uito gelado, tava queimando a boca dele. Nós ria! Aí ele 
foi dan~r. Aí o pessoal <lizia: 'n1as é urn índio mesmo !'. Depois 
eu paguei um carro pra ele voltar pro quarto. Ele foi sozinho, 
como ele chegou, eu nao sei. Cneguei lá, ele tava lá fora na rede. 
Eu perguntei por que ele tava na rede, ele disse que cama era. 
n1uito ruim, era corno ficar no chao, era muito quente e tinha 
muito carapana. Cavaleiro era muito gozarle, né. Ele tava com 
nluita vontade de voltar. Aí eu f alei con1 o pessoal da F AB que 
Cavaleiro nao agüenta mais com saudades. Aí levaram ele pra 
Boa Vista, depois trouxeram ele pra cá." O tom com que J oao 
conta essas estórias evoca a atitude do cita.dino, experimentado, etn 
rela~ao ao homem do interior, matuto e ingenuo, sem qualquer 
traquejo ou malícia. A atna<;áo de J oao .. como ele a <iescreve nessas 
anedotas, sugere a sua preocupac;ao e1n mostrar que conseguiu 
superar seu acanhamento e ignorancia iniciais sobre as coisas dos 
brancos, a ponto de poder, ele mesmo, de.sempenhar o papel do 
civilizado, colocando o índio inexperiente em situa~óes embarac;o
sas, que o expóem ao ridículo. 

Os <;ontatos de J oao com a F AB lhe valeram urna grande 
vivencia, que inclui bons e maus momentos e o conhecimento, nao 
só de civilizados, como de representantes de outras tríbos. Quando 
da abertura de urna pista junto a fronteira, em Surucucu, ele é 
seus t.-ompanheíros passaran1 por maus momentos : "O aviáG 
deixou nós lá e eies disse: 'nao tem mais aviáo, náo.' Nós nao 
tinha nada, nem comida, só banana. A banana nós conseguiu com 
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Sanumá de lá. 3 Tem i;nuito Sanumá por lá. A banana nós con
seguiu trocando roupa, cal<;a, ficam<:> sem nada. Lá em Surucucu 
nós brigamo muito com o sargento' lá e falava: 'por que voce 
nao traz aviao com comida pra gente?', e ele dizia que nao tinha 
rádio. Acho que brigamo co1n Donaldo também, aí d·eixamo lá 
sozinho. · No caminho a gente cac;ou muito pássaro, anta, capi
vara, cac;ou muito mesmo. A gente cac;ava com espingarda que 
nós comprou lá. Apollnário foi até a boca do Auaris pra encon
trar a gente e levou tnuito beiju. .Aí nós nao sentiu mais fo1ne. 
Aí nós voltamo de canoa". 

De outra feita, ele trabalhou na pista de Anauá, na fron
teira com a Guiana. "Nós ficamo lá só acho que cinco meses. 
Voltei de aviao. Veio Apolinário, Cavaleiro, André, X ( Sanu
má), Ricardo, Juscelino, e outro Sanumá. Tinha vinte Wapí
xana e mais nós. Tinha também quatro Wai-wai. . Tinha muito 
índio misturado. Nós falava ·mesmo em Portugues. Todos falava 
em Portugues. De civilizado tinha um mecanico, um cozinheiro e 
um enfermeiro. O resto era tudo indio misturado. Nós tava no 
tamanho desta casa, tudo cheio. Makuxi trabalhando fazendo 
casa, nós limpando · pista, Wai-wai fazendo vala na beira da pista, 
Sanumá ajudando com . nós. Cavaleiro tava ajudando mecanico. 
Tinha dois Makuxi. ca<;ando. Civilizado tratava bem, <lava muita 
comí.da, cigarro. Agora, diz que Wapíxana tava passando muita 
fome porque diz que tinha pouca comida. Quem nao <lava comida 
era aquele cozinheiro, acho que era pra nao gastar, né. i\Í eu 
f alei cnm o comandante, aí ele mando u dar comida mu ita pra eles. 
Ele disse quando ele quiser pode dar muita comida pra eles." 
Terminado o trabalho, "primeiro saíram os Wapixana porque 
morava muito perto, em Axauipe, na Guiana. Depois saíram os 
Wai-wai. E nós ficamo por último porque morava longe. Os Wai
wai morava na Guiana também. Aí eu passei um rádio pra Boa 
Vista pro comandante pra ir buscar a gente. Demoraram parece 
que duas semanas de teco-teco. Ficamo neste tempo só dormindo 
porq'ue tava chovendo muito. A água corria em baixo da rede. 
Tinha muito peixe. N ós pesca va muito. Pesca va com anzol e 

· com flecha, comía também castanha do mato. Aqui náo tem, nao." 
Difícilmente as mulheres Maiongong vao até a cidade, poucas 

até hoj'e. foram. Quando vao, empregam-se as vezes como domés
ticas nas casas dos civilizados. O motivo mais f orte que as leva 
a cidade sao problemas de saúde, por exemplo, necessidade de 

3 Os Yanoama da Serra. de Surucucus ·sio, na realidade, do . subgrupo 
Yanomam, e nao Sanumá. Vide Migliazza, 1972. 
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intervenc;óes cirúrgicas. É paradoxal que o motivo alegado para 
que a maioria delas nao vá até lá é justamente o risco de contraír 
doen~as, por exemplo, sarampo, ou outra "doenc;a forte". 

Se na experiencia de J oao esporadicamente vivida com c1v1-
lizados existem os bons e os maus, os que exploram e os que 
alimentam, os que riem, fazem pouco e os que os respeitam, no 
que tange a missionários, que convivem continuamente ·com 
Maiongong, sua opiniáo é consistentemente negativa, demonstrando 
um aguc;ado senso crítico. Conta como os primeiros missionários 
protestantes, que ele distingue dos padres católicos. surgiram no 
mundo Maiongong. "Foi na Venezuela. Chegou lá falando dife
rente, pinguém entendía, né. Náo f ala va castelhano, nada. Aí a 
gente achou que eles era outro. Depois eles aprendeu um pouco 
Maiongong. Maiongong fazia muita festa, né, e eles ficava com 
muita raiva. la lá, quebrava a vitrola. Eles falava pouco Maion
gong e nem falava castelhano. Eles tomava caxiri e ficava tonto 
e dizia que era coisa de Satanás, que MaiongoJ?.g tinha Satanás 
e nós dizia que era Satanás pra eles, nao pra nós, que eles podía 
ir embora se queria. Vinha contando que todo mundo era irmao, 
mas nós dizia que el·es era diferente, né, falavam diferente, nem 
castelhano falavam. Tinha um Maiongong doente e os americanos 
<lizia: 'fica crente que fica born.' Aí ele ficou crente e ficou bom 
e todo o resto quis também ficar crente. 1vfas am·ericano · só tem 
raiva de Maiongong. Chegava de noite e punha livro na boca do 
Maiongong e- dizia: 'ó, a tua comida, a história de Deus !' e eles 
brigava. Americano ·chegava com a cachac;a pro l\1aiongong e 
oferecia e o Maiongong dizia 'nao, abrigado, sou crente, né'. Nao 
era missionário, era outro. Na Venezuela tem muito americano. 
Maiongong brigava muito con1 rnissionário porque eles dizia que 
a história de ~1aiongong era errada. Depois de cinco anos eles 
falava ben1 Maiongong. Os Maiongong na Venezuela sao todos 
crente. Aqui ninguérn, só a Marta, porque acho que os outros náo 
quer. Eu nao quero. Nao sei, vamos ver. Quando vem outro mis
sionário e ficar mais perto da gente e aprender a gíria 4 l\faiongong 
e co~tar as. estórias pra gente, aí, quem sabe, né. Porque Donaldo 
vem pra_Jicar con1 Sanumá. E eu quero comprar roupa, ter~ado, 
espingarda, essas coisa e Sanumá diz que Donaldo é patrio deles. 
De noite, quando Sanumá tava dormindo, Donaldo dizia que quería 
que a gente trabalhava, depois nao quería mais, e eu briguei com 

4 Gíria é um termo um tanto pejorativo usado pelos rP.gionais na Ama
zonia para se reí erir a urna língua indígena. 
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ele e disse que nao trabalhava mais pra ele. E Sanumá f ica es
cutando quando Maiongong vai pedir pagamento do trabalho. 

Waipo também é crente, mas fuma e bebe caxiri. Também o 
Projeto Rondon veio aqui, cheio de estudante que trouxe cigarro 
e levaram cigarro pros Sanumá e a missionária ficava correndo 
atrás tomando cigarro dos índios. O pessoal mandou dez pacote 
de cigarro escondido, né. 

Tem os Maiongong do rio Ventuari que sao mais civilizado 
do que crente. Agora tem crente também. Lá nao tem missio
nário, mas tem dois crente Maiongong. Eles ficaram crente por
que vao lá no Cunucunuma e ficam que nem dez dias. Eles fala 
toda estória de Deus .. Eles nao fuma e nem bebe. Aí, quando 
volta, já esqueceu. As vezes casa lá, depois vem, casa aqui e 
fica tudo junto. Aí, quando volta de novo pra visitar vira crente 
de novo, quando volta nao é mais. Como J essu, f ilho da Marta. 
Chegou aquí, eu falei pra ele deixar de besteira, que eu · sabia 
que ele nao acreditava em Deus, que se Deus fez esse cigarro, 
era porque podia fumar, e ficava bravo e a gente falava: 'manda 
Deus trazer coisa boa pra gente', e todo mundo ria. Nao bebia, 
nao fumava, ficava orando antes de comer e nós tudo ficava rindo 
dele e dizendo que 'se voce é Deus manda coisa boa pra gente'. 
Depois de um tempo ele resolveu fumar e pronto, acabou, nao 
era mais crente. Parece que eu nao quer crente, nao. Melhor 
católico porque pode beber, fumar, assim." 

Missionários católicos, que nunca .;vieram a Auaris, pare
cem ser mais aceitáveis para Joao, que teve algurr1a intera<;áo con1 
padres em Boa Vista, durante sua estada ·de urr1 n1es na escola. 
"Os padre::; nunca vieram a.qui. EJes brigaram con1 n1issionários 
porque míssionário· rr1entiu pra eles. Disse que Maíongong era. 
bravo e comia gente e eles ficara1n com nl'edo, depois descobriram 
que era mentira dos missionários." Enquanto estudava, "cu tava 
ajudando a fazer cimento e barro pra fazer tijolo" e ouvia cate
cismo. "Eu aprendí tudo. i\.quele padre só contava estória boa. 
Estória do mundo, de Deus, de J esus que morreu na cruz. Tem 
I\1:aiongong que acredita em Deus, acho que é diferente, um pouco. 
Civilizado diz que é igual. Missionário diz que é quase a mesma 
coisa. Lá na Boa Vista o padre falou: 'voces diz ora<;ao pra ir 
na lua ?'. E eu disse qué nao. E ele perguntou se nós faz imagen1 
de patt, e eu disse que nao, que é só Deus. Donaldo também pen
sava assim. Perguntou pra miro se nós f azia ' ora~áo pro sol, pra 

' lua, pras estrela e eu disse que nao. Só Deus jnesmo. Ele disse 
que era mentira. Ele queria ouvir estória de índio, né." 
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O fato de que Joao associa missionários com protestantes, e . 
os diferencia de padres, produzindo a dicotomia missionário-padre, 
em que os missionários sao caractérizados como insensíveis, opor
tunistas, enquanto que os padres sao figuras bem intencionadas e 
honestas, parece ser o resultado do tipo de contato que se esta
beleceu em território Maiongong, tendo os missionários lá se 
radicado, independentemente da vontade dos indios em os acolher. 
Enquanto que os padres permanecem na cidade e sao procurados 
pelos Maiongong quando estes querem, os protestantes impuseram 
suas presen~as na sua vida diária, criando situa~óes que podem 
ser interpretadas como boas ou más, depeqdendo dos interesses 
de seus atores. Além disso, pelo relato de J oáo, os Maiongong 
emergem como espectadores que assistem a urna arena de disputas 
das quais eles sabem. ser o motivo, sem que isso realmente af ete 
a sua maneira de ser. Parecem estar perfeitamente conscientes 
do papel dos missionários como fonte de bens, através da oferta 
de trabalho em troca de remunera~ao. Em Auaris, entretanto, "OS 

Maiongong se ressentem do fato de que o foco de interesse dos 
protestantes nao sao eles, mas os Sanumá. J oao reclama, como 
vimos, desse estado de coisas, atribuindo aos Sanumá a posi~ao 
de injustamente privilegiados aos olhos dos missionários. Tal 
situa~ao é tanto mais intolerável para os Maiongong quanto é a 
n~áo, assumida par estes, de que, para os brancos, incluindo os 
missionários, eles sao superio.res aos Sanumá, poís satisf azem mais 
prontamente os dese jos . dos civilizados, quer pela disposi~áo para 
trabalhar nos moldes dos brancos, quer pelo con1ando de urna 
·tecnología mais sofisticada, quer pelo fato de que podem falar 
Portugues, mesmo que precáriamente. 

A aten~áo conferida pelos missionários aos Sanumá é, pois, 
um espiriho na imagem que os Maiongong tem de si mesmos e 
de seus vizinhos, na sua inferiorídade con10 seres humanos. 

Os Sanumá 

Através do testemunho de Joao, essa atitude de superioridade 
dos Maiongong em rela~áo aos Sanumá surge nítida e explícita 
e representa urna manifesta~ao do papel que os ~Iaiongong se 
a~to-atribuíram de "civilizadores" <lestes, a exemplo do que ten1 
f eito O'S brancos face a out ros grupos indígenas : "Antes Sanumá 
bravo, · roubava Maiongong. Chegava, tirava rede, levava mulher 
e pronto. Aí, Maiongong ficou bravo e inatou muito Sanumá. 
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Sanumá só 1natou pouco Maiongong. .-\í Sanumá ficou manso v 

ficou dizendo Maiongong forte, tem anna e ficou µerto de Maion ·· 
gong e aprendeu. Voce sabe dos Atroaris, eles sao brabo, né, mata 
mas nao come gente. Sanumá era assim. Nos . .l\.troaris chegou 
civilizado e mata eles com arma, aí eles fica manso. Assim Maion
gong fez com Sanumá. A.gora eles sao manso... Joáo soube <los 
indios Atroaris por intermédio de um Wai-wai que havia estado 
entre eles. Sobre outras tribos indígenas, J oáo declara ter medo 
porque " eles sao brabo aipda,,. 

A visfio que Joao, como os den1ais Maiongong, tem da infe
rioridade dos Sanumá é manifestada sempre que há oportunidade. 
Por exe1nplo, no <lecorrer de sua narrativa sobre a habilidade dos 
Maiongong no manejo de arco e flecha, Joao introduziu o assunto 
Sanumá: "Só Sanumá é que consegue cac;ar macaco. Antiga
mente Maiongong matava 1nuito passarinho com zarabatana com 
veneno na ponta. Agora nao faz mais porque nao tem veneno. 
O veneno é curare mas só indio Piaroa da Venezuela que faz e 
cobra muito caro, assim como canoa. i\ntigamente tinha Maku. 
Eles tinha zarabatana e curare. Maku atirava em Sanumá, que 
nao sabia que tinha veneno e só tirava a ponta e achava grac;a 
porque nao ia morrer. Depois ficava tonto e morria. Maku matou 
muito Sanumá assim, lá na boca do Auaris. Lá perto do Parima 
Sanumá brigou com Maku, teve guerra. Maku esperou no 
caminho e com um tiro espantou Sanumá que caíram dentro 
dágua e morreram. Sanumá nao sabia nadar, né". Esse trecho, 
que constata o fato histórico da presenc;a de un1 grupo indígena 
chamado Maku na regiao Auaris, 5 também mostra a preocupac;ao 
de J oao em depreciar os invasores do território que,' no passado, 
parece haver estado sob o dominio dos Maiongong. Joao demons
trou grande perplexidade <liante da rapidez com que os Sanumá 
se propagaram pela regiao. Sua expansao teve resultados algo 
dev~stadore.s pa~a os Maiongong que, tomados de surpresa, nao 
rev1daram 1med1atamente, e quando o f izeram, com a utiliza<;ao 
de armas de fogo, provocaram urna tal escalada na violencia dessa 
guerra ~e. contato, q.ue levou os Sanumá a urna paz forc;ada. O 
termo xidixana surg1u, entao, como expressáo pejorativa dirigida 
a estes índios. "N ós chama xidixana pra Sanumá e eles zanga 
logo, né. Diz logo: 'eu sou Sanumá, nao sou xidixana. Xidixana, 
é palavra nossa, da nossa gíria. E nabu dubu é palavra Sanumá: 
nao sei o que quer dizer. X idixana é só nome assim, que nós 

5 Sobre a presenc;a de um grupo indígena conhecido como "Y[aku na 
regiao do rio Auaris, vide Migliazza. 1972. 
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chan1a ieles, né. Nao quer dizer nada, nao. Sanumá tá vindo ~ ~-. 
can1inho, aí nós ~iz: 'xidi.-ranar. Agora, Sanun1á zanga, nao sei. 
E eles charna nos nabit dubu. É só norne deles, nós nfto zano-a, 
nao. " J oao na.rra as estórias ?e_ um velho Maiongong que pos~ui 
gran?e conhec1mento de trad1c;oes e fatos passados, inclusive 0 
surgunento dos Sanu1ná. "Nao sei porque ~ntigamente nao 
ti~1~a Sanu1ná, agora te1n un1 bocado. O velho falava: 'nao chama 
:r1d1.rana .. nao, eles f ica brabo. É 1nelhor cha1nar assi1n cotno em 
Portugues, de bicho do n1ato'. Quando apareceu Sanurná, morreu 
1nuito. Maiongong 1natou quase tudo, .só fugiu un1 casal e subiu 
na árvore e virou 111acaco. l\tfaiongong jogava flech~ con10 rabo 
no Sanun1á. Agora ten1 niuito Sanumá. 'fe111 Sanun1á espalhado 
en1 todo lugar. Agora~ 1\.1aiongong te1n pouco. Eu vi lá perto de 
Caracaraí muito Sanu1ná. 11.aiongong diz que eles vive ton1ando 
osso pra au1nentar. Diz que n1orreu espírito e eles to1nou osso 
prin1eiro. A gente fata pra Sanurná nao roubar e diz: 'nao é 
pra esquec:er, Sanumá.' AL depois de dois dias rouha de novo!,. 

A conota~ao n1ais típica do tern10 xid1':rana ¿ dada pelos 
Maiongong COtn referencia ªº hábito que atribuen1 aos Sanun1á. 
de roubar o produto de suas roc;as. Joao cresceu ouvindo falar 
clessa característica. Quan<lo crianc;a ele acompanhou seus pais 
a Venezuela, depois de um desses assaltos : " Eu fui com meu 
pai e 1ninha n1ae porque Sanun1á roubou nossa ro~a toda. Aí 
nós fon10 atrás dos parentes lá na Venezuela. Ficamo lá um 
ano, até a roc;a crescer novamente. Eu ajudava 1ninha n1ama~ 
1nuito. Meu pai trabalhava na roc;a. Eu tinha inedo de Sanumá~ né. 
Lá onde está os \Vaiká,6 os Sanumá mataram 1nuito Maiongong. 
Aí os Maiongong de lá foram embora pra Venezuela. Tem muito 
tipo de Sanumá, né: Yanoami, Yanoma1ni, tudo fata diferente. 
l\1as esses daí parece que entende1n tudo". 

Os pritneiros indícios que os Maiongpng tiveran1 do surgi
n1ento dos Sanumá ocorreram na época do avo de Joáo. Primeiro 

. os Maiongong notaran1 sinais de galhos quebrados e pauzinhos de 
f azer f ogo espalhados pelos caminhos na 1nata. A final apareceram : 
11111 grupinho pequeno de pessoas, nada agressivos, suln111ssos, 
mesmo, pedindo coisas. Entáo con1ec;aram a aumentar e a atacar · 
a casa- Maiongong, roubando bens e mulheres e f ugindo. J oáo 
acha que os l\!Iaiongong dev-em ter feito magia para tornar os 
Sanumá, no termo de Joao, covardes, pois eles atiravam flechas 

6 Waiká é a denomina1;áo dada pelos Sanumá a outro grupo Yanoama 
que vive a cerca de um áia e meio de Auaris, descendo o rio de canoa. 
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e estas quebravam, ou erravam a pontaria. Os Maiongong fugi
ram, sem contra-atacar, pois, em vez de matar, eles queriam 
"civilizar" os Sanumá. Antigamente os Sanumá "morava nun1a 
casa redonda bem grande aberta no meio e atrás urna cerca pra 
nao entrar flecha na guerra. Sanumá tinha macaxeira, mamao, 
pupunha, cana, batata e só. Sanumá sempre esperando no caminho 
em segredo pra matar". E hoje, apesar de constantemente recla
marem que os Sanumá roubam suas ro<;as, eles insistem que 
agüentam a presenc;a <lestes, a fim de lhes ensinar a maP.eira 
correta de proceder. "Maiongong sempre morou com Sanumá pra 
ajudar Sanumá com trabalho, pra ensinar. Sanumá rouba roc;a 
de Maiongong, Ñlaiongong nao vai embora, vai agüentando, pra 
ensinar Sanumá a nao roubar roc;a. ~1aiongong só briga con1 
Sanumá quando rouba, briga só de fala. Antigamente, nao muito 
tempo, Sanumá nao sabia fazer beiju, só comia banana assada. 
Ele aprendeu porque viu fazer Maiongong. Antigamente nao sabia 
f arer ti pi ti. Nao sabia nada, nada, nada, nem ca~a. Aprende u 
tudo com Maiongong: balaio, canoa, ralo, tudo. Antigamente 
Maiongong <lava machado, ter~do, fósforo, anzóis. Agora só 
espingarda, pólvora, chumbo, canoa. Agora Sanumá nao quer 
trabalhar com Maiongong, náo sei pqrque, acho que porque já · 
tem branco aquí, missionário. Sanumá nao paga pra nós, nós 
paga pra eJes. Sanumá tem pouca coisa. Mas SanuJllá antigamente 
trabalhava pra Maiongong. Agora, nao, por causa do missionário. 
Maiongong manda em Sanumá, mas Sanumá náo manda em Mai
ongong porque tem medo. Sanumá tá dizeado que 11aiongong 
é muito ruim, mas eu disse : 'como nós ruim e voces vai na nossa 
roc;a e rouba, nós nao vai lá na roc;a de voces'. As vezes brigo 
muito com Sanumá. Eles rouba canoa, aí eu digo que eu en1presto, 
né. S nao faz assim, nao. Ele é direito. Ele faz canoa pra 
ele - feia, né, mas serve pra ele. Ele nunca roubou, nao. Quan
do eu mando trabalho pra ele, ele faz. Agora, os outros nao 
sao assim. Sanumá quase aprendeu a fazer roc;a, mas missionário 
chegou e eles nao aprendeu mais. Sanun1á faz roc;a assim : ele só 
planta mandioca tnas nao sabe capinar, deixa tudo lá. A nossa 
dura uns tres anos. De Sanumá só dura um ano. Nao sei por
que de Sanum.á dura pouco. V oce sabe, lá na porta de Sanumá, 
como é cheio de mato, eles nao sabe capinar, nao sei, acho que 
nao aprendeu. Quando nós chama Sanumá pra trabalhar, eles diz: 
'eu sou macho, só trabalho caro'. Depois eles vive passeando aquí 
e ve tudo limpo 'e diz: 'ah, vamo limpar nós também', mas nao 
faz nada. Diz que Donaldo f ica brabo quando eles vem aqui 
ajudar. Sanumá náo sabia nada. Nao sabia nem ca<;ar veado, 
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anta, nao. Só pega va cobra, macaco, essas coisa. ~ ós e~sinamo 
pra eles muito. Depois que Donaldo chegou eles. Jª sa~1a tudo! 
até canoa eles faz. Eles nem sabia que era pra cnar gahnha . . ~1 
eles vinha e roubava. Nao sabia fazer rede, ~ó aquele cipo. 
Quando missionário chegou aí eles .nª.º <!u~r ma1s trabalhar pra 
gente. Agora, na Venezuela os m1ss1onan.o ·estragaram os Sa: 
numá também. E Maiongong já tinha ens1nado quas: tudo, ate 
barco Iá eles sabe fazer. Os daqui, nao, fica só cap1nand~ ~ro 
Donaldo. Os de lá tem até motor de popa. Urna vez a m~ss10-
nária, Catarina, disse que eu nao podia mais ch~!?ª~ .. Sanuma pra 
trabalhar co1nigo porque ·eu nao paga va eles a1re~lO . Eu . d1~s~ 
que pagava ensinando e ela disse que nao. .A1 en .de1xe1. 
Maiongong 1nanda en-1 Sanumá "porque eles nao quer traoalhar e 
nós n1anda eles trabalhar. Eles obedece Maiongong, m~s rcda1na 
um pouco na gíria deles": O tra?alho ~ue Sanuma !,ªz ~ara 
1\tlaiongong consiste em cap1nar can:1nhos,., umpar ro<;a. .. Ma1011-
gong nao gosta de trabalhar com Sanuma porque ele nao paga 
e também ele náo tem comida." 

E mais u~a vez se manifesta a tendencia de jalgar o dis
tante ~on10 sendo meÍhor que o próximo: a avalia<;ao que Joáo 
faz de outros Sanumá que vivem na \ 7 enezuela contr~sta c~m a 
opiniao que tem de seus vizinhos de A~aris .. ·Os que ':1vern Jttnto 
aos rios Canaracuni, Merevari, Padamo, Cunhnamo (vide n1apa 1, 
p. 29) Joao estima como send~ bons, ·n~o ro~ban1 e colaboran1 
no trabalho dos Maiongong. Os da tronte1ra da Vene~uela, 
aquele é Sanumá bom. Nós ·trabalha junto. A .gen;e dá c?n11da e 
coisas pra eles e eles sao bom. Mas esses daqu1, nao. 1'1a1ongo~g 
nao vende carne pra Sanumá porque eles nao paga. Pa~lo ve10 
aqui, pediu carnie e Albertino deu. ~í ele foi ca_c;ar e Ma1ongong 
f 0·¡ lá e ele nao deu carne. Albertino deu inu1ta carne., pra el~ 
e ele ficou · brabo porque quería ma!s. ~ º':1tro San urna daqu1! 
K., também. Eu fui lá e ele qu1s <l1nhe1ro por u1n peda~o 
d~ carne, aí ele veio aqui pedir car~e e eu diss~ que quena 
dinheiro, ele ficou brabo, mas aí eu d1sse que el_e tinh~ cobra~o 
carne de eu Iá, agora eu quero dinheiro ~mbem. At eu n~o 
dei carne, nao, •porque ele nao paga. ~anuma da :' enezu~~a nao 
é assim, nao. Eles nao cobra carne, nao. Eles da carne. 

.Aatitude claramente paternalista dos 11aio~gong em rela<;áo 
aos Sanumá nao encobre totalmente o reconhec1mento de qu~ a 
presen<;a <lestes lhes traz certas vantag~ns. U ma delas,,. ao ~uvel 
do intercambio economico, é o fornectmento de alg~dao fiado. 
O algodáo Sanumá "é muito melhor porque ~anuma faz co~
prido, dá pra rede e 11aiongong faz pouéO. Nos compra algodao 
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de Sanun1á porque nós nao planta. Acho que nao aprenden10 
ben1. ~1aiongong na Venezuela, mes1na coisa, troca com Sanumá". 
Além disso, os Sanumá " dá banana e pupunha. Nós nao te1n 
pupunha, nao, eles tem muito, né". 

Por outro lado, a intera<;ao que Joáo 1nantém com os Sa
numá de Auaris é considerável.. Nao sao infreqitentes as visitas 
de Sanurrtá a aldeia Maiongong, nem as idas de Joao as casas 
Sanun1á. Nessas ocasióes a comunica<;áo entre eles se dá ern Sa
numá, nun1a fonna bastante si111plif icada. 

Vários n1otivos levan1 os Maiongong a procurar os Sanun1á. 
Un1 deles é devido ao in1portante papel que estes desen1penha1n 
nos f unerais 1V1a.iongong. "Maiongong pede pra Santuná, pra nao 
pegar rloenc;a. porque Sanun1á <liz que nao f ica doente e por isso 
l\l[aiongong n1anda pra eles. l\Iaiongong paga con1 ter~ado, ina
chado, panela, anzol. línha, cai11isa. 5anun1á nao pede pra Maion
gong enterrar, ele n1esn10 que faz_. pra tirar osso pra an1assar e 
depois mistura co1n banana pra to1nar. Eles faz isso porque diz 
que é pra O espírito ficar COtTl eles

1 
pra nao perder O espÍrÍto." 

Na verdade, a forn1a de dispar de cadáveres entre os Sanu1ná, 
como já foi <lito no capítulo I, nao é enterran1ento, 1nas crema<;áo. 
A razáo por que os l\1f aiong-0ng utilizam os servi<;os f unerários de 
seus vizinhos está no horror que tem em tocar no cadáver: ·'nao 
pode pegar no morto. Se pegar, faz mal, fica doente. Vaí pegar 
doen<;a de 1norte. Diz que depois de m'exer no n1orto fica coin 
dor de barriga. Parece que só n1exe urna pessoa, un1 paren te ( pai, 
n1ae, irmáo). Xao pode todo inundo. Agora, quando nao te1n 
parente, n1anda outra pessoa. Sanumá diz que nao tem nada 
disso, náo. Que pode todo n:undo tocar no morto pra nós ficar 
con1 o espírito dele. Mas l\Iaiongong nao é assin1. só u1na pessoa. 
l)epois que enterra, a pessoa fica lá longe. Crian<;a nao pode ver

1 

porque diz que é 111uito perigoso. Ele só fala de longe, que ne1n 
tuberculoso. N inguém toca na rede dele na oanela en1 nada. 
Fica separado um ano. A tnae dele dá 

1

con1id~. Q~ando rnata 
urna ca<;a, aí joga fora e ele pega 1e come. Crian<;a nao pode 
chegar perto, diz que faz mal, dá dor de barriga. Jogaran1 un1 
cachorro morto na água e ninguém gostou porque sujou 1nuito a 
água e pode dar dor de barriga. Pessoa que enterra animal 1norto 
é só um 1nes. Nao é ~eparado, nao. Só nao fuma. Aquela outra 
gente nao fuma, nao bebe caxiri, nao dan<;a, f ica sem pintar rosto, 
f ica só com vestido bem feio, corta cabelo bem baixo, fica sepa
rado mesmo, porque diz que vai ficar todo mundo com dor de 
barriga. A pessoa que enterrou a outra é que dá a. dor ele bar
riga. Diz que ela te1n n1uita sujeira de pegar naquele n1orto. Fla 
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nao fica doente, nao, ela só dá dor de barriga. Só en1 crian<;a 
mesmo, porque ela está com o carpo todo sujo. Depois de um 
ano diz que acaba. Depois toma bastante banho, aí acaba. Sa
numá quando mata urna pessoa aí ele fica assim. Quando nao 
.mata, ele nao fica assim, nao. lVIaiongong as vezes queima. Mas 
enterrar é bom, né. Sanumá que enterrou meu papai. Meu papai 
foi lá na Boa Vista, ele tomou muito manga brava pra cortar 
febre, aí ficou tonto, muito tonto e morreu. Na mesma hora Sa
numá disse que botou ala.wali 7 nele. Eu nao sei, acho que nao 
acredito 1nuito, nao. l\t1andaram pra Sanumá porque eu tava na 
Boa Vista e Tomé e André, meus irmaos, era pequeno. Só tinha 
inulher a qui, ta va todo mundo f ora. Aí chamaram Sanumá e 
levaram lá pra baixo. Eu pensava que tinha queimado. Fui lá 
olhar, tava enterrado. Sanumá nao a.cha ruiin mexer no morto, 
porque acha que já morreu, né. Sanumá, todo inundo quer mexer 
no morto, mas nós nao deixa". 

Foi um Sanu1ná de urna aldeia vizinha que cuídou do funeral 
e todos os Maiongong -0 evitaram por um ano. "Nao vinha Sa
numá e nem nós ia lá. Só eles aparecía lá longe pra falar. Mas 
antigamente eu nao sabia disso, né, aí chamava eles, aí o pessoal 
daqui, Louren<;o, N eri, disse que eu nao podia chamar eles, por
que eles que tinham enterrado meu pai." 

Disseram os Sanumá · que foi X, um deles, que matou o 
pai de Joáo con1 a[a.wali, por causa de urna canoa que ele quería 
receber dos Maiongong sem pagamento. Quando X foi a Boa 
Vista certa vez com os Maiongong, incluindo J oáo, por brinca
deira, este o amea~ou de denunciá-lo a polícia, por haver matado 
seu pai. X, com muito medo, segundo Joao, negou tal morte, 
e disse que o seu inedo da polícia era de-vid o ao fato de ser ele 
ladráo ! 

"Cavaleiro morreu, diz que foi Sanumá que fez ala1wali pra 
ele, eu nao sei. Nós tem um peda<;o do dedo dele aqui que 
Sanumá cortou e deu pra gente fazer alawali com o dedo e matar 
quem matou Cavaleiro. Agora, é muito perigoso. Se a gente faz 
isso, vai morrer muito Sanumá, aí fica tudo ruim de novo. SaI1umá 
fica brabo. Eles diz que foi isso, mas eu acho que foi doenc;a 

7 Alcnvali é um termo genérico usado pelos Sanumá para designar 
certas plantas que tem propriedades mágicas, urnas maléficas, outras 
benéficas. Amea~s e acusa~óes de utiliza~áo de alawali sao muito comuns 
entre os Sanumá. Os Maiongong estendem o significado do termo para 
inc?uir substancias nao vegetais, como partes de um corpo humano, depois 
de morto. 
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mesmo. Ele morreu lá em cima. Ele morava sozinho com mulher 
e filho. Ele tava sempre indo visitar Sanumá. la lá, pedia coisa 
pra eles. Sempre pedindo missanga, roupa. Eu penso que Sa
numá ficou brabo com ele. Eu nao sei. Nós nao quer matar 
Sanumá." 

J ºªº parece ser ambivalente quanto a ef icácia e hon~stidade 
de certos aspectos do xamanismo Sanumá : ora acredita, ora 
questiona. "Eu acho muito' chato. Toma aquele negócio no 
nariz, 8 eu acho muito feio. Eu acredito, mas as vezes, só. Eu 
preciso ver. Esse negócio de tirar coisa da boca e dizer q':1e era 
espirito, eu nao acred.to _muito. Pagelan~a de Sanumá é .mats me
lhor, mas ~1.aiongong sabe mais do espírito, Sanumá sabe tnenos. 
Nós acredita mais na pagelanc;a do Maiongong." ~oje em dia, entre 
os Maiongong <le Auaris há apenas um pagé, que é consider~do por 
todos con1~ pouco competente, de conhe<:imento limitado. "Tinha 
um botn mas ele morreu faz quase trinta anos. Era o pai de Lou
ren~o, mas o cunhado dele é pagé, mas só de mentira, ele nao 
é de nada. Nós usa bastante pagé Sanutná. ~~gora nao mais, 
porque já tem coisa de remédio, só antes de chegar Donaldo." 
No entanto, fornos testemunhas de um desempenho de xamas Sa· 
numá num caso de saúde de Maiongong. Embora esse caso nao 
tivesse sido levado diretamente a eles para tratamento, o reco
nhecim~nto de que os Sanumá cotitribuíram para a cura foi 
tornado explícito. O problema surgiu quando urna das filhas de 
J oáo, com -menos de cinco anos de idade, ingeriu pequena quanti
dade de urna planta utilizada para matar peixe, suficiente para 
provocar intoxica~áo . Nesse dia Joao havia saído para pescar. 
Sua mulher e sogra levaram a menina, em convulsóes, para os 
brancos tratarem. Dentro en1 pouco~ tod~s os Sanumá presentes 
na aldeia nessa ocasiao acudiram para ver o que estava aconte
cendo. Entre eles estava um dos xamas tido como um dos mais 
competentes no local. !mediatamente ele to1nou ~· crian~a dos 
bra~os da máe, passou-a para o colo de sua própria máe e come~ou 
os canticos adequados ªº caso,. enquanto urna das missionárias 
administra va remédios. N essa tarde, por coincidencia, · um grupo 
de homens Sanumá, inclusive esse xama, estava engajado em urna 
sessao xamanística, com a utiliza~áo de substancia alucinógena. 
Após os primeiros momentos de tratamento de emergencia na 
varanda de urna das casas da mi~sáo, os Sanumá levaram a menina 
para o seu meio, continuando o xamanismo em grupo, já agora 

a O informante faz aqui referencia a droga alucinógena, aspirada 
pelo nariz, que os Sanumá utilizam nas suas práticas xamanísticas. 
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dirigido -para a cura da crianc;a. Mais tarde, de volta da pescaría, 
Joáo se reuniu a esposa, dando total aprova~o a iniciativa 
Sanumá. Segundo ele, os missionários, ou pelo menos aquela que 
medicou sua filha, fizeram objec;óes a intervenc;ao dos Sanumá, 
alegando que representavam um risco a mais para a vida da me
nina. Joao ouviu calado, e mais tarde comientou que, para ele, o 
xamanismo é tao, ou mais valioso do que os remédios civilizados. 
Em algumas horas, a crian~a reagiu e no día seguinte havia vol
tado praticamente ao normal. Para J oáo, contradizendo o que 
havia <lito antes, remédio só nao é bastante, "'o remédio só ajuda 
na pagelan~a ". 

Periodicamente ocorrem festas e cerimónias numa ou noutra 
das aldeias de Auaris. A participa<;ao de cada grupo nas festivi
dades do outro .limita-se, basicamente a simples observac;áo. Os 
Sanumá festcjam a men1ória de seus mortos, ocasióes cm que há 
grandes quaritidades de carne de cac;a e bananas - . os alimento~ 
tradicionais -, em que grupos de homens e mulhe::-es dan~m e 
cantam dias a fío, em que os ossos carbonizados do morto sáo 
pulverizado5, misturados a mingau de banana e ingeridos por 
parentes, em que o pranto ritualizado e coletivo é ouvido todas 
as manhás e a tardinha. Os Maiongong sao expectadores assíduos 
nessas festas. 

.Por sua vez, · estes também atraem a · aten<;áo dos Sanumá 
quando há alguma atividade extraordinária em sua aldeia. Por 
exemplo, o ritual que tem lugar ao fim do período de reclusao 
na puberda<le das meninas. Há urna seqüencia de jogos en1 que 
mulheres e homens se engajam em luta simulada, depois a menina 
distribuí cuias contendo alimento simbólico para urna roda de 
homens que esperam agachados, dentre os quais, vimos alguns 
Sa.numá. Isso f eito, é preparado um poste no páteo ·externo da 
aldeia e ela é chicoteada repetidas vezes por um irrnao de sua 
máe. No ritual que presenciamos havia um aglomerado de mulhe
r.es e crianc;as Sanumá que as.sistia, de urna certa distancia, a ceri
mónia, e que dirigía ocasionais expressóes de conforto a moc;a, 
que suportava os golpes em soluc;os. Foram os próprios Sanumá 
que nos advertiram de que esse rjto ia ocorrer e nos chamaram 
para v~r. descrevendo os vários passos de sua seqüencia. 

Quando do retorno de grandes cac;adas, envolvendo urna boa 
parte dos habitantes da aldeia de volta a casa com fartura de carne, 
os Maiongong organizam festas que incluem lutas esportivas, 
danc;as ao som de tambores e tabocas e, principalmente, o con
sumo de imensas quantidades de caxiri. Apenas como expecta
dores, alguns Sanumá, principalmente homens . 1ovens, passam 
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horas a fío na aldeia Nlaiongong. Poucas mulheres aparecem e 
mesmo assim., so mente para assistir aos pontos altos da festa, con10 
a luta entre rr1ulheres e homens, disputando embrulhos de carne, 
onde fatalmente as mulheres saem vencedoras. 

Segundo J oao, alguns Sanumá apreciam bastante essas ativi
dades lúdicas, a ponto de manifestaram desejo de ir morar junto 
com os Maiongong, para desfrutar dessas vantagens. "W diz 
que quer vim morar a1qui com nós também, porque diz que tá 
cheio de ficar con1 Sanumá. ~1as Neri nao deixa. Ele disse: 
'eu sou bom, nao roubo nada'. 1nas Neri nao deixa porque diz 
que vai ser errado. Ele tá se1npre f atando: 'vou fazer n1inha 
casa lá perto de voces'. Ele disse que nós é bon1, tem muita con1i
da, n1uita festa. ·caxiri. Outro dia eles quería caxiri, mas Maion
gong nao deixa porque tnissionário nao quer. Outro dia Paulo 
veio com inulher e nós deu caxiri pra eles. Ele chorou n1uito, 
gritava, quería fazer pagelanc;a, quería dormir lá no rio. Aí os 
1nissionário brigaram pra nós. W diz que nós é born, que te1n 
muita comida. U1na vez eu disse pra ele que se ele queria caxiri, 
tinha que ser lá fora, aqui nao podía. Se ele queria eu levava 
ele na Venezuela e lá ele tomava. Ele foi, eu dei muito caxiri pra 
ele, ele dormiu muito, deitado no chao. Depois eu perguntei pra 
ele, ele disse que nao lembrava nada. Aí ficou com medo. Agora 
Sanumá tá com raiva de nós porque quer tomar caxiri, mas nós nao 
poder dar por causa dos missionár:o, né. Quando missionário nao tá, 
·eu dou, quando tá eu nao dou, senáo ele vai chegar pra lá, vai 
tontar e missionário vai brigar.>' 

Casamento com mulher Sanun1á está fora dos planos de 
Joao, "porque eu nao posso falar pra elas, né. Acho elas muito 
ruim, muito chata, porque nao fala direito, só fala na gíria deles, · 
entende errado. Eles nao gosta também de casar com a gente. 
.A .. cho Sanumá outra tribo". Deixaria sua filha casar com homem 
brasileiro apesar de brasileiro ser outro tipo de gente, "mas é 
outro diferente porque trabalha. Sanumá nao trabalha". 

Seu relato sobre as reac;óes dos Maiongong ao casamento de 
Louren<;o e · Pedro, os dois irmaos Maiongong com esposas Sa
numá é algo controvertido, ora enfatizando o seu lado positivo, 
ora o seu lado negativo. Por exemplo, sobre o casamento de 
Lourenc;o, "todo mundo nao gostava. O pai dele falava assim: 
'por que voce casando com mulher Sanumá? Deixa eles'. Mas 
Lourenc;o nao entendeu nada. A máe dele gostou do casamento ; 
agora, o pai, nao. Depois que ele gostou. Albertino, Neri, eles 
achou bom. Acho que f oi pra reunir Sanumá e Maiongong. 

90 

• 

Depois acharan1 ruim de novo, porque Sanumá sempre roubando 
a ro<;a, né. Lourent;o foi tnorar lá juúto dos Sanumá porque acho 
que nao gostou aqui. Depois acharam ruim de ficar lá porque 
brigaram, os Santttná reclan1aran1 pra ele. O pai de Lourenc;o tava 
muito braboJ só ele que tava brabo. Só porque é outra tribo de 
índio e nós nao quer misturar, né. Lourenc;o nao entendeu. As 
inulheres l\1aiongong queriam casar com Lourenc;o tan1bém. 1\ 
inna de Vicente casou depois. As mulheres Sanun1á que nao 
gostara1n, as n1ulheres Maiongong achara1n bom. A mulher 
Maiongong dele quis matar mulher Sanumá com ter<;ado. I~ou
renc;o mandou porrada nas duas, nao deixou. Sanumá achou bonl 
Lourenc;o casar con1 mulher Sanumá porque eles ten1 tnedo de 
1Vfaiongong e agora nao vai ,(er 1nais guerra, né. ..l\ntiga1nente 
tinha muita guerra. Antes . de casar Lourenc;o con1 mulher Sa
níuná, Maiof!gong e Sanumá f oi iniinigo, né. Depois, porque 
casou, ficou amigo. Sanutná, todo mundo achou bo111. Os velhp 
também, porque eles diz que agora nao vai mais brigar, nao faz 

. '. mats guerra . 

Quanto a Pedro, o antigo chef e Niaiongong, Apolinário, ten
tou dissuadi-lo de casar co1n mulher Sanumá "porque tinha n1u.,. 
lher l\.faiongong, né. Apolinário disse pra eles: 'como voce vai 
fazer co1n os f ilho depois, vai ser Sanumá ou l\!Iaiongong ?' Ele 
·disse ~con10 vai explicar pra filho se ele nao fala Sanumá r'. ' 

Quanto aos filhos desses casa1nentos, "os filhos de Louren<;o 
sao todos Sanumá, n1enos Gino e José, porque falam 11aiongong. 
Sanumá diz que Louren<;o fala berr1 Sanumá, mas diz que quand~ 
Lourenc;o fa la eles nao entende. T em urn l\1aiongong na V ene
zuela que fa1a be111, diz que f ala como Sanumá mesmo. Quando 
os filhos fala duas línguas é 1netade 1Y1aiongong e meta.de Sa
numá.· i\gora, Gin o ten1 curunlÍtn que f ala l\ílaiongong. Ele disse 
que nao quer que o filho f ala Sanumá porque aí ele vira Sanun1á 
e ele nao quer. Nao sei porque. Ele que diz, né. Agora, quando , 
te1n Sanu111á bon1, mulher boa que faz roc;a. nao f ica f alando 
segredo .. nao rouba, é bon1. .Agora~ a esposa de Louren<;o, nao. 
Eta é chata, rouba ro<;a. só sabe fazer ralo, nao aprenden n1ais 
nada. Quando nós vai lá na casa de Lourenc;o ela fala : 'Ah ! eu 
nao qtteto 1faiongong aqui, nao'. A.gora, a esposa de José é boa. 
Quando nós chega lá, ela dá n1uita con1ida pra gente, diz assin1: 
'Ah, lá ven1 1ninha gente''. 1\gora, eu nunca conversei com a 
esposa de Louren<;o, eu tenho n1edo de brigar, 11é. i\gora, con1 a 
esposa de Pedro eu pergunto as vezes onde está o Pedro, se ele 
foi cac;ar. ~1.as con1 a esposa de Louren\O en tenho n1edo de brigar. 
Louren<;o ta.Ya chateado . ele disse que achava que náo fez ben1 
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de casar com mulher Sánumá, que ele nao sabia como era. Acho 
que nao vai largar porque já tem muito filho, assim, né. lV!as 
ele diz que 'minha ·esposa Sanumá é muito chata'. A mulher de 
Paulo é filha de Pedro. Ela é Sanumá sim, porque nao fala Mai
ongong. Como diz o civilizado, 'ela nao civilizou', né. Pedro 
queria que ela <:asa com Maiongong. Achou só pouco ruim ela 
casar com Sanumá. Pedro achou ruim, mas esposa de Pedro achou 
bom, acho que por isso eles casaram. Os filhos de .Paulo e mulher 
sáo Sanumá porque eles só fala Sanumá e Paulo é Sanumá. Nós 
também fala assim: chama Sanumá de civilizado quando já fala 
Maiongong. Quando fala Maiongong já é Maiongong, como índio 
quando fala Portugues já é civilizado, nao é índio mais, né". 

.Os Maiongong 

O que quer dizei- Maiongong? "Nao sei, foi civilizado que 
botou, né. Civilizado disse que perto de Maku tinha Maiongong. 
N ós na gíria chama Y ekuana. É assim que nós chama na nossa 
língua." , 

Os Maiongong, ou Yekuana nao se apresentam, pára J oao, de 
maneira alguma, como um todo culturalmente homogeneo. Porém, 
as diferenc;as que existem entre o seu grupo local e os demais 
( Maquiritare, como sao chamados na Venezuela) parecem ser 
devidas essencialmente a influencias externas que tem agido dife
rentemente nas várias regióes do território Y ekuana. 

.l\ssim, aqueles que vivem as margens dos ríos Cuntinamo, na 
aldeia identificada por Joao como K ua.xihi·ña, e Merevari, coro 
seu afluente, Canaracuni, na aldeia de Iv onaña¡ sao muito seme
lhantes aos de Auaris : constroem, cJanoas, fazem ltipitis, ralos, 
bebem caxiri, enfim, nao tem sofrido transforn1a<;óes drásticas por 
ac;ao missionária ou governamental. J á no Orinoco, onde J oáo 
conheceu tres aldeias (Las l\1elales, Tiuri1ia e W apo), ambos 
esses tipos de influencia tem se feíto sentir perceptiv·elmente. 
En1 nenhun1a dessas aldeias há vizinhos Sanumá, ao con
trário das anteriores, estando a área f ora da concentrat;áo 
populaciona] desses índios. Devido . a atividade missionária, a 
rnaioria desses Maiongong é considerada protestante, haven
do perdido certas características tribai~, o que J oáo ve como 
um aspecto bastante negativo. Na aldeia de Las Metales 
" tem campo con1 gado, tem fazendeiro lá. Os Maiongong lá tra
balha com gado, agora eu náo sei, acho que eles náo tem mais. 
Ah, chegou padre lá e matou o gado. Eu náo sei, foi outro Maion
gong contou assirn. Náo sei porque o padre matou. Ele dissc que 
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padre muito ruim, nao gosta assim. Tem missionário também. 
Agora eu nao sei. Todos sáo crente. Faz canoa, tipiti, agora, ralo 
nao faz, nao sei porque. Mas eles sao crente e crente nao faz 
nada. Diz que americano prendeu missionário e Maiongong que 
era crente. Eles briga sempre. Tem polícia lá. Quando passa 
missionário ela vai prender. Todo missionário que chega lá fala 
com guarda Maiongong também. :e muito perigoso, muito proi
bido passar lá. Eu náo quero passar fome lá. Eu nao tenho 
documento pra pegar passapoj:.te; Quando nao tem documento e 
passa lá eles prende. Eles lá todo Maiongong tem documento. 
o governo diz : 'voces fica cuidando do índio parente de voces 
aí'. O governo diz que vai pagar eles pra cuidar. Na Venezuela 
é muito perigoso. Foi Maiongong escondido lá com abacaxi, 
banana e aí prenderam ele. Aí ele f oi na Ca.racas e o guarda 
disse que Maiongong tinha arma na canoa, que tava fazendo 
guerra. Aí a polícia foi lá e nao tinha nada. Aí o guarda · foi 
preso porque mentiu. Aí foi bom. Outros Maiongong ficaram 
sem documento e foi preso quatro día. Aí saíram e ficaram muito 
triste. Eu fui também coro .. "-lbertino e Chico, aí escutamo: · 'ei, 
quem é que vem ?'. Aí vimo o guarda com arma e eu fiquei com 
medo. Ele perguntou quem era a gente. Aí Albertino disse que 
nós era índio. Aí ele perguntou com quem a gente tava, e .f\lber
tino falou que tinha ido com uns comerciante. Depois nós pas
samo. 1'1as Albertino tava com medo e nós tava calado e ele falou: 
'como nós vamo andar agora, só gritando'. Albertino ta va coro 
medo também. Albertino f oi no quartel, ai passaram a máo na 
roupa e acharam fósioro brasileiro, aí i\lbcrtino falou: 'e agora!'. 
Ai Chico falou : · 'eu sou brasiieiro'. Aí eles falou que entáo podia 
trabalhar e andar pelo Brasil, mas nao lá. N ós trabalhou muito 
fazendo po<;o d'água pros soldados lá". 

Ein Tiwriña, tambén1 no Orinoco, "sao crente todos Maion
gong lá. Faz canoa e tipiti. Tem gente do governo, acho que 
tem governo de malária. Eles Iá trabalha pro governo também, 
náo sei o que, acho que trabalhando com malária. Tem missio
nário como Donaldo. Também, crente náo conversa muito. Quando 
nós foi lá, pensei que podía conversar com eles. Passei lá tres 
días sem conversar nada. Nao sei porque, fiquei muito calado. 
Eu levei também toca-disco, aí comecei tocar, aí o missionário 
brigou, disse que ia jogar na água, ai eu guardei, né. Ele disse 
que vai acostumar cururoim. Eu fui com Chico. Chico espantou 
com eles. Ele viu Maiongong branca demais, careca e barbado. 
.A.í olhou e falou ~iaiongong. Aí Chico pensou, pensou. Aí L.ou-
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ren<;o tava rindo muito aqui quando Chico contou. Aí Chico falou: 
'voce tá rindo, voce Yai yer' . Chico nunca viu careca Maion-

, " gong, ne . 

Etn W apo, outra aldeia no Orinoco, "eles sao crente também. 
També1n nao faz nada, só fazendo ro<;a, canoa, lá tem pouca gente. 
Faz cinco anos que fui lá com Chico" . 

No rio Cunucunuma, há urna aldeia que J oao reconheceu 
como Acanaiia, "onde só ten1 crente. Todo mundo lá é crente. 
Missionário de lá é co1no Donaldo, americano. Faz tempo viram 
missionário. Acho que come<;ou en1 mil e novecentos e cinqüenta 
e oito. Só fui lá depois. Ninguém daqui f oi, só Albertino que f oi 
lá trabalhar fazendo canoa. Chegou lá e viu americano. Eies é 
crente. Agora é diferente de nós e dos outros brancos porque 
eles nao bebe, nao f tuna. Antes de missionário já tinha gente do 
governo. Con1erciante que levava vestido, pano, ten;ado, panela, 
feijáo, arroz pra vender pra :Nlaiongong. Niaiongong só <lava pra 
ele farinha, canoa. Depois chegou os americano. Assim que nen1 
nós, eles faz pista. Náo sei fazendo o que, acho que ficam no 
morro matando passarinho, levando pedra pra mostra. Os l\1aion
gong do rio Cunucunuma nao faz na.da: só aprenden do a ler, 
f azendo escola. Agora, canoa ninguém faz mais nada. Esque
ceran1. Nao faz ralo nem tipiti. Os rapazes nao sabe nada. Só 
comprando rede, canoa. Os americano estragou as canoas. E1es 
compra1n rede na cidade. 

No Ventuari tem Maiongong nlesmo civilizado, porque Mai
ongong te1n casado con1 mulher branca lá faz tempo já. É só 
lá que eles casa con1 branco. Albertino encontrou o chefe deles 
1á na C'..a.racas e disse que no Brasil nao tinha comunista, tinha 
terreno grande, ele disse pra eles quando estragar o terreno vai 
lá inora!". Lá eles fazetn ro<;a. Planta café, f eijao, arroz. cana, 
banana, taran.ja, criando porco, criando gado, bebe leit'e. f)epois 
e!es vende tudo na cida<le pro dinheiro nao acabar. Acho que 
tem uns n1il e quinhentos de gado lá. Eles come beiju tatnbém. 
Faz canoa e vende na cidade. Leva fruta co1no banana na canoa 
pra vender na cidade. Agora já compraram balsa bem grande. 
Con1praram rádio pra comunicar. Compraram quatro, parece. 
Utn fica na Caracas, outro f ica na balsa. os out ros fica na cidade 
como Boa Vista, chatna Puerto A.yacucho. Os rádio é só de 
l\1aiongong niesn10 . Tem aqueles que faz remédio do tnato e dá 
pras pessoas do governo. Outro faz enfenneiro. Eu nao quero 
morar lá, náo. Depais eu posso gostar. . . Eu fui lá acho que 
tres anos atrás. Gostei, corr1i n1uita carne de boi. Fui cotn Alber
tino, Vitorino. Nós forno de canoa com motor de popa. Cornprei 
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lá gasolina. Primeiro nós nao conhecia nada, nada. No camir_iho 
pra lá nós encontramo eles ca~ando anta, veado, pegando pe1xe. 
Depois eles pensaram: 'quem é eles, com esse motor diferente do 
nosso ?' Mas quando nós chegamo lá eles chegou perto e per
guntou: 'quem é esse ?'. Nós somo do Brasil. Aí eles dissera.m: 
'ah sao brasileiros'. Depois eles disse : 'voces tao errando mu1to, 
te~ muito canal, muita cachoeira. Dorme aqui essa noite'. Lá 
tem pouco Sanumá. Acho que aqui tem mais. Lá já aprenderam 
fazer r~a. Quem ensinou a cho que f oi Maiongong de lá mesmo. 
Mas eu quería morar lá também. Lá nao tem missionário, só 
gente do governo passeando, só visitando. Lá eles nao pega Mai
ongong pra trabalhar, nao. Lá do Ventuari sao amigo. L.á no 
Cunucunuma faz assin1 com muita mentira. Diz que 'sou bom', 
nao mexe com menina, depois fica mexendo com as meninas. 
Muita mentira, né. Eu gosto mais dos Maiongong do Ventuari. 
No Ventua:ri tem mais Maiongong. Aqueles que mora lá pra baixo 
sáo muito rico. Tem comerciozinho, tem rádio, motor de popa, 
máquina. N ós perguntamo como que voce tem tanto dinheiro? 
Eles disse : 'nós pensamo bem, plantamo muita fruta e vendemo 
pro governo'. Os Sanumá de lá sao. diferente dos daqui. , Fala 
quase diferente. Mas eu entendo ma1s quando fala Sanuma da-

• # ' ' qui, ne . 

"Canaracuni é um bra~o do Mereware. Conhe~o lá. Eu ti ve 
lá acho que tres anos passado. Foi só com Sanumá daqui. Lá 
nao sao crente, mas tem padre. Agora nao, porque padre já casou 
e ficou n.a cidade. Quando eu fui lá tinha padre. Eles manda va 
Maiongong trabalhar fa zendo casa bonita bem cimentada pra 
padre, também trabalhava fazendo cerca, f azendo pi~ta. Padr~ 
<lava remédio bom. Agora, nao <lava ferram·enta, espingarda, so 
urna. Agora, acho que ele nao gostou de Maiongong. Ele foi 
na Caracas ficou lá um mes e nao voltou mais. Lá nao tem ' . ninguém. Diz que padre ta va · mexendo com mulher Matongong. 
Disse que padre náo pode casar e quería morar com mulher ~ai
ongong. Agora governo mandou padre embora. Acho que Ma1on
gong que falou com governo. Eles disse que o padre tava me
xendo com mulher Ma.iongong, aí eles mandou castigar o padre, 
mandou prender ele. Ficou como tres dias preso. Ele disse que 
Maiongong mentiu. Lá também tem governo, tem Comissao de 
Fronteira. Maiongong trabalha pra eles só ajudando. Também 
malária estava lá, agora nao. Maiongong ganhava muito dinheiro 
com o pessoal da malária. Por mes quinhentos bolívares, assim. 
Quando recebe dinheiro elt vai na cidade, Ciudad Bolívar, acho 
que maior que Boa Vista, tamanho de Manaus, acho. Quando 
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recebe dinheiro eles váo sempre comprar roupa assim. "\l ao de 
aviao, acho que aviao militar. Eles fazem canoa, eles nao sao 
crente, né. Eles faz tudo isso : ralo, tipiti. Eu sempre rompro 
rede lá. Eles compra rede de Makuxi. Os Maiongong troca coisa 
com Sanumá : rede com canoa Maiongong, espingarda com algo
dáo. Eles acha lá que nós tem madeira boa aquí, que nós faz 
canoa melhor do que eles. Disse que faz muitos anos, vinte anos 
por aí, que nós faz canoa melhor que eles. Os Sanumá de lá 
nao sao como os daqui. Nao sei como os Sanumá daqui fican1 
ladráo.,, 

Quando os filhos crescerem, J oao os revará a cidade. "Se 
eles quer ficar lá eu deixo porque pra estudar e aprender Por
tugues. Como na Venezuela, que os Maiongong já estudaram 
muito e escrevem bem. Os Maiongong lá foram primeiro na 
cidade como Boa Vista, depois f oram noutra cidade e foram ter
minar em Caracas. J á tem agora muito Maiongong professor. 
Dá aula pra Maiongong. E mo~a também. Tem Maiongong que 
já foi nos Estados Unidos. Casado com americano, casado com 
venezuelano. Os Maiongong daqui nao vai pra lá porque eles 
sao outro Maiongong de outro país. Lá nao é muito bom. Lá 
tem muito comunista, né. Muito comunista que engana a gente. 
Muito civilizado que leva arma pra matar -gente. Eu gosto daqui. 
Só quero voltar lá pra poder romprar motor de popa. Eu já tive 
dois motor de popa que perdí na cachoeira. Comprei dos parentes 
Maiongong aquí perto, mas na Venezuela". ., 

A aldeia que parece ter maior conexáo social com Auaris é 
a de K·uaxihiña, no Cuntinamo. 9 "Meus parente mora lá, eu 
chamo de irmáo mesmo. Faz canoa. Eles trabalha fazendo farinha, 
fruta depois vende pra padre que mora Já bem perto. Meu irmáo 
Simáo já foi na Europa, outro lado do mundo. Também já foi em 
Belém, ele andou ut:n bocado por aí. A cidade mais perto lá é Puerto 
Ayacucho, como Boa Vista a distancia. Eles lá é tudo igual 
daqui, faz a mesma coisa, f azendo caxiri. Eu nao gostei de lá 
porque tem muito pium. Náo gostei, náo. Mas as pessoas sáo 
bom. Quando nós chega lá eles manda ca~ar pra comer carne 
pra passar ura dia assim conversando e tal. Tem Sanumá lá 

9 O rio Cuntinamo desempenhou importante papel na expansáo dos 
Sanumá, sendo o rio de origem da maioria dos atuais moradores desse 
grupo em Auaris. Aindá hoje é ~onsiderado o local de retorno dos espí
ritos dos mortos, de onde vieram seus ancestrais. Os Sanumá que vivem 
hoje no Cuntinamo sao, entretanto, aos olhos de Joáo, diferentes dos 
de Auaris, pois nao assaltam as roc;as Maiongong e cooperam rilethor 
com estes. 
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·:ambém. Sáo melhor que aqui. Aqui briga muito. Lá ·só rouba 
u~a vez ou outra, aqui é sempre, quase todo dia eu falo e eles 
n3;0 enten~e ·nada. Sanumá lá também é só ajudante. Aqui nao. 
~ te!11 a1udante do gov~rno que dá ,semente, tem rriotor de popa, 
maquu~a ~e ralar mandioca, eles da pra Maiongong. Eles náo 
µiora la, so passando um dia pra ver como está, né. Tem Maion
gong que trabalha pro governo: enfermeiro, professor também 
tem pouco." 

. Sao muito. f~eqüentes as visitas entre as diversas aldeias 
Ma.10.ngon~, pnn~tpalmente en~re aquelas que 1nantem rela~óes 
soc1a1s ma1s estre1tas. Como dtssemos no início, a aldeia Maion
gon.g em Auaris, nos primeiros meses de 1974 ficou praticamente 
vaz1a de. homens ~dultos! todos eles · envolvidos em viagens, vários 
dos quai~! a alde1as ar_n~gas. Em cont~partida, foram freqijentes 
os aparec1mentos de v1s1tantes provenientes da V enezUela a seus 
p:re~tes e 3;Illigos .. "~rasileiros". Urna das conseqüencias de 
tao intenso 1n~ercamb10 é a transmissao quase ronstante de 
doen~a~ ro,ntag1o~as, ~specialmente gripe. Sempre. que viajantes 
re~omam a aldeia, e quase certo que um novo ·surto de 
gripe se alastre por toda ~uari~, afetando Maiongong, Sanumá. e 
1?e.smo os bra~co_s que la este1an;i. Os Maiongong nao sao os 
unicos respo~save1s por esse tipo de contágio, pois os Sanumá sao 
tanto, ou mais, propensos a viagens a aldeias distantes e assim se ... . , ' 
e~poem a contra.ir e a se tornarem portadores de gripe. 

Nas p~imei~s semana.s de nossa estada em Auaris, naquele 
ano, a alde1a Maiongong ficou reduzida a várias mulheres e dois 
ho~ens (mais tarde um tercei_ro regresso.u de urna visita que havia 
f e1to a paren tes seus no Cunt1namo) , po1s os demais divididos em 
dois ~rupos, viajaram, um para a Venezuela, outro descendo o rio 
Auans, ao encontro de um outro grupo misto de Maiongong e 
Sanuma que regressava de Boa Vista, após urna estada de mais 
de um ano naquela cidade (vide capítulo III) . 

. A essa ~o~ilidade masculina é atribuída a enfase que os 
Ma1ong~ng dao a mu"?-er como foco familiar. A casa, isto é, 0 
com,part1mento que a~r1ga u~a família, pertence a mulher, "por

.qu~ o homem nunca Ílea aqu1, sempre ele está viajando. O homem 
vai morar com sogra, a mulher mora com a máe, os filhos ficam. 
com a .mulher, pra cuidar porque o marido náo pode cuidar sem
.pre sa1 pra passear, visitar". Quando a mulher morre, ~ casa 
e. abandonada, como também o é a sua r~a. As constantes 
vtagens _ dos homens ~~itas vez~s r~s~ltam em ~epara~óes e na 
contra~ao de ?ovas un1oes matnmon1a1s. É assim que encontra
mos em Auans pessoas provenientes de outras aldeias, quando o 
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ideal é que rapazes e moc;as casem dentro de sua própria aldeia. 10 

" De fato, é possível que um visitante surja na aldeia, se encante 
por urna mulher local e passe a morar com a família desta, como 
também pode acontecer que a mulher acompanhe o homem de 
volta a aldeia deste. 

Quanto a prática de poliginia, parece ser aceita apenas para 
alguns homens, como xamás e chefes de aldeia, "O pagé tem 
quatro, até cinco mulheres. Os outros só casa cqm umá. Al~r
tino tinha duas mulheres, depois acho que nao gostou, agora só 
tem urna. Primeiro ele casou com irma mais velha, depois a 
mais nova. Aí nao gostou. Agora ele tá com a mais nova. A 
mais velha mora na mesma casa dele, mas nao é mais mulher 
dele e tem duas filhas mo<;as de Albertino. N eri também assin1 
como Albertino, mas tem tres mulheres, nao é junto, cada urna 
em urna casa.'' 

Poliginia nao é ideal, pois representa un1 desequilíbrio na 
disponibilidade de cónjuges para todos. " Acha que tem muita 
mulher que um homem só estraga, porque nao pode ficar duas 
mulheres e um marido, né." 

Embora seja possível, até certo ponto, casar na aldeia onde 
se vive, ou casar fora, ter urna ou mais mulheres, o que <leve ser 
respeitado, entretanto, é o código cultural segundo o qual pessoa5 
que está.o em determinada posi<;áo genealógica ·em relac;áo a 
outras sao vedadas ao casamento. .Por exemplo, um homem nao 
deve casar com a mulher a qual ele se refere pelo termo wa.se., 
isto é, se for filha de sua tia materna, pois é considerada como 
irma. O casamento com tal pessoa "diz que nao é bom, que 
quando vai morrer nao chega lá no céu com Deus. Diz que faz 
mal". 

Um homem também nao se <leve unir a filha de sua mulher, 
com outro homem. Esta última regra estava em vias de ser que
brada em Auaris, em 1974. "Vitorino era casado. Aí tinha a 
filha da esposa que era casada · antes. Vitorino criou a menina 
desde pequena, depois ficaram junto e eles casaram. Todos Mai
ongong achou ruim. Eles disse: 'como é isso, eu nunca vi isso'. 
Nao é bom assim, né. A menina nao quer, ela tem medo dele. 

· Ele fica com faca atrá.s dela, mas nao dorme com ela. Ela fica 
em outra casa e Vitorino fica dizendo que vai m.atar os rapaz 
que chega perto dela. E a esposa dele também acha ruim, diz 
assim: 'Vitorino, que é isso, olha eu'. Vitorino fica triste, as 

io Arvelo-Jiménez (1974) confirma para os Yekuana da Venezuela 
a prática de endogamia de aldcia. 
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vez, né. As mulher Maiongong nao gosta. Acha que tem muita 
mulher que um homem só estraga. Que nen1 Vitorino. Etas f ala: 
'ah, porque tá casando assitn com a filha a mulher, ten1 1nuito 
homem'. Elas acha que fica mu ita niulher estragada com um 
ho1ne1n." 

Segundo Joao, Vitorino está sofrendo as conseqüencias dessa 
transgressao, pois os demais membros da aldeia come<;am a levá
lo ªº ostracismo, que é a técnica utilizada de puni~áo para tais 
casos de cas~mentos errados. "Quando eles casa, eles pode fugir. 
Aí vai iá pra fora, né. Castigo tem. Nao fala pra ele, nao chama 
pra trabalhar. Primeiro reclama pra ele, depois nao fata 1nais 
para ele." 

Apesar de ainda jovem, J oao se preocupa con.1 a preservac;ao 
dos costun1eS"' Maiongong e teme que estes nao sejam mantidos 
por muito mais tempo, por razóes que ele dramaticamente expóe. 

O destino dos 111aiongong 

'·'Eu perguntei pra um ,velho como Albertino quando a gente 
rnorre pra onde vai e ele disse que 'nao sei'. ·Só Deus sabe. Aquele 
vclho era Maiongong, si1n. Ele disse que o sol, como estrela, vai 
morrer também e vai morrer o mundo todo. Ninguém fica, .nada, 
nem padre. Ele é da Venezuela, o velho. Antigamerlte tinha Mai
ongong muito. Só agora tetn pouco. Diz aquele velho que nós 
vai acabar mesmo como Maku. Ele disse que é niandamento de 
Deus, pra nao -sof rer. Ele disse que vai morrendo de qualquer -
doenc;a, fraco. Antigamente tinha velho de cem ano$, agora nao 
agüenta mais, só te1n velho de cinqüenta anos. Maiongong vai 
acabar devagar. Acho que Maiongong vai acabar, nias nao sei, 
l\f aiongong vai acabar morrendo por aí, nao vai sobrar nada. 
Agora nao tem rnai~ estória, né. Antigamente todo mundo se 
reunia pra ouvir velho falar de W anadi, agora nao tem mais nao. 
Mas foi todo mundo inorrendo por aí. Agora rapaz nao quer 
mais ouvir. Fica dizendo: 'ah, eles tá 1nentindo'. Nós fica triste 
e diz pra eles: 'como voce vai criar seus filho, assi1n como 
cachorro~ sem pensar nada?'. Mas rapaz nao quer saber mesn10. 
Ele agora só pensa e1n e.rente. Agora aquele Koch disse que vem 
aqui pra nao deixar acabar a estória Maiongong, pra fazer livro. 
Tem gente que gosta assim, que fica índio, né, porque branco 
nao sabe fazer rede, ralo, canoa, remo e indio faz. Eu con to estó
ria pra 1neus f ilho. Eu falo que vai morrer sol, nós vai 1norrer 
tudo e ele fica calado só olhando no céu. Depois ele acho que vai 
chorar muito. 
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Antigamente W anadi falava que .branco vai chegar pra mentir 
A pra voces. Nao sei, acho que w a.nadi nao era homem, nao. É 

só mandamento, nao sei como comec;ou ele, nao. Tem W anadi 
pequeno que era homen1, acho que era. Acho que Wanadi foi 
assim lá pro lado dos E stados Unidos f azendo gente de terra. 
Depois ele fez aquí 1vlaiongong e os outros índios todos. Eu nao 
sei pra onde que ele morava, parece que no morro que nós cha1na 
W anadi, mesmo. Lá tem serra que parece casa. Ele cobriu 
telhado da casa com pena de passarinho pra pagar esposa. Toda 
gente era passarinho. Esse é o Wanadi pequeno, né. Tem Sata
nás. pequeno que quer. matar Wana.di . O nome dele é Kahoxua. 
Ele morava junto com W anadi. Ele era cunhado e depois nao 
quis mais morar junto e ficou fazendo como inimigo. Wanadi 
nunca morreu. Nao sei onde ele mora agora, nao. Acho que aqui 
na terra, nao. Wanadi cozinhou cobra grande pra ver Kahoxua. 
Porque Kahoxua foi atrás de W anaái. Tinha gente lá, aí Kahoxua 
perguntou : 'W anadi j á f oi ?'. Aí ele p~rguntou : <onde ele foi ?' 
As pessoas pra enganar ele disse que W anadi, tinha morrido com 
cobra dentro da panela. Depois eles disse que W anadi tinha 
caído dentro da panela. Aí as pesSQas botaram fogo em baixo da 
panela, aí Kahoxua caiu dentro da panela e morreu. Depois viveu 
de novo e pensou : 'ah, voces, me enganaram'. Aí foi no caminho 
de novo. Aí depois foi onde tinha: jantado W anadi ~ perguntou : 
'W anadi apareceu . lX>r aqui ?' Aí as pessoas disse: 'apareceu sim, 
mas já faz um bocado <le ten1po, já faz duzentos ano::; atrás'. 
Tinha muita manga, arroz. . . E por aí f oi. A estória nunca 
ac~ba, mas Kahoxu{J) nunca· encontrou W anadi. Eu nao sei pra 

·onde ele f oi." ' 

Nesse relato de Joáo, em que o herói e o anti-herói míticos 
aparecem contaminados de crenc;as cristas, sobressai um aspecto 
surpreendente, ao menos a primeira vista: é o fatalismo a respeito 
do futuro dos Maiongong. Essa visáo fatalista pode nos surpre
ender como inesperada, se considerarn1os a situa<;áo desses índios, 
vis-a-ms agentes externos de mu<lan<;a. Ao menos em Auaris, a 
substituic;ao de certos hábitos originais por outros, como o ves
tuário, a alf abetizac;áo crescente em Portugues, a dependencia 
irreve·rsível de instrumentos de ac;o, a transformac;áo de suas 
habitac;óes, nao tem sido acompanhada de modifica<;óes radicais 
no sistema de valores, nas práticas mágico-religiosas, na manuten
<;ao da língua, como elemento conservador de identidade grupal 
ou no funcionamento básico de sua organiza<;áo social. Embora 
exista certa ambivalencia com relac;áo a figura do civilizado, o 
que f oi exposto por J oao indica um aguc;ado senso crítico por 
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parte de, ao menos, alguns Maiongong, sobre o que se <leve e o que 
nao se deve absorver do mundo dos civilizados. Isso só é possível 
na medida em que os Maiongong continuem a poder manter con
trole sobre a intensidade do contato com popula<;óes brancas. 

Sobretudo Auaris náo parece se encaixar na previsao de que 
os 1.V1aiongong estao morrendo, pois, ~º1:11º seres bio_lógicos, e en1 
termos estatísticos, mostran1, ao contrario, um cresc1mento demo
gráfico, já que em 1968 sua populac;áo era de menos ?e oit~nta 
pessoas e em 1974 era de cem, sendo esse aumento dev1do untca-
mente a nascimentos. 

Por que, entáo, o pessimismo Maiongong? 
Podemos considerar, primeiramente, a possibilidade de que, 

inerente a visao de mundo tradicional dos Maiongong, ao seu 
sistema cosmogónico, está a no<;áo de um gradual desaparecimento 
dos Maiongong, como etnia distinta, ou do _mundo _como um todo. 
Porém essa alternativa nao encontra apoto na literatura antro
pológic~ que trata dos Y ekuana. 11 Portanto, a explicac;ao para 
o fatalismo Maiongong de ve ser buscada em outra f onte. Pode
mos levantar urna hipótese, se levarmos em considerac;ao certos 
aspectos do passado desse grupo. 

Seguindo a narrativa de J oao, podemos disti~guir tr~s .marcos 
na história desses índios, marcos esses que pers1stem v1v1dos na 
memória do grupo : primeiro, a chegada dos brancos a reg.iáo, 
do la<lo venezuelano, munidos de armas de fogo e da detenn1na
c;ao de recrutar, pela fon;a, n:ao-de-obra indígena para seus .pro
pósitos extrativistas. O surg11nento ~os brancos se caractenzou, 
pois, por violencia física contra os Ma1ongong, con1 o resultado ~e 
que muitos deles pereceram. SegundQ, a c~eg~da dos. Sanuma, 
essés índios desconhecidos que, co1n annas e tecn1cas rud1mentares, 

· conseguiram causar devastac;áo no n1odo .d~ . vida Ma!ongon~, 
privando-os da posic;ao de .se:1h~res ,<l.o terntono. Também ~qu1, 
os 1\1aiongong sofreram v1olenc1a fts1ca, com a perda de vidas. 
Por último, a chegada de missionários (católicos ou pr~testantes) 
que, com seu dog1natisn10 insensíve! e incontrol~d?, ~ost,rando, 
em muitos casos, completo desrespe1to pelas trad1<;oes tnd1genas, 
causaratn 0 que poderíamos chan1ar de violencia ideológica, de 
que alguns grupos Y ekuana caíram vítimas mais rapidamente do 
que outros. 

11 Em sua monografía (1974) Arvelo-Jiménez descreve o . siste?1a 
de cren~as e a visa o cosmogónica dos Yekuana, f ornecendo 1nclus1ve 
detalhes sobre a rela<;ao Wanadi-Kaho:rua. Porém, em nenhum momento, 
ela dá indica<;ao da existencia de tal visao fatalista entre eles. 
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Essa história de violencias justificaria plenamente o pessi
mismo de J oáo, quanto ao destino de seu povo. Embora seus 
números (pelo menos em Auaris) estejam aurnentando, o inte
resse pelas tradic;óes e costumes Maiongong estaría diminuindo nas 
g~rac;óes mais novas. A substituic;áo gradual, mas persistente, do 
sistema de crenc;as original por outro, crista.o, pode muito be1n 
representar essa morte lenta da cultura l\1aiongong, simbolizada 
na frase de Joáo: "Diz que é mandamcnto de Deus pra náo 
sofrer". 

Acreditamos que os Maiongong náo sejan1 um caso isolado, 
e que Auaris náo seja um rincáo sui generis e irrelevante na 
realidade indígena do Brasil. O que J oao tem a dizer pode ser 
ouvido consistentemente de outros índios, cotn o acréscimo de cores 
locais, mas com o mesmo sentido de ressentimento e até perple
xidade ante o desrespeito, insensibilidade e desinteresse por parte 
dos civilizados pela vida e vontade dos índios. 

Há ainda a esperanc;a de que a política indigenista brasileira 
(e tambérr1 a venezuelana) nao permita que se desencadeie um 
quarto tipo de violencia que, a exemplo de tantos casos já con
sun1ados, em que o índio foi transformado no inferior dos infe
riores, seria o resultado de tomar os Maiongong e os Sanumá 
como fndio, ou seres generalizados, ignorando-se sua especifici
dade étnica, sem a qual sua presenc;a pode mais facilmente ser 
erradicada, a partir da alega<;áo de que "índio é todo igual''. 
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CAPÍTULO III 

BOATO: ESTRUTURA E IDEOLOGIA 
NA SITUA<;ÁO DE CONTATO 

l\1AIONGONG-SANUMA 

Durante o trabalho de campo realizado em 1974, com o obje
tivo de investigar as inter-relac;óes entre os índios Maiongong e 
Sanumá, fui surpreendida com o nascimento, crescimento e matu
rac;ao de um boato que revolveu em torno de um determinado 
indivíduo Maiongong. A trama do boato, elaborada em várias 
fases, revelo u-se um meio de comunicac;ao altamente informativo 
das atitudes, expectativas e apreensóes dos agentes de urna tal 
situac;ao de contato. 

O que pretendo aqui é exatamente demonstrar como esse 
boato se constituiu num veículo de expressao legítimo e altamente 
eficiente numa situa~áo de desigualdade cultural entre es ses do is 
grupos, cuja história em cornun1 está repleta de encontros hostis, 
ainda bastante vívidos na memória de seus membros, como foi 
exposto nos capítulos anteriores. Para que a coerencia desse boato 
se tome aparente, é necessário descrever as circunstancias que o 
engendraram, explicitar as suas várias · fases e, finalmente, tentar 
uma interpreta~ao do fenómeno, nao como veículo de noticias, 
como querem alguns autores (Cf. P. A. Lienhardt, 1975 :108), 
mas como denunciador de atitudes e valores dos atores que vive
ram - e ainda vivem - a situac;áo. Em outras palavras, como 
um discurso ideológico, a um tempo, unindo e separando dois 
grupos étnicos distintos. 

Como f oi di to nos capítulos anteriores, o surgimento dos 
Sanumá, em particular, e dos Yanoama, em geral, na área do Ma
ci~o da Guiana, teve como conseqüencia o deslocamento dos grupos 
Caribe que habitavam a regia.o do divisor de águas entre a bada 
do Orinoco e do Amazonas. Tal deslocamento, entretanto, nao 
se deu pacíficamente, mas custou muitas baixas tanto aos inva-
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sores, quanto aos invadidos, particularmente, os Maiongong ( Ma
quiritare ou Y ekuana). E embora cerca de cinqüenta anos se 
tenham passado desde o último assalto armado de que ambas as 
partes tem notícia, é nítida a desconfian<;a mútua que sublinha as 
rela<;óes Maiongong-Sanumá. Sáo freqüentes os confrontos entre 
membros de ambos os ·grupos para a resolu<;áo de acusa<;é5es de 
roubo de ro<;as que os Maiongong invariavelmente atribuem aos 
Sanumá. Esse antagonismo, nem sempre velado, parece ser o res
ponsável pelo desconforto manifestado, principalmente pelos Sa
numá, em situa<;óes que envolvem a sua proximidade física pro
longada com um aglomerado de indivíduos do outro grupo. Por 
exemplo, nos horários de administra<;áo de remédios pelos missio
nários, o procedimento mais ~omum é que cada grupo procure a 
f armácia separadamente, de modo a evitar encontrar-se Maiongong 
e Sanu1ná por um tempo embara<;osamente longo. O que os Sanumá 
tentam manifestamente evitar nessas \)C3.Sióes é ser alvo de gracejos, 
risos e outras formas de menosprezo por parte dos Maiongong. 
Implícitamente, tais situac;óes seriam consideradas perigosas, pois 
teriam o potencial de gerar conflitos maiores. 

A situac;áo aqui descrita teve lugar em Auaris e envolveu 
todos os que lá se encontravam no período de tempo em que se 
desenrolou o boato : tanto os residentes da aldeia Maio~gong, 
quanto os da aldeia Sanumá, quanto os da aldeia mista - a 
Colonia - e até mesmo os brancos, missionários e pesquisadoras. 

Circunstancias que engend.rararrn o boato 

.Por volta de mar<;o ou abril d_e 1973, cerea de dez Maiongong 
e cinco Sanumá empreenderam · urna viagem de canoa até Boa 
Vista, com o intuito de trabalhar e ganhar o suficiente para a 
aquisic;áo do que passou a ser, já há algum tempo, bens irreversi
velmente necessários, especialmente para os Maiongong: sal, 
munic;áo, roupas. Expedic;óes como essa, apesar de seu alto custo, 
em termos de esf or<;o e tempo, além do risco de acidentes na 
navegac;áo de rios extensamente encachoeirados ( é comum 
afundarem-se canoas com a perda de ·equipamento e de alimentos), 
sao relativamente freqiientes para os Maiongong, que só recen
temente passaram a levar consigo homens Sanumá. A durac;ao de 
urna tal viagem para Boa Vista, descendo os rios, é de cerca de 
vinte e cinco a trinta días, enquanto o retorno, rio acima em 
todo trajeto, sempre com canoas pesadas com carregamentos de 
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sal, chumbo etc., leva geralmente o dobro dessc tempo, ou seja, 
dois meses ou mais. 

Em geral essas expedic;óes sáo organizadas de dois em dois 
anos, aproximadamente, sendo a permanencia em Boa Vista de 
dez a doze meses ou até mais. Engajam-se, via de regra, em 
fazendas próximas a cidade, como trabalhadores brac;ais. Poucos 
tem optado por permanecer definitivamente na regiáo de Boa 
Vista. _/\ opiniáo geral entre os Maiongong é de que eles sao 
sistematicamente explorados pelos brancos que os empregam e por 
isso as viagens a cidade nao rendem tanto quanto seria de esperar. 
Até mesmo suas canoas, altamente apreciadas na regiao, nunca 
encontram pre<;os compensadores e os Maiongong invariavelmente 
se sentem espoliados em suas transac;oes com os brancas, como 
ficou <evidenciado pelo relato no capítulo II, página i4, sobre 
a venda de urna canoa a FUNAI, que em seguida a revendeu por 
quase o dobro do prec;o de compra. Para os Sanumá, ir a Boa 
Vista é urna experiencia nova e ainda fascinante, nao se encon
trando entre eles o grau de insatisfa<;áo manifestado pelos . Maion
gong em relac;áo a intera<;ao que tem com brasileiros. Talvez em 
conseqüencia desse f ascínio ainda presente, ao menos do is Sanumá 
passaram a vi ver permanentemente em f azendas nas vizinhanc;as 
de Boa Vista, recusando-se a voltar a Auaris. 

Foi por ocasiáo da última dessas expedic;óes a Boa Vista, de 
que ternos notícia, a de 1973, que surgiu a série de rumores que 
eventualmente constituiu o boato aqui descrito. 

Dentre os componentes desse grupo de viajantes, estava o 
Maiongong Lourenc;o, que se tornou a . figura central na trama 
do boato. ~ casado com mulh~r Sanumá, pai dos sete filhos desta, 
além de outros quatro, filhos de sua já falecida esposa l\tlaiongong 
(vide diagrama, Figura II) . Como se . v_iu no primeiro capítulo, 
Lourenc;o e seu irmá.o · Pedro sáo os únicos Maiongong 
atualmente .casados com Sanumá na regiáo do Auaris. Ambos 
falam Sanumá fluentemente, especialmente o primeiro, cujo papel 
de líder de seu grupo residencial, a Colonia, contribui para que 
tenha urna posic;ao bastante destacada, principalmente entre os 
Sanumá. Juntamente com seu irmáo, esposas e todos os descen
dentes de ambos, mais alguns agregados, forma um conjunto social 
a parte, que náo está diretamente ligado, nem a aldeia ~faiongong, 
nem a Sanumá, embora baja, naturalmente, muitos la<;os de paren
tesco com ambas essas aldeias e urna intera<;áo intensa, principal
mente com a comunidade Sanumá. Mais detalhes sobre a Colonia · 
e seus moradores podem ser encontrados no capítulo I <leste 
volume. 
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Quando da nossa chegada a Boa Vista, em janeiro de 1974, 
encontra~os dois Maiongong integrantes dessa expedic;áo de 1973, 
que nos 1nformaram sobre os preparativos que já estavam sendo 
feitos para empreender a viagem de regresso a Auaris. Conta
vam em fazer urna jornada de dois meses, ou até mais, para subir 
os rios. J á haviam feito novas canoas para esse fim, pois as que 
utilizaram para descer ha viam sido vendidas na regiáo de Boa 
Vista. Também já haviam comprado tudo que pretendiam levar 
para casa. Todos que saíram juntos da aldeia para a cidade iriam 
retornar juntos. 

É costume dos 1\1.J:aiongong empreender urna viagem de encon
tro, por parte daqueles que ficaram na aldeia, com os que voltam 
de Boa Vista. Calculado o tempo aproximado da expedi<;áo de 
regr·esso, da qual se sabe geralmente através de mensagem radio
fónica para a missao em Auaris, os que ficaram se suprem de 
mantimentos para si e para os viajantes de volta, cujo estoque 
de alimentos se ve sensivelmente diminuído após um mes de jor
nada. A chegada dessas duas expedic;oes, a de regresso e a de 
encontro, é motivo para longas festividades na aldeia Maiongong, 
com a participac;áo de todos dessa tribo residentes no local, tendo 
como expectadores a maioria dos Sanumá, que se revezam na 
platéia informal. 

Viajamos de Boa Vista para Auaris no dia 28 de janeiro e 
saímos a 20 de mar<;o, , sem que os membros da expedi<;áo de 
retorno houvessem chegado a aldeia. Duas viagens de encontro 
foram levadas a efeito. A primeira malogrou, por náo haver en
contrado os viajantes de regresso, e devido a alguns incidentes 
que ocorreram com alguns de seus membros, como haver-se virado 
urna canoa com a conseqüente perda de bens materiais, e a doenc;a 
de urna crian<;a, que obrigou os pais a voltar a mi~sao. A segunda 
viagem de encontro partiu de Auaris cinco dias antes de deixar-
mos o campo e por isso nao chegamos a presenciar a sua volta. 

A demora da expedic;ao de regresso em chegar a Auaris, 
embora náo tivesse sido o motivo que iniciou a forma~áo do boato, 
certamente contribuiu bastante para levá-lo as propor<;oes que 
akan<;ou. 

O boato 

A primeira viagem de encontro teve 1n1c10 em 31 de janeiro 
e foi constituída por várias famílias Maiongong e alguns homens 
Sanumá, num total de aproximadamente trinta e cinco a quarenta 
pessoas. Combinado ao propósito de encontrar os viajantes pro-
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cedenfes de Boa Vista, estava o plano de tornar essa expedic;áo 
urna grande ca\ada. A intenc;áo era justan1ente a de acumular 
a maior quantidade de carne possível para a grande festa de che
gada de todos os ausentes. 

No período de 26 de fevereiro a 20 de mar<;o de 197 4~ surgiu 
e se propagou o rumor de que Louren<;o havia sido morto durante 
a viagen1 de regresso de Boa \ 1ista. Nasceu, portanto, durante o 
prazo previsto para o encontro das duas expedi<;óes: a que subia 
com a que descia. Dado ~º intrincado desenvolvirnento e elabora
c;áo do b~to. e para facilitar ao leitor acompanliar a descric;áo, 
dividi-lo-ei ein várias fases, essencialtnente cronológicas, n1as ao 
mesmo tempo refletindo as oscila<;óes de opiniáo dos vários atores. 
Como foi <lito, eventualmente todos os presentes ein Auaris na 
ocasiao participararn, voluntária ou involuntariamente, de urna 
maneira ou de outra, na cria\ao da trama desse boato. 

Prhnl'ira fase: 

O Maiongong Joáo ouve urna conversa entre vários Sanumá, 
na Colonia, na qual se contava o número de hoinens Sanumá, em 
conexáo <:om o número disponível de espingardas. Joao interpreta 
o que ouve como um atentado, por parte dos Sanumá, contra a 
vida de Lourenc;o. Interrompe urna entrevista com Ana Gita de 
Oliveira (vide capítulo II), para lhe dizer de suas apreensóes, fun
dadas na sua própria interpreta<;áo da conversa que ouvit;. 
Acrescenta que a missionária residente, na ocasiáo, en1 .J\.uans 
havia <lito que em Mucajaí (vide mapa 2), os Yanoama 
1ocais, conhecidos pelos Sanumá como Kaslabaia, planejavam ma
tar Louren<;o, pois haviam visto um Maiongong perambulando nas 
imedia~óes de suas aldeias e estavam se preparando para atacá-lo. 
Consultada a respeito, a missionária nega tal ocorrencia, comen
tanc;lo que os Maiongong nao sao nada melhores, afinal, que os 
Sanumá, quando se trata de imaginar fantasmas. Por sua vez, 
os Sanutná, segundo ela, persistem em suas desconfian<;as contra 
os Maiongong, embora ela lhes tenha repetido várias vezes que os 
Maiongong querem a paz e nao a guerra. 

A mulher Sanumá de Lourenc;o ouve a interpreta~áo de J oáo, 
já agora difundida por toda a comunidade, e rompe em lágrimas. 

A missionária, através do rádio, pede noticias a missáo de 
Mucajaí sobre o possível massacre e desmente que algum Maion
gong tivesse sido visto nos arredores de Mucajaí. 

O Sanumá Paulo, residente na Colonia por ser genro de 
Pedro, o irmao de Lourenc;o, volta a Auaris, depois de haver des-
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cido o rio con1 os Maiongong na primeira viagem de encontro. 
Traz a notícia da perda de urna canoa numa das cachoeiras, e a 
conseqüente volta de seus tripulantes, prematuramente, a aldeia. 
Ignora qualquer estória sobre a marte de Louren<;o, após um mes 
afastado de Auaris. 

Gino, filho mais velho de Louren<;o, casado c0m mulher 
Sanumá e tan1bém residente na Colonia, regressa a Auaris, igual
mente, após um mes na viagem de encontro. Confirma o que 
Paulo havia <lito anteriormente sobre urna das canoas: realmente 
virou e f oram perdidas espingardas e redes, mas náo houve 
vítimas. 

Segunda fa.se: 

O Sanumá K, antigo morador. de Auaris, em visita a 
missáo, vindo de sua nova aldeia a urnas cinco horas de canoa, 
rio abaixo, declara ter ouvido de outros Sanumá a quem esteve 
de visita, numa aldeia da Venezuela (a cerca de dais dias de 
viagem a pé, a nordeste de Auaris), que um branco desconhecido, 
embriagado, havia matado Louren<;o. Um Waiká (nome dado por 
Sanumá e Maiongong a outro . subgrupo Y anoama, residente a 
cerca de dais dias de canoa, río abaixo) que disse ha ver acom
panhado Louren<;o, teria fugido nessa ocasiáo e aparecido, extre
mamente magro, naquela aldeia do lado venezuelano. 

Gipo ouve a estória sobré o Waiká que fugira e Lourenc;o 
ter sido morto por um branca. Reluta em acreditar, mas expressa 
grande ansiedade quanto a possível marte do pai, que é extre
mamente importante par~ ele (ver capítulo I, p. 59). 

Terceira fase: 

Paulo e outro Sanumá de Auaris declaram haver visto 
estranhos recentemente rio abaixo. Interpretam que tais estra
nhos eram Kaslabaia de Mucajaí, que estariam estabelecendo urna 
alianc;a matrimonial e política com o grupo local Sanumá conhe
cido como W alema dubu, próximo ao río Parima, com o propósito 
de atacár os Maiongong. 

Gino ameac;a fazer magia Sanumá, extremamente poderosa 
para matar todos aqueles que estiverem a jusante de Auaris, inde
pendentemente de serem Sanumá, Maiongong ou brancas, caso se 
confirme a morte de seu pai. 
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A mulher de Gino esclarece · que quando Pedro, irmáo de 
Louren<;o, foi, no passado, a Boa Vista, circulou a mesma estória 
de que os . Kaslabaia o haviam .matado. Ela explica que há tnuito 
tempo os Kaslabaia niataran1 Maiongong e levaram suas mulheres, 
e talvez eles pensem que Louren<;o quer vingan<;a. 

Cici, filha adolescente de Lourenc;o, informa que, segundo 
declarac;óes de um xamá que vive a cerca de um dia de canoa 
rio abaixo, o espírito que acompanhou a canoa de seu pai para 
Boa Vista nao foi hekula (tipo de espírito assistente en1 xama
nismo), como deveria ser, mas sai de ( espírito nialévolo ) ,1 o que 
indica que algum infortúnio <leve ter ocorrido. 

O Sanumá Paulo afirma que o nonozi ( espírito alter-ego) 
de Lourenc;o ainda está vivo, pois ele, Paulo, o viu. E·sse espí
rito, na forma de um determinado animal, morre qttando seu 
álter humano morre e vice-versa. 

"·"'· • '"'11'"""•· , .• •; • ·~ ...... ' 

Quarta fase: 

. Há urna explosáo de pranto na Colonia, depois da chegada 
de Albertino, un1 dos chefes Maiongong, que retornou da víagen1 
de encontro com um filho doente. Havia chegado até a cachoeira 
Tucuxim (vide mapa 2) e nao encontrou qualquer sinal dos via
jantes vindos de Boa Vista. A mulher ·de Lourenc;o interpreta esse 
fato como prova de que seu marido estava realmente morto, Al
bertino nega . qualquer possibilida<le de mortes, e acrescenta que 
os Sanumá só inventam mentiras. 

O Sanumá .Paulo fala em acompanhar novamente os Maion
~ong numa segunda viagem de encontro que está sendo plane
Jada. Se, chegando a Tucuxim, os viajantes de Boa Vista nao 
forem encontrados. é porque está.o mesmo mortos. 

O pranto se generaliza por quase todas as casas Sanumá, un1a 
vez que quase todos etn Auaris sao relacionados com um ou outro 
dos Sanumá que foratn para Boa Vista. As atividades norn1ais 
da aldeia sao perturbadas pelo pranto co1etivo. 

Quinta fase: 

O Sanumá Paulo, numa sessáo xamanística, nlanda alguns de 
seus hekula verificar se Lourenc;o está vivo ou náo. Obtém res-

1 Para maiores detalhes sobre xamanismo e tipos de esp~ritos entre 
os Sanumá, vide Taylor. 1974. 1976. 
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posta positiva e informa ·toda a aldeia do fato. O pranto diminui 
e acaba cessando, enquanto Paulo . é elogiado por sua boa vontade 
em f azer xamanismo especialmente para esse fim e trazer a boa 
nova. 

.. Sexta fase: 

O restante da expedic;ao de encontro regressa a Auaris _no 
dia 11 de marc;o, depois de cerca de quarenta dias em viagem. 
Dessa exp~di~áo fazem parte urnas trinta . pessoas, entre homens, 
mulheres e crianc;a~. · Embora seu propósito tenha falhado, isto é, 
nao encontraram o~. viajantes procedentes de Boa Vista, sao recep
cionados com urna festa que durou · mais. de tres dias, em que se 
tomou muito . caxiri e se comeu muita cac;a. ·A razáo para tal 
festa está ligada a tradic;aó de se festejar a chegada de grandes 

· expedic;óes de .cac;a; em ·que essa · viagem de .encontro acabou se 
tornando .. Enquanto os Maiongong· ·se entregaram as festividades 
com todo ent1=1siasmo, ·apesar de sua preocupac;áo com a apedic;áo 
de Lourenc;o, os Sanumá, na sua maioria, se maritiveram afasta
dos de ta.is festas Maiongong. Como, para eles, . essa expedic;áo 
malogrou, o clima de . festa nao chegou a atingi-los, com excec;áo 
de uns; poucos que aparecei:am na aldeia Maiongong como espo-
rádicos observadores. · · 
· . .Durante a festa, algumas ,mulheres Maiongong. dizem q~e o 

aviáo que supre Auaris, vindo de Boa Vista, tena passado pelo 
local chamado. Waiká, a cerca de quarenta minutos· de voo a 
sudeste ·de Auaris e que seu pilqto nao teria vist~ qualquer sinal 
de viajantes. · Iss9 é tomado como indica~io de que estes nem· 
chegaram aquele ponto, por haverem sido mortos: Para a missio
n~ria, provavebliente a f onte · de informac;óes · sóbre o aviáo; . tal · 
f~to indica exatamente o contrário, que os viájantes já te~am 
ultrapassado aquele ponto, . estando mais próximos de Auaris. 

Sétima fase: 

Passada a festa, os Sanumá 9izem que agora os' Maiongottg 
acreditam que o~ viajantes estejam mesmo .mortos, e dirigem sua 
mágoa contra a· missionária, por ·esta haver escondido deles a 
má noticia, que teria sido transmitida pelo rádio. Há, segundo 
Paulo, que ouviu de Gino, que por sua vez transmitiu o qu·e soube 
de Joáo, um plano dos Maiongong de atear fogo emhaixo da casa 
da missionária, enquanto esta. dorme, para matá-la. Paulo diz que 
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os Sanumá gostam da missionária, mas ?s Maiongong, náo. J oáo 
nega tal estória, declarando haver menc1?nado o fog~ de bnnca
deira, numa conversa com os Sanuma, e estes s1mplesmente 
acreditaram. 

Oitava. fase: 

O Sanumá S, vindo de urna aldeia Sanumá a um dia de 
canoa, a jusante de Auaris, informa o que ouviu dizer rio a?aixo; 
um Yanoama do rio U raricaá (vide .mapa· 2), desceu o no ate 
Boa Vista e soube que os Maiongong haviam sido mort-0s, en
.quanto estavam embriagados com ~axiri. 

}QáO mostra-se ambivalente quantO' a estória, aparentei:nente 
incrédulo mas sempre colocando a questáo da sua verac1dade. 

' -
Gino chora, Joáo lh.e. diz que chorar é pior. 

A_ segunda · viagem de encontro e, leva~a a · efeito, ~ompos~a .. 
por vários Maiongong e alguns Sanuma, sa1ndo de Auans no dia 
15 de marc;o. 

Nona fase: 

. Urna mulher Sanumá e ~ autora .tiveram sonhos que 
indicavam o retorno dos viajantes. Esses sonhos, que foram divul

. gados, conjugados com o regre~so de um mensageiro .Sanu~á •. da 
segunda viagem de encontro, informando .d? parade1ro prox1mo 
dos viajantes de Boa Vista, passam a ser incorporados ao con

. junto de indicac;óes de que os viajantes estáo vivos e e~n vías de 
.chegar a Auaris, indicac;6es essas, aparentemente aceitas pelos 
Sanumá. 

A esta altura, o líder Maiongong, Albertino, declara _que essa 
notícia da chegada é urna mentira Sanumá .. 1:ª!ª ele, já agora 
Louren'io e companhia sáo dados como def1n1uva111ente 111ortos 
pelos Kaslabaia. 

Nao tivemos a oportunidade de presenciar a chegada. ?a 
segunda expedic;áo de encontro, nem da d~ .regresso:_ a Auar~s, 
pais tínhamos viagem marcada para Boa y 1sta, no av1~0 da m1_s
sáo Asas de Socorro. Provavelmente, detxamos Auans algumas 
horas antes · do regresso dos viajantes . . Sabemos que grandes pre
parativos estavam senda feitos pelos Maiongon~ para recebe-!os, 
que eles seriam saudados com urna ~e.sta ~e tres ou q~atro dias, 
em que grandes quantidades de cax1n seriam consumidas. Sou
bemos, mais tarde, por intermédio <Jos missionários, que Louren'1o 
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e companheiros chegaram saos e salvos, ¡x>ssivelmente ignorando 
toda e qualquer indicac;áo de haverem sido alvo dos rumores que 
correram em Auaris por quase um mes. 

Mas <leve-se enfatizar o fato de que várias pessoas, tanto 
Maiongong, como Sanumá e missionários, se referiram a ocasióes 
anteriores de viagens a Boa Vista, que mereceram a cria<;áo e 
circula<;áo de boatos sernelhantes, apresentando sempre a mesma 
constante : o massacre de Maiongong por Y anoama. 

Personagens e situafoes 

No decorrer da trama da estória de que part1c1pamos sobre 
o suposto massacre dos Maiongong, houve· oportunidade de obser
var a disposi<;áo de certas pessoas em participar ativamente na 
produ<;áo de informa<;óes e na atmosfera de dramaticidade que foi 
gerada pelo boato. Em primeiro lugar, ternos o Maiongong Joáo, 
certamente o iniciador da trama. No capítulo 11, vimos como esse 
Maiongong articulou de maneira extremamente sensível sua visáo 
sobre os Sanumá, sobre os brancas e mesmo sobre os Maiongong. 
Percebe-se tanto em sua narrativa como em suas atitudes, urna 
preocupa<;ao de se manter acima de qualquer compara<;áo com .os 
San~má, para ele seus inferiores. Mas, ao mesmo tempo, J oáo 
confessa ter medo daqueles, tanto pelos seus conhecimentos de 
magia, -como pela sua suposta disposi<;áo em tomar de armas e 
matar quem for necessário. 

Tendo, pois, essa imagem, até certo ponto ambígua, dos Sa
numá, é fácil entender porque Joáo se sobressaltou com o con
teúdo da conversa que ouvia entre os Sanumá e que precipitou 
toda a trama de rumores. Para ele, como provavelmente para 
muitos outros Maiongong, a paz entre os dois grupos, conseguida 
depois de perdas humanas e materiais, depende da dis¡x>si<;áo dos 
Sanumá em mante-la. A imprevisibilidade das reac;óes dos Sa
numá parece ser para Joáo urna fonte de ansiedade. 2 E, numa 
situa<;áo de perigo, ao menos em potencial, como é urna viagem a 
cidade, ou da cidade, esse sentimento de desconfianc;a em rela<;áo 

2 Joáo foi testemunha de um acontecimento bastante perturbador. 
Próximo a antiga casa redonda Maiongong, há uns anos atrás, ele pre
senciou o homicídio de um Sanumá por outro, como conclusao de urna 
velha rixa entre os dois. J oao, sozinho na aldeia naquele . momento, sen
tiu-se totalmente impotente para agir, de urna maneira ou de outra, na 
situa~a.o. Isso exarcebou ainda mais o sentituento de medo para com 
os Sanumá. 
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as intenc;óes dos Sanumá se manifestou de tal modo, a atribuir a 
estes qualquer mal que viesse a acontecer aos Maiongong dis
tantes. A participa<;ao de Joáo no desenvolvimento do boato 
reflete exatamente os dois aspectos mais evidentes da imagem que 
tem dos Sanumá : primeiro, como perene fonte de agressao ; 
segundo, como seres inferiores, crédulos e mentirosos. 

Outra figura de destaque no boato é o Sanumá Paulo, que 
mostrou ser um dos indivíduos mais átivos na trama. Como par-

. ticipante da primeira viagem de encontro e como os demais inte
grantes dela, esteve ausente de Aua-ris durante um mes e nao 
acompanhou o nascimento dos rumores· que come<;aram a correr na 
aldeia. No entanto, imediatamente após a sua volta, urna vez posto 
a par das estórias correntes, passou a alimentá-las com entusiasmo, 
romo se houvesse participado nelas do início. Foi ele que, com 
outro Sanumá, declarou haver avistado os estranhos rio abaixo e 
os identificou como Kaslabaia, aumentando assim a tensao já bas
tante alta na aldeia. Foi também ele que, por meios xamanísticos, 
aliviou essa tensáo, quando a mesma chegou a um ponto de quase 
satura<;ao, em que praticamente todos os habitantes Sanumá de 
Auaris cessaram suas atividades normais para prantear seus 
supostos mortos. Transmitindo a mensagem ben tazeja de seus 
hekula, segundo os quais os viajantes estavam saos e salvos, Paulo 
angariou as boas grac;as da comunidáde. 

O desempenho de Paulo na questáo do suposto massacre dos 
Maiongong torna-se inteligível, quando contextualizado. Ele é un1 
homem de seus vinte e poucos anos, já esteve em Boa Vista algu
mas vezes, trabalhando como informante para o missionário lin
güista que atua em Auaris, o qu,al, . durante algumas de suas 
temporadas na cidade, levava esse índio cuja habilidade para o 
trabalho .-· lingüístico é inegável. Consciente · disso, Paulo alimenta 
ambic;oes de lideranc;a política erri Auaris, fato esse que me f oi 
revelado, tanto por depoimentos de alguns Sanumá, como pela 
missionária que na época residía .em Auaris. Apesar de sua 
javentude, Paulo lanc;a mao, tanto de suas habilidades de relacio
namento com brancos, como de seus talentos entre os Sanumá, 
para impressionar seus companheiros. O boato sobre a marte de 
Lourenc;o surgiu, pois, como urna oportunidade para ele se S<?bres
sair, tanto como possuidor de informa~óes estratégicas em primeira 
máo ( seu testemunho sobre os Kaslabaia no rio Auaris), quanto 
como benfeitor, colocando sua capacidade de xama a servic;o do 
bem-·estar· da comunidade. Com isso, ficou aparente que o jovem 
Paulo ganhou pontos no conceito de seus compatriotas. Além do 
mais, <leve ser lembrado o fato de que Paulo, genro do irmao de 
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Louren~o, é residente da Colónia, foco das apreensóes ge radas 
pelo boato. Assim, sua contribuic;áo, primeiro, no aumento da 
tensáo e, segundo, no esvaziamento da mesma, foi tanto mais signi
ficativa, quanto a sua posic;ao de genro de um homem Maiongong, 
num contexto em que ser Sanumá é estar em desvantagem social 
aos olhos Maiongong, como ficou explícito no primeiro capítulo 
<leste trabalho. 

U m terceiro ator que teve destaque no desenvolvimento do 
boato f oi Gino, filho · mais velho de Lourenc;o com sua mulher 
Sanumá. Foí apontado no primeiro capítulo que a situac;ao de 
ambigüidade com relac;áo a identidade étnica dos filhos dos casa
mentos intertribais é mais acentuada dos filhos mais velhos para 
os mais novos. Portanto, d'entre todos eles, Gino é o que com 
maior evidencia sofre essa. ambigüidade. Se, devido a ter máe 
Sanumá, ele nao pode ser considerado como Maiongong de ver
dade, o que gostaria de ser, grac;as a seu pai, Lourenc;o, ele pode 
reivindicar a condic;ao de Maiongong "de mentira", segundo 
expressao sua, traduzida ·do Sanumá nabu de hole.ri. De certo 
modo, poderíamos dizer . que a maneira ambivalente de Gino 
expressar sua posic;ao, ora acreditando, ora nao, na ~stória do 
massacre de seu pai, re flete a ambigüidade de sua identidade étnica. 
Nao quería crer no boato, pois, segundo os Maiongong, os Sa
numá sao mentirosos. Mas, s·e fosse verdade, ele se vingaria de 
forma cabal, fazendo uso da mais f orte das magias Sanumá. 
Porém, Gino nao é tao Maiongong para dizer abertamente que 
os Sanumá só ·sabem mentir ou para nao admitir a possibilidade 
de lanc;ar mao de técnicas mágicas <lestes, nem tao Sanumá para 
acreditar na estória sem reservas. Participou ativamente da _festa 
de chegada da primeira viagem de encontro, danc;ando e tomando · 
caxiri, mas logo depois chorou, 3 como os Sanumá, pela possível 
morte de seu pai. Consciente do passado de guerra entre· os dois 
grupos tribais, ele percebe bem o papel destacado de Lourenc;o 
e os perigos atribuídos ao seu contato com membros do grupo 
Yanoama. Embora seu irmao e tio paterno também fizessem parte 

3 O choro de Gino nao significa urna mudan~a repentina de posi~ao 
a respeito da possívct morte de seu pai, após urna provávet onda de 
otimismo durante a festa. Ele apenas faz ¡:r¿rte de \tilla forma do 
compartimcntatizar a expressáo de é!Jl~óes, de tal modo, que o pranto 
é somente apropriado em certos contextos. Tivemos inúmcras oportuni
dades de observar essa compartimentaliza~io do pranto entre os Sanumá 
e, ao menos urna vez, f omos testemunhas de pranto Maiongong. Prantear 
é, pois, urna atividade rituatizada (mas nem por isso menos autentica) 
que ocorre em determinadas ocasióes dedicadas especi ficamente a eta. 
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da expedi<;áo de Boa Vista, Gino nunca f ocalizou sua angústia 
ante 0 boato em outra pessoa que nao fosse seu próprio pai. 

Gino é, pois, produto de urna situa<;áo intertribal que ainda 
mostra sinais de um passado cheio de hostilidades, apesar das 
tentativas de se estabelecer a paz, como foi o caso do casamento de 
seu pai e tío paterno. No caso do boato aqui estudado, as atitu
des de Gino demonstram que ele próprio sente e vive essa situa
<;áo ainda nao totalmente resolvida. 

Tomados em conjunto, os dois grupos tribais demonstraram 
reac;óes bastante diversas. 

Em primeiro lugar, nota-se a inclina<;ao dos Sanun1á, de un1 
modo geral, em contribuir para o desenvolvin1ento dos rumores, 
mas sempre atribuindo a elementos ausentes~ ou distantes, de 
Auaris a autoría do massacre. Con10 vimos, lanc;a1n n1áo da exis
tencia de .outros grupos Yanoama, localizados a centenas de qui
lometros de distancia que, com muito pouca probabilidade teriam 
a oportunidade, ou o motivo para levar a cabo o massacre dos 
Maiongong. É como se, a partir da primeira versáo, na qual eles 
f icaram sob suspeita (segundo a interpretac;áo do Maiongong 
J oao, que se propagou) de planejar a morte de Lourenc;o, sua 
preocupac;ao maior fosse a de desviar o foco de atenc;ao para 
outras áreas bastante remotas geograficamente (os rios Uraricaá, 
Mucajaí, a aldeia Sanumá na Venezuela), isentando-se, assim, de 
qualquer responsabilidade possível no atentado. Assim procedendo, 
estariam evitando o perigo de desencadear~se, ali mesmo, em · 
Auaris, urna luta aberta, possibilidade que paira sobre suas cabe
c;as, mas que todos tentam a todo custo suprimir. Se, por um 
lado, os Maiongong · tcmem a erupc;ao de violencia por parte dos 
Sanumá, por outro lado, estes ainda te1n men1ória bastante vívida 
dos tempos en1 que seus pais ou parentes mais velhos foratn ataca
dos por espingardas Maiongong. Embora náo se adn1ita aberta
mente, cada grupo teme que · o outro quebre a situac;ao de paz 
que tem prevalecido entre ambos há quase meio século. 

Quanto aos Maiongong, a partir do in omento en1 que f oi 
colocado em dúvida o sucesso da viagem de regresso de Lourenc;o 
e companhia, passaram a manifestar seus estereótipos para com os 
Sanumá, acusando-os continuadamente de mentir, mesmo quando 
presenciavam cenas tensas de pranto explícito na Colonia ou na 
aldeia Sanumá propriamente dita. Por outro lado, o mesm? pas
sado de violencias que aflige os Sanumá é f onte de ansiedad e 
para os Maiongong, pois todos sabem que o mesmo grupo Kasla-
baia, agora acusado de matar Lourenc;o, logrou, no passado, matar 
vários Maiongong e raptar várias de suas mulheres, que ainda 
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hoje vivem integradas em suas várias aldeias, na ~rea do médio 
rio Mucajaí. Tais apreensóes por parte dos Ma1ongong geral
mente sao expressadas, no contexto aqui analisado, nos momentos 
de otimismo dos Sanumá. Enquanto estes afirmam haver ocorrido 
o massacre, os Maiongong os chamam de mentirosos. Quando os 
Sanumá recebem alguma indicac;áo de que tudo está bem, os Mai
ongong passam a retificar a estória do n1assacre. 

Enquanto os Sanumá dramatizaram ad nauseam suas reac;óes 
ao boato, os Maiongong mantiveran1 sua postura de sobriedade. 
Os rumores tiveram tnenos condutibilidade entre estes, em parte 
porque a grande maioria deles - esta va ausente de Auaris. Os 
que nao f oram na viagem de encentro, saíram para visitar pa
ren tes em várias aldeias na Venezuela. Na maior parte do tempo 
em que o boato existiu semente tres hon1ens Maiongong estavam . 
presentes com suas f amílias. 

U m aspecto da reac;ao. ao boato, por parte, especialmente,. dos 
Sanumá, me levou a refletir sobre o lugar do drama em suas vidas. 
Nos pontos mais críticos do processo, os prospectos de notícias 
mais animadoras, vindas de Maiongong Oll de nós, brancos, nao 
surtiram o menor efeito tranqüilizador. Por exemplo, quando 
Albertino, o líder l\.íaiongong, regressou a Auaris, após mais de 
um mes de viagem de encentro, a reac;ao geral dos Sanumá f oi 
de que esse regresso conf irmava indubitavelmente a morte dos 
viajantes vindos de Boa Vista. Ficou sabido, pouco depois· de 
sua chegada, .que Albertino nao tinha absolutamente quaisquer 
notícias desagradáveis a relatar, com excec;ao, naturalmente, da 
doenc;a de seu filho, razao de sua vol ta. Para ele, nessa fase do 
boato, ninguém havia sido n1orto, simplesmente a viagem de volt~ 
d.e Boa Vista a Auaris é longa demais. A atmosfera na aldeia 
Maiongong era de alívio, depois do que Albertino teve a dizer .. 
Passei essas noticias para um dos Sanumá, enquanto to~os 
ouvíamos o pranto desesperado das mulheres Sanumá na Colonia. 
Este olhou-1ne de maneira incrédula, dizendo que eu contasse isso 
para as mulheres mesmas, pois ele nada tinha a ver com etas. 
Continuei, já agora me dirigindo a outros Sanumá que choravam, 
dizendo-lhes que, em Boa Vista eu havia conversado com os Mai
ongong, e que estes haviam <lito que esperava1n chegar en1 Auaris 
provavelmente depois da nossa volta para Boa Vista. Portante, 
ainda estávamos dentro do prazo previsto. Ninguém mostrou o 
menor sinal de reconhecimento do que eu disse, embora um dos 
rapazes presentes tivesse traduzido meu discurso para Sanumá 
correto. Todos continuaram a falar de Kaslabaia, da dentera da 
chegada etc. etc., em contraponto com o pranto. 
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Tentando superar minha frustrac;áo, abandonei o caso, bus
cando evitar maior envolvimento e procurando urna explicac;áo para 

" comportamento aparentemente tao auto-destrutivo. Concluí que os 
Sanumá nao queriam que o boato f osse falso, o que explicaría 
sua atitude distante an.te a minha insensibilidade. Eles agiam na 
suposic;áo de que as notícias eram verdadeiras, de que um massa
cre havia realmente ocorrido no sul longínquo. Mas por que? 
. Buscando compreender essa atitude, interpretei a reac;áo dos 
Sanumá como mais urna manifestac;áo de sua expansividade na de
monstrac;áo de sentimentos. Em todas as situac;óes críticas que pre
senciei durante os vinte e seis meses que passei entre eles, sempre 
me surpreendi como modo como os Sanumá cultivavam o drama, 
a vivencia de situac;óes excitantes. Do cotidiano da vida Sanumá 
faz e~ parte duelos entre ofensores e ofendidos, entre ladróes e 
roubados, entre marido e mulher, entre marido e adúltero, entre 
sogra e genro, até mesmo entre irmaos ou entre mae e filho. 
Todas essas ocasióes sao intensamente vividas, com a participa-. 
c;áo de todos os habitantes da aldeia, em meio a expressóes de 
emoc;áo que partero de todos .os presentes. Essas expressóes sao, 
a meu ver, parte integrante de sua cultura, independendo, essen
cialmente, de influencias externas, mesmo Maiongong. Como diz 
Wat8on em In the Company of Man, a respeito da guerra, cani-. 
balismo, vinganc;a etc., táo 'freqüentes entre as tribos da Nova 
Guiné, todos esses fenómenos representavam aquilo que <lava o 
sabor, o sal, a vida (p. 129). E talvez por. conhecerem essa di
mensáo d~ pensamento Sanumá, os Maiongong nada fizeram para 
diminuir ou ·neutralizar o desespero das mulheres da Colonia. 
Limitavam-se a observar, como expectadores e, quando um ·de nós 
lhes perguntava se as mulheres Sanumá choravam pela perda dos 
maridos, sorriam tranqüilamente ou apenas repetiam, mais urna 
vez, que os Sanumá' vivero mentindo ( ou talvez, mais . apropriada
mente, exagerando, se conhecessem es~e vocábulo). 

Boato como bricolage 

Valendo-me da literatura antropológica relevante ao tema, 
procurarei agora chegar a .urna interpretac;áo dos elementos cons
tJ.nter. do boato, seu caráter informativo e denunciador de aspectos 
que, ~mbora presentes na vida cotidiana, sao inantidos em forma 
,;(>1· .:.a, implícita. O boato se constitui numa espécie de linguagem 
alegórica, pela qual é permitido expressar idéias, ansiedades e de
se jos que, mesmo náo estando deliberadamente "escondidos", nin-
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guém ousaria manifestar, na rotina diária das relac;óes intertribais 
Sanumá/Maiongong. 

Vemos que o tema básico é a morte dos homens Maiongong, 
durante urna expedic;áo de volta da cidade. Dentro desse tema, 
·alguns aspectos recebem destaque especial que, por sua vez, reve
lam certas áreas importantes na vida dos dois grupos, a saber-: 

a) A imagem que Maiongong e Sanumá tem do mundo dos 
civilizados.· · 

b) As relac;óes entre missionários e índios. 

e) A ideología do contato entre Maiongong e Yanoama em 
geral. 

d) As relac;oes entre os Maiongong e os Sanumá em par
ticular. 

. · e) .A. importancia do grupo de indivíduos que formam a Co
lonia, através da posic;áo de Lourenc;o, seu líder. 

. . . 
Tentemos . contextualizar esses elementos, para melhor· com-

preender o fenómeno do boato, em _sua manifestac;áo na situac;áo 
de contato aqui especificada. 

a) A imagem do mu.ndo do_s cicilizados. 

. Os aspectos · do boato que dáo destaque a -essa imagem sao : 
1.· a própria viagem a cidade, com os riscos que envolve; 2. o 
civilizado agressor de L<>urenc;o, ha figura do branco embriagado, 
náo identificado.. · 

O . branc~ constituí, para os Sanumá em particular, mas tam
bém para os Maiongong, urna incógnita, que tanto· pode favorecer 
o índio - principalmente como fomecedor de bens materiais -, 
como prejudicá~lo - transmitin,do doen'iaS, espoliando-o em 
seu trabalho. Nos capítulos anteriores tentamos expor essa atitude 
ambivalente que, especialmente os Maiongong, mantero com relac;ao 
ao civilizado. Tal situa<;áo é expressada principalmente pela atri

.bui~áo da morte de Lourenc;ó a um branco embriagado. Essa 
figura, que parece ter surgido por iniciativa dos Sanumá, é apre
sentada como um ser incógnito, mas com urna característica que 
o distingue dos outros brancos, bem conhecidos (os missionários) : 
o estar embriagado. Esse ser parece estar simbolizando os aspectos 
negativos que, tanto · Sanumá, como Maiongong atribuem aos civi
lizados. 
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A própria viagem a Boa Vista é sempre considerada como 
11 um grande empreendin1ento, que envolve riscos materiais e hu- · 

manos, devido, principalmente, ao grande número de cachoeiras 
perigosas. Significa, até certo ponto, urna experiencia incontro
lável, tanto quanto é incontrolável ou imprevisível para os Maion
gong o seu encontro con1 brancos. Sao freqüentes as queixas que 
os Maiongong fazem da má fé e espolia<;ao que sofrem nas maos 
de seus empregadores civilizados. Alén1 do mais, empreepder tais 
viagens é sempre arriscado, nao só pelos perigos naturais ou 
advindos dos brancos, como também pelo fato de que o percurso 
fluvial envolve atravessar território de grupos Yanoama, nem .sem
pre an1istosos. Portanto, as expedic;óes a terra dos brancos na
turalmente, produz tensóes que, por sua vez, geram a formac;~o 
de representac;óes dran1áticas, corno sao. aquetas expressadas no 
boato. 

b ) Relafo.es entre missionários e índios. 

Os itens do boato relevantes para este tópico sao: 1. o papel 
da missionária, como sonegadora de inf onnac;óes aos Maiongong 
e a reac;áo <lestes contra ela; 2. o papel do rádio, con10 instrumento 
de informac;óes, conferindo poder a quen1 o usa. 

Como foi visto nos capítulos anteriores, a vinda de missio
nários para Auaris modi ficou de certo modo as relac;óes entre 
Sanumá e Maiongong, ao menos do ponto de vista <lestes, espe
cialmente em termos de transac;óes económicas. Anteriormente, 
no seu papel de "civilizadores" dos Sanumá, os Maiongong 
engajavam-nos como mao-de-obra, a troco de recon1pensa irrisó
ria, pois o que aprendiam de útil com os Maiongo.ng já devia ser 
considerado como pagamento. Instalada a missao, niemhros de 
ambos os grupos tribais passaram a vender sua forc;a de trabalho 
aos missionários que· os remuneravam de maneira igual. Isso 
resultou, de acordo com os Maiongong, no fato de que "os mis
sionários estragaram os Sanumá". Hoj~ em dia, há mesmo ressen
timento por parte de alguns, por exemplo, J oao (vide capítulo II) 
que reclamam dos missionários por engajarem máo-de-obra Sa
numá e nao Maiongong, coma conseqüente perda da oportunidade 
de adquirir bens que, ao menos para os Maiongong, já sao neces
sidades irreversíveis. Esse fato recebe expressao, no rumor, na 
intenc;áo de alguns M;aiongong de queimar a missionária e na 
afirmac;ao do Sanumá Paulo de que os Sanumá gostam dela, mas 
os Maiongong, náo. Essa reac;áo negativa, por parte dos Maion
.gong, para com essa missionária, em particular, reflete o ressenti-
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I 
inento que alimentam pela competic;ao que a missáo, em geral, pas
sou a representar na disputa de máo-de-obra Sanumá. Além disso, 
os Maiongong nao escondem o seu descontentamento pelo fato de 
que sao os Sanumá o foco da ac;ao missionária em Auaris, en
quanto que eles, Maiongong, apesar de se considerarem superiores 
e serem assim vistos pelos missionários, recebem apenas um trata
mento secundário. Por exemplo, nenhum dos missionários está 
engajado no aprendizado da língua Maiongong, wmente da 
Sanumá. 

Os missionários sao tidos como detentores de poder na 
con1unidade, principalmente por serem, normalmente, a única fonte 
de bens escassos, mas também porque tem controle sobre o rádio, 
veículo de informac;óes e, portanto, de conhecimento ao qual, nem 
11.aiongong, nem Sanumá tem acesso. E, para os índios, esse poder 
pode, a qualquer motnento, ser ativado, tanto em. seu favor (ero 
caso de emergencia, quando é chamado o aviáo para levar algun1 
doente para Boa Vista), como contra eles, como sugere a espe
culac;áo de um Sanun1á sobre o caso Lourenc;o : se f or verdad e 
que o mataram, entáo a missionária chamará brant:os pelo rádio 
para vir matar os Sanumá em represália. Tal noc;áo de poder 
emanado do controle do aparelho de rádio é também evidenciada 
pelo furor que causo u a su posta sonegac;ao de notícia do massacre, 
pela missionária, que, de posse de tal informac;ao, teria negado 
aos Maiongong o conhecimento da mesma. 

N este aspecto, como também em outros relacionados com a 
ausen~ia prolongada ·e distante de pessoas da comunidade, é inte
ressante observar os p·aralelos mareantes entre a situac;áo aqui 
a presentada e a descrita · por Firth ( 1967) sobre boatos em 
Tikopia. 

e) O contato M aiongong-Y anoama. 

Esse contato é enfatizado no boato através de: 1. a atribui
c;ao do massacre ao grupo Kaslabaia, destacado dentre os demais 
grupos Yanoama; 2. o envolvimento de grupos Y anoama distantes, 
como os do rio U raricaá, os da aldeia na Venezuela e o indivíduo 
Waiká..,t 3. a alianc;a dos Kaslabaia com Walema dubu contra os 
Maiongong. 

Dada a história de violencias entre essas tribos, nao é de 
surpreender que, ainda hoje, exista antagonismo em suas relac;óes. 
Como um vulcáo, esse antagonismo está normalmente adormecido, 
mas nunca extinto. O ressurgimento de guerra é sempre urna 
possibilidade, embora nao seja quase nunca admitido. Até mesmo 
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na comunidade de Auaris, onde a interac;áo de Maiongong com 
" Sanumá tem sido pacífica e intensa, as freqüentes acusac;óes de 

roubos invariavelmente perpetrados pelos Sanumá contra as roc;as 
dos Maiongong e os ocasionais confrontos entre membros de 
ambas .as tribos, sao centelhas patenciais para a deflagrac;ao de 
violencias. Basta mencionar que nesses confrontos os homens de 
ambas as partes comparecem armados. 

Os Kaslabaia de Mucajaí, por estarem convenientemente dis
tantes da vida cotidiana de Auaris e por haverem logrado, no 
passado, urna vitória sobre os Maiongong, prestam-se perfeita
mente como representantes dos proverbialmente agressivos Yano
ama, ao mesmo tempo que servem para que seja desviado do~ 
Sanumá, erh contato diário com os Maiongong, o foco de apreen
sóes sobre urna possível retomada de hostilidades. No caso do 
boato, os Kaslabaia tipificam o panto nevrálgico das relac;óes entre 
as duas tribos. 

De maneira menos elaborada, também contribuem para .a 
imagem da ameac;a Yanoama, os W alema dubu, grupo Sanumá, 
geograficamente distante, que teriam contraído alianc;a com os 
Kaslabaia com o propósito de enfrentar os Maiongong~ Outros 
Yanoama, embora sem um papel agressivo na estória, comparecem 
como portadores de más notícias para os Maiongong. 

Os Maiongong estáo perf ei.tamente cientes da afiliac;áo cultural 
dos Sanumá ao grupo Yanoama, o · que é constatado pelo fato de 
sua preferencia ·em viajar acompanhados de, pelo menos, um Sa
numá, para que este sirva de mediador entre Maiongong e Yano
ama, quer sejam Sanumá desconhe,cidos, ou membros de outros · 
subgrupos. Além disso, vimos no capítulo II, que o informante 
Maiongong mericiona, ao menos, dois grupos Yanoama, além dos 
Sanumá. 

d) Re.la,oes Maiongong-Sanumá 

Essas relac;óes sao sublinhadas pelo boato através de: 1. a 
atribuic;áo aos Sanumá, por um Maiongong, de · um plano para 
matar o Maiongong Lourenc;o; 2. a utilizac;áo de recursos mágicos 
Sanumá pelo filho de Lourenc;o; .3. a utilizac;áo de xamanismo 
Sanumá na resoluc;áo do problema do suposto massacre; 4. a 
intervenc;áo de espíritos (benévolos e malévolos) Sanumá nas ati
vidades de Louren~o; 5. a insistencia Maiongong em rotular os 
Sanumá de mentirosos. · 

Os aspectos do boato que se referem a interac;áo de Maion
gong com Sanumá apontam para urna situac;áo relativamente esta-
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bilizada, mas que f oi gerada por violencias, cu jo . temor ainda se 
faz sentir (por exemplo, na interpretac;áo do Maiongong Joáo 
sobre os supostos planos dos Sanumá · em matar Lourenc;o). 
Nesse sentido, os Sanumá nao· diferem muito dos demais Yanoama 
aos olhos dos· ~1aiongong. Porém, o boato ressalta, de maneira 
incontestável, o novo equilíbrio das rela~óes Maiongong-Sanumá, 
equilibrio esse mantido por urna série de interdependencias nas 
várias esferas da vida em Auaris, como foi apontado no capí-
tulo I. 

N 0 caso a qui estudado, o aspecto mais enfatizado dessa 
interdependencia é o apelo a práticas mágico-religiosas dos Sanu- · 
má. No ·contato entre os dois grupos, é importante destacar · o 
papel que a magia e o xamanismo Sanumá representam pa~. os 
-Maiongong. Estes temem profundamente o poder das pratica~ 
mágicas daqueles. Por exemplo, há qua~_ dez anos, u:n Sanuma 
acompanhou os Maiongong numa expedt<;ao a Boa Vista e este! 
desde entáo, se recusa terminantemente a voltar a aldeia. Seu pai 
nao perde a oportunidade para questionar os Maiongong sobre o 
paradeiro do filho, acusando-_os como responsáveis por s~u ?esa
parecimento e sistematicam~nte os ameac;a, se hem que 1~d1reta
mente, de magia, se eles náo lhe trouxerem ~e volta º. f1lhq .. O 
extremo desconforto dos Maiongong; ante o impasse cnado pela 
recusa do rapaz em voltar, se deve ao receio de que o pai ponha 
mesmo em prática suas ameac;as .. Em outros· cas.os, o.nde houve 
.mortes inexplicadas entre os Maiongong, estes, invariavelmente, 
recorrein logo· a explicac;áo mais plausível: o morto foi vítima de 
magia · Sanumá. Contra ela, ·os Maiongong_ parecem na?a poder 
fazer. · 

Por sua vez, o xamanismo Sanl.lmá ~ . bastante yespeitado 
pelos Maiongong que, freqüenteinente, requisitam os s~rvi9~s .de 
xamás Sanumá especialmente para efetuar curas. Os episodios 
do boato que descrevem, por um lado, a interferencia ?e espí~i~os 
hekula e sai de e, por outro, a utilizac;áo de forte magia Sanumá, 
como recurso drástico de vingan~, indicam que este aspecto das 
relac;óes entre os ~ois grupos est~ a~ ní':.el d~ c~ns9iencia dos que 
vivem essas relac;oes ; essa consc1enttza~ao nao e nprmalmente re
velada-ero outros contextos. A esfera mágico-religiosa é urna das 
poucas em que os Sa?u~á se i~póem como s':1p~ri~res aos Maion
gong~ que, com relutanc1a, adm1tem tal supenor1dade. 

A constante referencia que f azem os Maiongong as mentiras 
Sanumá representa um dos mais freqüentes estereótipos criados pela 
situac;áo de contato. A res~osta Sanumá a .essa rloc;ao. Maiongong 
é de ·ignorá-la, nao se senttndo nem ofendidos, ~em 1ncompreen-
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didos, simplesmente indiferentes. Como foi descrito nos capítulos 
·" anteriores, chamar os Sanumá de mentirosos é um dos itens que 

compóem a imagem que os Maiongong cultivam de seus vizinhos. 
Por sua vez, urna série de preconcepc;úes sobre os Maiongong é 
corrente entre os Sanumá (vide capítulo I, p. 40), contribu:ndo 
para a existencia de ideologías ·que orientam as relac;óes entre os 
dois grupos. 

e) A ambigüidade étnica da · ColOnia nas rela~oes Sanumá
Maiongong 

No boato, esse grupo resiclenc~al ·recebe destaque, por me_io 
da concentrac;ao na figu_ra do Maiongong Lourenc;o, apenas un1 
dos viajantes. Out"ros Maiongong . e alguns Sanumá, embora tam
bém viajantes, nunca sao explícitamente mencionados nas várias 
fases do boato, recebendo referencia apenas indireta, através do 
pranto de seus parentes. 

Como principal alvo do boato, esse Maiongong teve sua posi
c;áo, na comunidade etnicamente mista de Auaris, acentuada em sua 
ambigüidade social. Por haver casado com mulher Sanumá, ele 
nao é considerado, por alguns, como Maiongong verdadeiro. Por 
outro lado, embora fale fluentemente o Sanumá, e aja, as vezes, 
como anfitriáo Sanumá na chegada de visitantes longínquos, 
vivendo tais situac;óes no melhor estilo Yanoama, Lourenc;o é 
inques'tionavelmente identificado pelos Sanumá como Maiongong. 
Como fundador do grupo residencial da . Colonia, ele demonstra 
inegáveis qualidades de Iideranc;a, nao só no grupo que fundou, 
mas, até certo ponto, junto aos próprios Sanumá. De certo modo, 
essa lider nc;a é reforc;ada pelo seu dese1nbarac;o em transac;oes conJ 
brancas, ervindo-lhes de guia ein . viagens de canoa, ou forne
cendo-lhes informac;oes sobre a regiáo e seus habitantes. Por sua 
posic;áo peculiar na co1nunidade, ele é freqüenten1ente atingido 
pela opiniao 1pública loe.al. No caso presente, essa opiniáo se 
manifestou n~ forma de ataque atribuído a sua própria vida. 
Como já foi ' mencionado, outros Maiongong faziam parte da 
expedi<;ao, como, por exemplo, um dos seus chefes, o irmao e um 
filho do próprio Lourenc;o, estes últimos igualmente casados com 
mulheres Sanumá e residentes na Colonia, mas, diferentemente 
dele, náo demonstrando sinais de lideran~. É, pois, razoável atri
buir o destaque\ de Lourenc;o a sua posic;ao específica, isto é, de 
Maiongong cas~do com Sanumá, operando nas duas culturas e 
detendo a liderahc;a política de um grupo, cuja existencia se deve 
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ao confronto entre essas mesmas culturas. Por sua posic;áo polí
tica destacada, Lourenc;o pássa a ser o símbolo de seu grupo resi
dencial, concentrando em sua figura a ambigüidade que caracte- · 
riza a Colonia como grupo etnicamente indefinido. 

Todos esses fatores se juntam para formar o que Lévi
Strauss tem chamado de bricolage: o arranjo, numa nova <:ombi
nac;áo, de elementos previamente existentes em outros contextos 
( 1970 :37-52). Assim, o boato do massacre dos Maiongong se 
constituiría um tipo de bricolage, a exemplo do que acorre nos mitos, 
e nos rituais. 4 O boato se apresenta como urna forma de dis
curso altamente condensado ( Cf. Leach, 1966) , utilizando imagens 
que misturam o plausível com o improvável e, nesse processo de 
expressáo, informa o contexto em que ocorre de aspectos, cuja 
importancia passaria despercebida ou seria, mesmo, negada pelos 
atores no dia a dia . . É lim meio de comunicac;ao nao formalizado 
que, por seu. caráte_r de anonimidade e improvisac;~o, póe a desco
berto certas áreas sensíveis da vida social. No caso aqui discutido, 
a coexistencia de dois grupos tribais distintos e, no passado, anta
gónicos, gera um sem número de oportunidades para que surjam 
tensóes entre seus membros, tensóes essas que, se expostas aberta
m'ente, correriam o risco de deflagrar a volta de conflitos armados. 
Junte-se a isso a atitude de superioridade de um dos grupos sobre 
o outro e ternos urna situac;áo social de perene potencial para 
explosóes de agressividade. Por meio de expressóes informais e 
implícitas de crítica ou descontentamento, como parece ser o caso 
do boato - e aqui seriam também incluídos o mexerico e o escan
dalo (Gluckman, 1963) -, é possível exteriorizar essas tensóes 
intertribais, de tal modo, que as partes envolvidas nao se exponham 
a riscos maiores. 

Boato como id.eologia 

Procurarei relacionar o boato aqui tratado com algumas inter
pretac;óes que sao feítas, especialmente, no trabalho de Lienhardt 
( 1975) sobre o fenómeno em geral, dando as razóes porque 
discordo delas e · porque considero o boato como manif estac;ao das 
ideologlas de seus autores e atores. Vários pontos podem ser 
levantados na tentativa de caracterizar o fenomeno do boato e as 
condi<;óes que levam ao seu surgimento. 

4 Cf. Ramo~ e Peirano ( 1974) para um tratamento do fenómeno 
ritual, a partir da no~áo de bricolage. 
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. 1 . Considero o boato como um modo estruturado de comuni
cac;áo, manifestado de maneira informal e que enfatiza aspectos 
de urna situac;áo social que nao sao normalmente verbalizados 
pelos atores. N esse sentido, ele estaría na mesma categoría que o 
mito e o rito. Como estes, os autores do boato lanc;am mao de 
pec;as as mais diversas na composic;áo de sua trama, sem que baja 
necessariamente uma ·conexáo empírica com a realidade sobre a 
qual o boato comenta. 

2. O boato surge em situac;óes de tensao. Tanto no trabalho 
de Firth (1967), como no de -Lienhardt (1975) os b_oatos des
critos ocorrem todos em condic;óes sociais onde tensóe·s foram, QU 

. estáo em vias de ser geradas : tensóes . entre pessoas, entre seg-
. mentas de uma comunidade, entre grupos étnicos, entre grupos 
politicamente antagónicos, entre nac;óes. · lsto fiáo significa que o 
boato resolva tais tensóes, pois sua mera presen~ pode levar, e 
geralmente leva, a um aumento de tensáo. O que parece ocorrer 
é "que, por fi.lCÍO . dele, O que nao poderia ser verbalizado SeJ;ll 

grandes custos sociais> é comunicado de maneira ester~tipada e ' 
indireta. Através do boato, as tensóes sao trazidas a. superfície 
em forma de drama, isto é, de maneira exagetada e,. rnuitas veze.s, 
inverossímil. · 

3. O boato surge em situac;óes de ambigüidade. Este ponto, 
defendido por Shibutani ( em Lienhardt, 197 S : 120 e segs.) é cri
ticado por Lienhardt, que mostra casos empíricos. de boatos que 
surgiram onde nao ·existía ambigüidade. Embota . esse aspecto 
possa nao ser comum a todos os boatos, é certamente aplicável ao 
caso Maiongong-Sanumá. Aqui, a ambigüidade da situa(Jao de 
contato, particularmente como ela existe no seu ponto focal, que 
é a Colonia, faz-se sentir em muitas facetas das· vidas de seus · 
moradores, como foi apontado no capítulo I. Poderíamos diz·er 
que a ambigüidade gerada pela situac;áo de contato está social
mente encapsulada no grupo local da Colonia e seu estilo de vida. 
Enquanto que a tensáo que produziu o rumor gira em torno dos 
perigos envolvidos na viagem a cidade, o enredo do boato envolve 
personagens, características e situac;oes diretamente ligadas a 
situac;ao ambigua criada pela interac;ao intensa dos dois grupos 
tribais. 

4. O boato representaria realmente 'notícias improvisadas··? 
~ ainda Shibutani que caracteriza o fenómeno do rumor como 
'notícias improvisadas'. Segundo sua interpretac;áo, "se a demanda 
de noticias pelo público excede a oferta . disponível a través de 
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canais institucionais é provável a ocorrenci.a de criac;áo de rumor" 
(em Lienhardt, 1975:122. ~inha tra~uc;áo). D_isco.rdo dess~ po~i
c;áo, pois, como generali~~o, ela nao . ~~ontra· eco na s1tua~o 
Maiongong-Sant1ni.á. ~quA1, !L oferta. de.nobc1.as est~ve.pr~s~nte atra
vés de mensagens rad1ofon1~ fom_ec1das pela m1s~1onana,, e pelo 
nosso depoimento ttazido de BOa. Vista. Por outt<,> lado, a julgar por 
infonnac;óes de várias fontes, o mesmo tipo de boato se repete 
a cada expedic;io a Boa Vista, pelo menos, quando há integrantes 
Maiongong · residentes na Colonia. O ~at.o é, poi.s, ·part~ des~e 
aspecto da vida de Auaris, nao se consti~u~ndo · 1:11a1s em s1~u:i:c;~o 
nova ou inusitada, pois a cada regresso, e fornec1do um not1c1ano 
detalhado da viagem pelos _que voltam a casa. É provavelmente 
impossivel saber-se· qual a 41uantidade necessária de noticias . que 
devem·.ser oferecídas, para ·que ·Sa.tisfac;am :a demanda, e .isso é urna . 
das fraquezas da· ·interpretac;ao d~ Shibutani. A julgar pela expe
riencia retirada do caso Maiongong-Sanuniá, o f ator relevante da . 
questáo náo ,é exata~ente a qua~tidad~ de ~tlcias, mas a quali- '. 
dade: ·se tat ou tal notícia ·é. aceita, assimilada pe1Qs receptores, ou 
se ela náo. satisfaz as necessidades de. expréss_i<>. ··f~~pf'<'.s.~t~áo 
de certas situac;óes. Basta considerar, ·por exemplo, a re1e1c;áo, 
·pelos Sanumá, de todas .as Ínforµiac;óes de Maiongong.e ~e bnin~ 
negando o .ma.Ssacre. '. . . . . . 

.Ainda quanto ·a. caracterizac;áo do boato ·.e<:>mo um. tipo de 
noticia, devo acrescentar que, tanto na socie.dade Maio~óng; como 

--rla · Sanumá, existem modos formais . e informais explí~tos;· ·de 
com~nicar notícias~ reconhecidos c~mo · tal . pelo . atores. Esses·· 
inod0s, . quando f ormais, tem sido r~gistrados na lite~at~ra a_ntr~
pológica· <;orno "diálogos cerimoniais" # 

5 e _ocorrem,._ pnnc1~~e, 
entre aldeias distantes social e espacialmente. Alem <lestes, ex1s
tem modos informais de transmitir notícias, .. como, por .exemplo, 
o envio de mensageiros esp~ialmen~e com o propósito de ~o!°°ecer · 
relatos f actuais de eventos acorridos ou planos de abv1dades 
futuras ou através de ,\risitas informais ·entre pessoas am~tosa-' . . ' ,., 
.mente relacionadás . . Embora po~sa haver_ d1storc;ao nesse _proc~s~o 
de transmissáo . de _urna notícia, isso nao chega a se cortsbtu1r 
em .. boato. · 

Concordo com o aspecto de improvisac;áo que Shibutani atri
buí ao boato. (o que. ce>nsi9ero aquí como aspecto· informal~, . mas 
n'ao com . a sua interpretac;.áo de que esse f e~óm~no é ?m ~tpo de: 

. 9otida. Mais apropriada do q~e a "caract.enz.ac;ao- que Sh1but~n1 
faz do boato, parece ser a que dtz : Expectativas, temores, ans1e-

i Cf. Fock, 1963; Riviere, 1971. 

127 



dades, hostilidades e aspira~óes do público estao, muitas vezes, 
claramente manifestas em rumores. O desenvolvimento e trans
missao <lestes envolvem interpreta~áo, discussáo. especula~ao e 
imaginac;áo criativa" (Peterson e Gist, 1951 :161. Minha tra
duc;áo ). 

5. O boato pertence ao campo do pensamento metafórico. Em 
contrapartida a posic;áo de Shibutani, que atribuí valor "real", <le 
natureza empírica, ao boato, Lienhardt mostra, com sucesso, que este 
"está as59ciado, muito menos, a.o campo de pensamento lógico, do 
que ao campo de pensamento metafórico. Nao pode ser encon
trado por especulac;ao .racional. É figurativo. Portanto, as atitu
des que ele expressa nao necessitam ~r consistentes ut11as com as 
outras. Um conjunto estranho de 'fatos' - e tem que ser estranho 
para que o rumor surta efeito - é inventado, para se .adaptar as 
atitudes do público" ( 1975 .:128. Minha tradu~áo). 

É nesse sentido que o caráter de ideologia do boato se toma 
mais aparente. Ele reflete os anseios, as perplexidades, os este
reótipos, os temores daqueles que o fabricam, em relac;áo aos 
componentes humanos, materiais ou situacionais que entram na sua 
trama. · 

Nao pretendo chegar a urna definic;áo geral do boato. Apenas 
gostaria de especificar melhor a minha interpreta~áo do caráter 
do rumor que foi aqui estudado. A luz do caso Maiongong-Sa
numá, a análise das pec;as que compóem a situac;áo m·e levam a 
seguinte afirma<;áo : o discurso ou cadeia de discursos registrados 
aqui e caracterizados como boato sao parte de um sistema de 
representa<;Óes geradas pela combina'YáO de elementos do tipo 
descrito co~ bricolage. Esses elementos sao retirados de urna série 
crono.lógica { passada) e de urna cadeia sincrónica ( atual), de tal 
manetra, que resultam numa seqüencia mista de f átos prováveis e 
improváveis, cuja expressáo nao implica informac;áo de cará
ter documentário, mas sim, ideológico, exprimindo valores e atitu
. des gerados por urna situac;áo de ambigüidade e tensáo ainda nao 
resolvidas. O boato é, portanto, um modo dramático e ·nao-realís
tico de dar expressáo a representac;óes coletivas e/ ou individuais, 
quando a situac;ao social nao permite o uso de formas explícitas, . 
diretas, d'e comunicac;ao. · 

Poderíamos perf eitamen.te analisar o fenómeno do boato do 
mesmo modo que Lévi-Strauss tem analisado o fenómeno mito
lógico (por exemplo, 1963, · 1967). Nesse sentido, o boato aquí 
f ocalizado equivaleria a urna única versáo de um mito. Assirn 
sendo, para urna análise mais profunda do fenómeno aquí exposto, 
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seria necessário lanc;ar n1áo de outras versóes desse mesmo boato 
(já que este parece "repetir-se a cada viagem de Maiongong, ou de 
moradores da Colonia, a Boa Vista). Sem dúvida, isso permitiria, 
a exemplo do que ocorre nas análises de mito, chegar a mensagem 
completa, inserida na estrutura profunda desse tipo específico de 
boato, mensagem essa que é manifestada na presente versáo apenas 
parcialmente. 

O que é evidenciado pela única versáo que me foi dado 
coletar e analisar é que essa mensagem tem a ver com as hostili
dades veladas entre Maiongong e Sanumá decorrentes da situa~áo, 
ainda ambígua, da sua interac;áo na comunidade bitribal de Auaris 
e que tal situac;áo encontra seu .ponto focal no .arranjo social- . 
mente híbrido, que é. a Colonia. 

-
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SEGUNDA PARTE 

Complementando e, numa -perspectiva comparativa, tornando 
mais significativo· o caso de contato intertribal Sanumá/Maion
gong, dois outros casos · compoem este volume : a situa<;áo de 
contato Maku/Índios do Rio, no Alto Rio Negro e a ·que foi 
criada para os índios Kaingang e Guarani, no Paraná. 

A primeira dessas duas situa<;óés, tratada no capítulo IV, 
tem sido estudada pelo Dr. · Peter Silverwood-Cope, por seu ex
aluno de Cambridge, Howard Reid, ·que elaborou sua tese de Dou
torado na Inglaterra, e por Ana Gita de Oliveira, sua esposa,. que 
participou em viagens de reebnhecimento na área do Uaupés. 

A primeira viagem ao campo empreendida por Silverwood
Cqpe se 'estendeu de junho de 1968 a julho de 1970 e focalizou 
os Bara Maku, u~ dos subgrupos Maku, que vivem em território 
colombiano. Essa pesquisa, · que se constituiu · em parte de seu 
trabalho para a obten<;áo de grau de Doutor · pela U niversidade 
de .Cambridge, na Inglaterra, foi financiada pelo Social Science 
Research Council, do Reino Unido. O resultado f oi a elaborcu;áo 
da tese: "A Contribution to the Ethnograiphy of the Colombian 
Maku", Cambridg~, 1972. 

Nos meses de janeiro, fevereiro e 111arc;o de 1974, na quali
dade de Professor Visitante do Curso de Pós-Graduac;ao em An
tropología da Universidade de Brasília, o Dr. Silverwood-Cope 
obteve financiamento da Funda<;áo Ford, por intermédio desse 
Curso, para continuar sua pesquisa entre os Maku. Foram entáo 
visitadas, além de aldeias dos Bara Maku, várias outras do subgrupo 
Hupdu Maku, que vivem no lado brasileiro da f ronteira com a 
Colombia.. · 

Ainda em 1974, nos meses de outubro a dezembro, agora na 
posic;ao de Coordenador de um projeto de Antropología Aplicada 
sob execuc;áo da FUNAI, e contando com a: colaborac;áo de Ana 

. ·Gita de Oliveira, o dr. · Silverwood-Cope iniciou um reconheci
mento extensivo das aldeias ribeirinhas da regiao do Alto Rio 
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Negro. Esse reconhecimento continuou nos meses de janeiro a 
maio de 1975. Foram visitadas mais de cem aldeias de 1ndios do 
Rio e de Maku. O íinanciamento desse trabalho esteve por conta 
da FUNAI. 

O caso Guarani/Kaingang despertou o interesse de Maria 
Lígia Moura Pires, Professora de Antropología na Universidade 
Federal do Paraná, enquanto foi candidata ao grau de Mestre em 
Antropoiogia na Universidade de Brasília. O trabalho de campo 
por ela realizado na reserva indígena de Mangueirinha constituiu
se, assim. nun1a das etapas de seu aprendizado no Curso de Pós
Graduac;ao ·em Antropología da Universidade de Brasília e re
sultou na elaborac;ao da dissertac;ao de Mestrado intitulada 
" Gua.rani e Kaingang no Para.ná: Um Estudo de Rela,oe.s 
lnte.rtriba.is", Brasília, 1975. 

Como todo antropólogo que encara seu objeto de estudo nao 
só como f onte de dados, mas também como ser humano, Maria 
Lígia nao póde se fur.tar a desenvolver simpatías e antipatias, no 
decorrer de sua pesquisa. Mas, embora eu saiba de sua tendencia 
- bastante con1preensível - a si1npatizar mais com os Guarani, 
do que com os Kaingang, em nenhu1n momento de sua análise da 
situac;ao de contato entre os dois grupos, ela chega a trair essa 
sitnpatia. Ao contrário, urna primeira leitura rápida de ·sua dis
sertac;áo deixa a impressao de que ela <liz mais sobre os Kain
gang. 1;J' a realida~e, os Guaraní está.o muito menos empenhados 
em. proJetar sua 1m~gem para o mundo . civilizado, .do que os 
Ka1ngang e, portanto, dao a impressao de · se omitirem. Além 
disso, um outro. fator, ~e mo?o algum desprezível, contribuiu para 
que fossem obt1das ma1ores informac;óes dos Kaingang: o fato de 
~e estes co111andan1 o Portugues, enquanto que entre os Guarani, 
sao poucos os que o falám. Con10 é natural, o· trabalho de 1faria 
Lígiq. nao deixa de refletir esses fatos. 

¿.pesquisa ~ntr: os Guaraní e Kaingang foi iniciada em. outu
bro ?e ~974. Fo1 ,fe1to um levantamento de tres das quatro reser
vas 1nd1gena~ do Estado do ·Paraná, com popula~áo mista Kain
gang-Gu.arant. Desse levantamento, surgiu a decisao de focalizar 
a p~s~tusa na reserva de Mangueirinha, por razóes que sao 
explicitadas no capítulo V. A pesquisa, financiada pela Funda~ao 
For~, através do Curso Pós-Graduac;ao em Antropología, da Uni
vers1dade de Brasília, f oi dividida em duas etapas: a primeira, de 
outubro a dezembro de 1974; a segunda, de marc;o a maio de 1975. 

Há urna dif erenc;a básica na elaborac;ao dos capítulos IV e 
V. Enquanto a situac;ao de contato dos Kaingang e Guaraní, 
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constante do capítulo V, foi originalmente o objeto de interesse 
e éstudo de Maria Lígia Moura Pires, a dos Maku e 1ndios do 
Rio~ que compoe .o capítulo, IV, embora havendo sido documen
tada\ por Silverwood-Cope ( 1972) e outros autores, como Gold-
1nan ( 1963) e Reichel-Dolmatof f ( 1971) nao se constituiu em 
tema específico de seus trabalhos. Assim scndo, a elaborac;áo do 
capítulo IV envolveu a taref a de organizar materiais bastante 
dispersos, de tal n10do que o foco de interesse ficasse concen
tr.ado na relac;ao Maku/1ndios do Rio. Essa tarefa de compilac;ao 
e organiza~ao foi desenvolvida por mim, com base nos trabalhos 
já p~blicados de Goldman e Reichel-Dolmatoff, particularmente, 
e ·nos dados coletados e organizados por Peter Silverwood-Cope e 
Ana Gita de Oliveira, para outros propósitos, que nao o estudo 
de relac;óes intertribais. Daí, a tríplice autoria .desse capítulo. 

· J á no caso dos Kaingang e. Guarani, como o trabalho original 
de Maria Lígia se aproxima bastante dos objetivos <leste volume, 
minha taref a consistí u essencialmente em sumariar e adaptar a 
sua <lissertac;áo a estrutura do livro, adicionando algumas idéias 
novas e informac;oes bibliográficas. 
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CAPITULO IV 

PATROES E CLIENTES: 
RELA~OES INTERTRIBAIS NO ALTO RIO NEGRO 

A regiá_o: . Ecolo9ia e ocupa,ao 

ALCIDA. RITA RAMOS 

PETER SILVERWOOD-COPE 

ANA GIT A DE OLIVEIRA 

. A área aqui focalizada está $ituada a noroeste do Estado do 
Amazonas, na regiáo do Alto Rio Negro ou, mais especificamente, 
entre o. ri0 Uaupés e seus afluentes ·Papuri ,e· Tiqµié. O acesso a 
essa área só . é viável por aviáo. Os ríos sao os úniC:os meios de 
comunicac;áo por sup·erfície, mas essa comunicac;áo se torna muito 
difícil a partir de Tapuruquara, devido a presenc;a de inúmeras 
cachoeiras. 

N essa ·regiáo, vive um aglomerado de grupos indígenas, que 
lhe tero dado a feic;áo de emaranhado ·cultural, de ·enxame étnico, 
segundo descric;oes ~tnográficas antigas e recentes (por exemplo, 
McGoverri, s. d.; Wallace, 1853; Koch~Grünberg, 1909-10; Gal
váo, 1959; Goldman, 1963 ;. Reichel-Dolmatoff, 1967, 1971 ; Sil
verwood-Cope, 1972). 

Enquanto o quadro humano é bastante complexo, em termos 
ecológicos, podemos distinguir duas áreas principais. A primeira, 
ao longo dos grandes rios, é caracterizada por períodos de escassez 
e fartura, que variam ªº ~bor do ciclo sazonal, o qual leva a 
enchente e vazante dos rios. .Aí, vivem muitos grupos tribais que 
tem como principais características serem sedentários, se asseme
lharem culturalmente e diferirem radicalmente nas línguas que 
falam. Sao os Arapac;o, ·Barasan~, Carapaná, Desana, Cubeo, 
Miriti-Tapuia, Pira-Tapuia, Tariana, Tucano, Tuiuca, Uanano e 
outros. A língua franca fa lada por todos é o Tucano, embora, 
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com excec;ao dos Tariana, cada tribo mantenha também o seu 
idioma próprio. 

A segunda área é coberta de floresta tropical ininterrupta, 
onde os cursos dágua tomam as dimensóes de meros igarapés ou 
riachos, onde a alternancia de seca e chuva nao leva a diferenc;as 
tao drásticas no acesso a recui·sos, como ao longo dos grandes 
rios. N essa área de mata densa vivem os índios Maku .. lingüística, 
cultural e etnicamente diferentes de todo e qualquer grupo tribal 
ribeirinho. 

Neste capítulo estamos interessados ein mostrar que essas 
diferenc;as ecológicas, lingüísticas, culturais e étnicas . sao social
mente cruciais na situa<;ao de contato dos Maku co1n os 1ndios do 
Rio. 

A populac;ao brasileira da área do Alto Rio Negro é irrisória. 
No Uaupés, o contingente nao indígena está boje virtualmente 
limitado aos missionários Salesianos que operam na área. O cen
tro de populac;áo regional mais próximo é a cidade de Uaupés, 
sede municipal, onde está também sediada a Missáo; fica a cerca 
de setecentos quiló1netros, via aérea, de Iauareté, a noroeste, e a 
setecentos quilómetros, aproximadamente, tambétn de aviáo, de 
Manaus, a sudeste (vide mapa 3). 

O relativo isolamento das populac;óes indígenas com relac;áo 
a sociedade regional se <leve essencialmente a sua localizac;ao em 
terreno pouco acessível: "Trechos encachoeirados obstando a .na
vegac;ao mesmo em etnbarcac;óes leves, transformam rios como . o 
Ic;ana e o Uaupés e alguns outros afluentes, em áreas de refúgic>" 
( Galvao, 1959 :9). 

V ários conglotnerados indígenas passaram a ocupar a regiao, 
no início <leste· século. U m deles, correspondía aos remanescentes 
de tribos Aruak adaptadas ao tipo de subsistencia em floresta 
tropical, que se localizaram em áreas de acesso relativamente fácil, 
ao longo dos rios navegáveis. Por essa razao, foram os prin1eiros 
indígenas a serem atingidos pelos conquistadores brancas. U1n 
outro conglomerado compreende as tribos da famí1ia lingüística 
Tucano, vindas aparentemente do oeste. Estas ta111bém sof reram 
muito rapidamente, os efeitos do contato com a civilizac;ao. Um 
terceiro conglomerado era constituído por grupos de línguas isola
das, dentre os quais estao os Maku. Habitavam o centro da flo
resta, longe dos grandes rios, nas suas cabeceiras. O difícil acesso 
fez com que o contato desses grupos com brancas ocorresse apenas 
indiretamente, através dos grupos Aruak e Tucano ( Cf. Ribeiro, 
1970 :30-1). 
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Hoje em dia, além de ocasionais regatóes que comerciam na 
regiáo do Alto Rio Negro, sao os missionários católicos que mar
cam a presenc;a branca na área. Vários missionários passaram por 
lá a partir do século XVIII, mas foi só em , 1916 que os Salesianos 
se fixaram no Uaupés. A atuac;áo macic;a dessa missao junto aos 
1ndios do ~io tem tido repercussóes extre1namente graves para a 
sobrevivencia cultural e étnica desses ·grupos. Citando a descric;ao 
que faz Reichel-Dolmatoff da a~o missionária junto a esses índios, 
daremos urna idéia dos ef eitos desmoralizantes da sua atuac;áo : 

" o missionário e aqueles que trabalham com ele desvalorizam, muitas 
vezes, o que faz e possui o indígena, com a frase : ' . .. nao serve'. Diz-l!le 
que sua casa nao serve, seus artefatos nao servem·; todo seu modo 
de vida 'nao serve'. Repete-lhe ~sta idéia com · tal insistenda hipnótica 
que o índio acaba perdendo toda confian~ em si mesmo. e errt seus 
valores, e com~a· a repetir estas .palavras ao se referir a sua pr6pria 
cultura. Tudo dele 'nao serve'. A·ssim, acaba envergonhado · de si mesmo 
e pronto para seguir o caminho que, espera, o levará a ser. 'respeitado' 
dentro da civiliza~áo." (1968:154). 1. 

Quanto aos Maku, os padres Salesianos os consideram como 
seres miseráveis; pobres coitados que pr.ecisam µielhorar · sua con
di~ao de vida. Sao, para eles, uns infelizes, com tao pouca comida 
e, ainda por cima, escravizados pelos 1ndios do Rio, que "já des
f rutam" das vantagens da sociedade nacional e sao, por isso, mais 
adiantados~ 2 · Encarando-os assim como tao primitivos, os padres 
justificam a sua campanha de evangelizac;ao e " civilizac;ao" dos 
Maku, mesmo que tenham que os forc;ar a aceitar, nao só os valo
res da sociedade nacional envolvente, como também se "tucani
zar". Mas, apesar de várias tentativas que os missió.nários tero 
feito para sedentarizar os Maku, como urna maneira de' ·modificar 
a sua cultura tradicional, acreditamos que, grac;as aos fatores que 
levam ao altb grau de mobilidade espacial dos Maku, a maioria 
deles ainda permanece relativamente íntegra cultural e etnica-
mente. É pela sua capacidade de ir e vi:r ( em contraste com os 
1ndios do Rio, que sao sedentários na ideología e na prática), que 
o processo de contato dos Maku com os civilizados) , e conseqüente 
alterac;ao em suas vidas, tem sido retardado. Por sua mobilidade, 

1 T odas as tradu1;óes de cita~óes de obras em língua estrangeira 
sáo nossas. 

2 Comunicai;áo verbal de um dos padres Salesianos a Ana Gita de 
Oliveira. 1974-5: 
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os Maku tem estado protegidos das pressóes que levararo os 1ndios 
do Rio a condic;ao de total dependencia dos brancas, ou mais espe
ci ficamente, dos missionários. 

A situac;ao intertribal iocalizada neste capítulo envolve os 
índios Maku e vários dos grupos tribais ribeirinhos. Essa situa
c;áo caracteriza.se por urna nítida desigualdade social é ideológica, 
em que . os Maku sáo ·vistos . pelos 1ndios do Rio, e por todos os 
brancos que tem passado pela regiáo, como inferiores, se nao 
mesmo : "escravos" de seus senhores 1ndios do Rio. Os Maku 
sempre foram descritos por estes como animais selvagens da flo
resta, a quem mantinham como escravos. Eram também tidos 
como perigosos feiticeiros, possuindo poderes extraordinários de 
visáo., . olfato e audic;ao, que os habilita va a cac;ar a noite. Pór 
exemplo, Goldman ouviu de seus informantes Cubeo { subgrupo 
Tucano), que antigamente estes mantinham criados ou brac;ais 
Maku (por eles chamados Borówa) , porém isso nao ocorre mais, 
pois os Maku criavám muitos problemas e forarh dispensados de 
seus servic;os. O medo qtte os Cubeo tinham da magia Maku f oi 
outra razao para mandá-los embora (Goldman, 1963:105) . Como 
veremos mais adiante, acusac;óes equivalentes de magia sá9 feítas 
pelos · Maku contra· os 1ndios do Rio. 

Em todos os seus contatos com Qrancos, os Maku tem sido 
abordados; ·de acordo com o papel que lhes atribuem os 1ndios do 
Rio. Tanto seringalistas, seringueiros, como missionários e mesmo . 
etnógráfos, de diferentes maneiras, adotaram as atitudes dos 1ndios 
do Rio com relac;áo aos-Maku. Nenhum observador que escreveu 
sobre ·eles deixou de percebér essa situac;áo de desigualdade social. 
Por exemplo, descreve Koch-Grünberg : 

. "Inquieto e movedi~o, sem moradia. fixa, o M~ku perambula pelas flores
tas, desprezado e perseguido por seus vizinhos mais desenvolvidos, que o 
tomam cómo escravo para o trabalho doméstico e de ro~a e as vezes 
trocam-no com brancos por objetos europeus. Um menirio Maku vale urna 
arma de um só cano, ou_ menos. _ Assim, em quase todas as comunidades 
do. Alto Rio N cgro, encontram-se escravos Maku que, por sua inteli
gencia inata e suas qualidades de ca~dores perfeitos, sáo muito valiosos ... 
(1909-10 :22). 

Os Maku tem tido menos contato com os ciyilizados, grac;as, 
como já dissemos, ao seu isolamento geográfico e nomadismo, 
vivendo no interior da floresta, · longe dos grandes rios. Embora 
muitos deles já possuam objetos industrializados, raramente os 
adquirem por con tato direto coro brancos. Na maior parte das 

139 



vezes, o conhecimento que chegam a ter dos brancos, sejam mis-
" sionários ou agentes da FUNAI, se faz de maneira indireta, isto 

é, através dos 1ndioo do Rio. Isto reflete o papel que desem- · 
penham no mundo desses 1ndios do Rio, para quem eles nao 
passam de criados, "ciganos", cac;adores atrasados. 

Durante a fase áurea da explorac;áo da borracha e até os días 
de boje, os 1ndios do Rio tem recrutado índios Maku para trabalhar 
junto a civilizados na coleta do látex. Parte do seu pagamento 
nesse trabalho é dado ao lndio do Rio que o engajou. Por sua 
vez, os 1ndios do Rio, em sua maioria, evitani esse tipo de tra
balho, pois sabem, direta ou indiretam·ente, que a coleta de borra
cha nao é economicamente compensadora, resultando, quase sem
pre, num endividamento permanente do índio para com o patr~o 
branco. 

Alguns seringalistas pref erem nao empregar Maku, pois estes 
nunca apanham muito látex e passam o tempo cac;ando ou 
vadiando. Quando os brancos os repreendem . e demandam mais 
borracha em troca· de bens já pag-0s a cré<iito, os Maku fogerh, 
desaparecendo na floresta. 

Os Maku em geral nao usam roupa, sao silenciosos e cons
trangidos na presenc;a de brancos, do mesmo 1nodo que o sao corn 
os 1ndios do Rio. Mas entre si, no aconchego da floresta, eles se 
transformam, em nada lembrando os acanhados "selvagens" que 
aparecem nas aldeias ribeirinhas ou muito rarárnente nas missóes. 
Ficam a vontade, pois sabem que, tanto 1ndios do .Rio, . como mis;; 
sionários temem a floresta e, portanto, pouco se intrometem etn 
suas vidas. 

Em termos de habitat, também é grande o contraste entre os 
fndios do Rio e os 1\1aku. Enquanto· os primeiros tem como 
ponto de referencia vital os grandes rios, os Maku o tem na flo
resta. Sobre os Cubeo, escreve Goldman: 

" A orienta~o do Cubeo é. para o rio e nao para a floresta. Enquanto 
a floresta. se constitui em terreno indiferenciado, os rios sao conhecidos 
em todas as suas curvas, ern cada pedra visível e outros aspectos. O rio 
é a f onte de poderes dos ancestrais, de benefícios, corno tambérn de 
perigos. A floresta é fonte principalmente de perigos. a· rio é, literal e 
sirnbolicamente, a linha que delimita a vida dos Cubeo . . . Nao é a terra 
que é valiosa, mas a beira dos rios " ( 1963 :44-5). 

O rio é, pois, o centro da vida do 1ndio do Rio : é comunica
c;ao, é transporte, é fonte de proteína, é lugar de limpeza e puri-
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ficac;áo. Sua casa comunal é seu universo, sendo que a parte da 
casa vo.ltada para o rio é dos homens, e o fundo, das mulheres. 
Dos fundos, abre-se urna porta que dá para as roc;as, tambén1 
domínio f eminino. Além das roc;as, está a floresta, domínio de 
feras, bichos, demonios e Maku. 

Contrariamente aos · 1ndios do Rio, ·os Maku estao voltados 
para a floresta. Suas casas estáo longe dos grandes rios e pró
ximas as cabeceiras dos igarapés. Utilizam-se de espac;os menores 
que aqueles dos 1ndios do Rio. Em geral, urna aldeia l\{akn dá 
a impressáo de ser algo temporário, em que tudo parece ·estar 
pronto para ser, ou abandonado, ou facilmente transportado e111 
suas freqüent~s viagens pela mata. Suas roc;as sao pequeruis e a 
mandioca é, por vezes, colhida, mesmo antes de estar rnadura. 

.Para melhor entendermos o sistema intertribal, é necessário 
apresentar, primeiro e separadamente, as - informac;óes rel~vantes 
sobre os Maku e os 1ndios do Rio, urna vez que cada um desses 
dois grupos opera em sistemas sociais ~i~cretos, com sua organiza-· 
c;ao de produc;ao, de casamento, de trartsmissáo de descendencia, de 

· alianc;as, ·de cren~s próprios. Assim, daremos, primeiramente, um 
· sumário da economía e sistéma social dos Maku, em seguida, dos 
fndios do Rio, para depois nos determos no sistema intertribal 
propriamente <lito. 

Os .J.Maku 

O termo . Maku tem sido usado com referencia a grupos tri
bais po~co conhecidos e possuidores de tecnología mais rudimentar 
do que os indios que ocupam faixas ribeirinhas da regiáo amazó
nica. Tem havido, portanto, bastante incerteza na determinac;áo 
do que sejam exatamente os Maku. 

Por exemplo, há a hipótese antiga de que os Maku sao os 
remanescentes originais dos primeiros habitantes da Amazonia. 
McGovern, en1 1927, dizia .que tribos mais evoluídas, como as de 
fala Aruak, Caribe, Betoya foram invasoras que chegaram a 
regiáo do Alto Río Negro depois dos Maku. Em decorrencia do 
process.o... de invasáo dessas tribos, os Maku teriam se retraído 
para o -centro da floresta. O nome Maku, ou Pogsá, era entao 
usado para tribos selvagens· localizadas ·entre os ríos Negro e 
Japurá. Curt Nimuendajú, no n1esmo ano, levanta urna hipótese 
semelhante : de que os Maku teriam sido os prirneiros habitantes 
da área. Mais tarde, ondas diversas de outros grupos tribais 
terian1 se espalhado pela regiáo : primeiro os Aruak, vindos do 
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norte teriam domina.do os Máku ; segundo, grupos Tucano, vindos 
do ~ste, teriam sido influenciado"s pelos Ar~ak, que. po~suí~tn 
cultura mais sofisticada. Os Maku também teriam sofndo rnfuen
cia desses grupos Tucano; consta mesmo que alguns sibs Cubeo 
resultaram da assimilac;ao de Maku ( Galvao, 1959 : 15) . 

Segundo o mesmo Nim~'e~dajú, Ma~u . é u~a palavra de 
origem Aruak, · utilizada por 1nd1os da hacia do Rto Negro, para 
distinguir aqueles que habitam o centro da floresta, que sao 
nómades e ca~adores; -

Diz Goldman que o nome Maku se ~efere a "po~os" nao 
agricultores, cuja localizac;áo central pare<:er1a estar no ~to ~egr_?· 
Nas mudanc;as ao longo dos anos, tomaram rumo oeste, na. d~rec;ao 
da área do Uaupés :e ·Caquetá. Ali, eles, ou foram ass1m1lados 
pelas tribos Tucarto e Aruak, · ou passaram a viver no meio de 
tribos mais poderosas como criados, ou 'escravos', ou em algum 
tipo. de relac;ao simbiótica" ( 1963 :7). 

O termo Makií chegou a ser também aplicado . aos Waiká e 
Xiriana, denominac;óes de · subgrtipos Y anoama, com<:> por . exem
plo, no trabalho . de . Georg S~i~z . ( 1963). Em e~trev1sta com u~ 
índio Maiongong (grupo v1z1nho . dos Sanuma, subgr':1P.º Y a
noama), Ana Gita de Oliveira, em 1974, soupe que m?1to . ant~s 
de· existirem Sanumá ou outros .. Yanoama na area do Rio Auans, 
já havia outros índios, chama~os Maku, ~\le tin~am um sistema 
de vida semelhante ao dos Y anoa.m~ . (vide ·capitulo II). Estes 
Maku acabaram· sendo banidos ·.da ·· á.rea. . Portanto, segundo esse 
relato, os Maku. nao podem ser também Yanoama.· Reforc;ando 
"esta afirmac;ao, º? trabalhos do li1!-güista Miglia:za _( 1~5,. 1966, 
1967, 1972) estabelecem a indubitável separac;ao hngu1sttca de 
Maku e Yapoama. 

Para Méttaux (1948a), existem tres grupos de povos . cha
mados Maku: O primeiro deles, que se c~nstitui nos Mak.u men
cionádos acima ·localiza-se no médio Auans, . afluente do rto Ura
ricoera em Ro~aima. Sobre estes, diz MigHazza : "A língua Maku 
dos ri¿s Uraricuera e Uaris, Território Feder.~1 ,de Rorai~a, 
... nao <leve ser confundida com a dos Makú ( Pu1na ve) , dos r.1os 
Negr:o e Japurá ou com a dos Macó-Piaro·a (S,aliva), d~ ba1xo 
rio V·entuari (Venezuela) " ( 1965 : 1) . Essa hngua Máku do 
Uraricoera "contava com uns duzentos falantes em 1930 . · · e 
atualmente conta apenas com tres falantes" (Migliazut, 1967 :170).. 

. O segnndo grupo ~orres~nde. a .um · su~.rupo . Pi~r~ que . 
habita as savanas entre o .batxo rio Ventuan e o Onnoco, na 
Venezuela. Wilbert faz a seguinte ressalva sobre esse grupo : 
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"Deve-se di_stinguir os Sáliva-Macó de outras tribos do mesn10 
nome ou de nome parecido: os independentes Macú do rio Auari, 
os Puinave-Macú e os Cofan-Macú" (1966:46. Vide també111 
Kaplan, 1975 :22-5). Finalmente, o terceiro grupo seria consti
tuído pelos Maku da regiáo do Uaupés, na Colómbia e numa 
área entre os rios Negro e Japurá, no Brasil. É este grupo, os 
Maku do Alto Rio Negro, que nos interess~ aquí. 

Em termos de af ilia\ao lingüística, Goldman menciona un1a 
classif ica\ao elaborada por Greenberg, segundo a qual a língua 
Maku do Alto Rio Negro seria parte da subfamília Macro-Tucano 
e, juntamente com o idioma · Tucano e as línguas Aruak, faria 
parte da família Equatorial-Andina (Goldman. 1963 :6). 

Na área do Alto Rio Negro, existem mais de tres mil Maku, 
ocupando os centros da floresta, entre os rios Inírida, nas cabe
ceiras do Orinoco (Colombia), até a margem do rio J apurá, ao 
sul, no Brasil. Esses Maku falam quatro ou cinco línguas que, . 
embora relacionadas, sao mutuamente ininteligíveis, sendo que cada 
um:a delas contero dais ou mais dialetos. · 

Podemos distinguir, ao menos, cinco subgrupos Maku (poden
do existir mais), de acordo com o local onde habitam e segundo 
as dif eren<;as de ordem lingüística. Assim, ternos : 

1. Bara Maku, que habitam a hacia do rio Papuri, no seu 
lado colombiano; 

2. Hupdu Maku, que ocupam o lado brasileiro do rio Pa
puri. Estáo localizados na área de florestas entre este rio e o 
Tiquié; 

3. Yohup, que habitam a regiao sul do no Tiquié; 

4. Kamá, moradores da· regiao sul do rio Tiquié, nos arre
dores da cidade de Uaupés, próximo a confluencia do rio Uaupés 
com o Rio Negro. Este subgrupo é o que tem tido contato mais 
intenso con1 brancos; 

5. -..!.' Maku Guariba ", que ocupam a área do rio J apurá e aos 
quais Koch-Grünberg fez a seguinte referencia: "Nas cabeceiras 
do J urubaxy e l\1arié, habitam numerosos Maku, que vivero na 
floresta e sáo nómades. Eles se encontram em estado de guerra 
com urna tribo no lado do rio J apurá, os chamados Guaribas ou 
Guarima-Tapuyo, de quem tempos depois ouvi muitas estórias 
terríveis" (1909-10:15). 
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" 
Destes cinco subgrupos, apenas os Bara e os Hupdu Maku 

sao por nós conhecidos. Os primeiros foram estuda~os por P~t~r 
Silverwood-·Cope, os segundos por Howard A. Re1~. C? sumario 
que a presentamos aqui focal iza principalmente .o prtme1ro desses 
subgrupos - os Bara Maku. 3 

; 

Ativi,dades econó-niicas 

Nas poucas referencias que existen1 sobre os Maku na lite
ratura antropológica, eles sao descritos co1no ca<;adores .e coletor_:s 
nomades desprovidos de agricultura. Os 1ndios do Rto que nao 
ten1 contato direto con1 os Maku, até hoje insiste1n em que estes 
nao possuen1 ro<;as de mandioca . . Na v~rdade, todos os Maku q~e 
conhec·emos plantan1 n1andioca, em n1a1or ou menor g:au : alguns 
tem roc;as grandes, outros cultivam tao pouco que, freque~te1!1ente, 
exaurem o produto, tendo que recorrer a p~rentes ou ~n.tao ir tra
balhar para os 1ndios do Rio, con1 o propü.sito ~e ª~<.\u1n-la <lestes. 
Urna grande parte da produc;ao de n1and1oca . e ~t1ltza<la n? pre
paro do caxiri, bebida f ern1entada. Co1:1pfrada a dos ·1nd1os do 
Rio, sua produc;áo agrícola é bastante hm~tada, s~ndo poucos . os 
outros · produtos plantados, além da mandioca: 1n1lho, ab~cax1. e 
banana. Cultivam fumo e pimenta, mas sua produc;ao esta mu1to 
aquém de suas necessidades de consumo. Também aqui, eles recor
rem aos lndios do Rio para o supritnento desses produtos. 

Em geral, quase todos os grupos don1·ésticos sá~ compostos 
de um casal que trabalha na agricultura. O homem ltmpa o ter
reno, cortando e queimando as árvores. Tanto homens con10 
mulheres cooperam no plantío inicial, depois do qual, sao somente 
as mulheres que se incumbem da limpeza, removendo etvas. da
ninhas da colheita, do replantio e do processamento da 1nand10.ca. 
Pouco~ grúpos domésticos nlanten1 mais de urna roc;a produt1va 
de cada vez, embora, por vezes, o produto de urna roc;a seja colhick> 
ao mesmo tempo em que amadurece a mandioca de um,a .roc;a nova. 

.A. tradic;áo oral, tanto dos Maku, como dos vanos grupos 
Tucano, diz que os Maku nao tinhan1 a~ricultura. até cerca de 
duas gerac;oes atrás. Nessa época, os 1nd1os do R10 lhes deram 
mudas de n1aniva, o caule da mandioca, e mandaram-nos plantar 
em suas próprias roc;as, pois, segundo informantes Desana e <;ubeo, 
os Maku, constantemente, pe.diam mandioca e eram pregu1~osos 
demais para plantar para si. 

3 Sobre os Hupdu Maku, vide Howard A. Reíd (1979). Sobre o con
tato Maku/índios do Rio na Colombia. vide Jackson ( 1973). 
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É possível que o surgimento da agricultura entre os Maku 
esteja ligado a introdµc;ao e difusao de instrun1entos de n1etal, tais 
con10 111achados e ten;ados, os quais existiam entre os Índios do 
Rio co1n abundancia suficiente para pern1itir que estes trocassen1 
suas ferramentas usadas com os Maku. Ainda hoje, o suprimento 
de instrun1entos desse tipo para os Maku provém principalmente 
dos f ndios do Rio, que os trocarn por carne e trabalho. Atual
m·ente cada fan1ília nuclear Maku possui, pelo menos, u1n machado 
e panelas de alun1ínio de vários tamanhos. Uns poucos homens 
tem espingardas~ além da zarabatana e arco e flechas tradicionais. 

O certo é que por muito tempo, antes que os Maku come<;as
sem a cultivar para si. eles já trabalhavam nas roc;as dos fndios 
do Rio, co1no brac;ais. Portanto, a produc;áo limitada de n1andioca 
e a ausencia de cultivo intensivo de outros produtos nao poden1 
ser atribuidas a sua ignorancia. Eles conhecem n1uitas plantas 
além da mandioca, e sabem como devem ser cultivadas. Simples
mente, sua enfase económica nao está na agricultura. mas sim, 
na ca<;a e na coleta. 

A casa dos Maku · é tradicionahnente pequena, sém paredes, 
coberta de folhas de paltneira Caraná, apoiadas em quatro ou seis 
postes. Apesar da aparencia de abrigos temporários, suas 
casas poden1 durar até quatro ou cinco anos, dependendo da per
feic;áo da constru~ao. Um pequeno grupo de tais casas compóe a 
aldeia, localizada nutna pequena clareira, a beira de um córrego 
que no veráo chega a ficar com apenas alguns centímetros de 
água. Irradiando da aldeia, estende-se un1a grande rede de trilhas. 
A.s n1aiores chegan1 as r0<;as, depois de alguns minutos de cami
nhada. :\s trilhas n1enores se subdivideri1 sucessivamente, até se 
tornarem apenas sinais de galhos quebrados a mao, praticamente 
invisíveis, para que1n nao é Maku. Alé111. estao as enorn1es exten
sóes de selva. · 

Em 1neio a esse emaranhado de n1inúsculos atalhos, os Maku 
mantem utna ·série de acan1pamentos de ca<;a e coleta, onde pas
sam, por ano, u1n total de seis meses. Desses acampamentos, eles 
sae111 para cac;ar, etn 1nuitas direc;oes, na floresta imensa, náo 
necessitando de trilhas para se orientaren1. Por vezes, passam 
urna ou várias noites na mata, sem regressar ao acampamento. 
N essas ocasióes, os cac;adores dormem em volta de urna fogueira, 
en1 esteiras feitas de folhas empilhadas de banana brava. 

Os acan1pa111entos consisten1 de abrigos extrema111ente simples, 
apenas con1 tuna cobertura pequena f eita de f olhas de palmeira, 
colocada por cima das redes, que sao amarradas entre duas árvores 
ou e1n paus fincados no chao. Cada um desses abrigos é ocupado 
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por um hornero, sua mulher e filhos pequenos, sendo as redes 
dispostas en1 vários níveis acima do solo. Os filhos solteiros inais 
velhos fazem seu próprio abrigo, ou simplesmente, dormem ao 
relente; quando .chove, eles se acomodam no abrigo dos pais. 

-Durante urna temporada de ca<;a, ·os Maku podem passar por 
vários acampamentos, permanecendo um número variado de dias 
em cada um. 

O corhportamento social e económico dos Maku difere 
grandemente nesses dois tipos de situa<;óes : acampamentos na 
flor~sta e pe~manencia em aldeias. Durante as expedic;óes de ca<;a, 
os homens d1spendem todo o seu tempo e energía cac;ando. Só. se 
preocupam com a pesca quando voltam ao acampamento depois de 
u~a .ca~~a mal .sucedida. Os acampamentos de cac;a sao . sempre 
fe1tos em areas ricas em animais. Alguns homens saem para cac;ar 
.duas ou tres horas antes do amanhecer, até o cair da tarde du-

, . . . ' 
rant~ .vanos d1as seguidos. A menos que chova, eles núnca estao 
no a·campamento durante o dia. Essa intensa atividade masculina 
.na mata :contrasta flagrantemente com a rotina mais difusa e rela
xada que levain na aldeia. Também contrasta bastante com o que 
. fazem as mulheres que · os acompanham nessas expedi<;óes. Elas 
cuidam das crianc;as, tecem cestas com cipó tirado da floresta, 
pescam ocasionalmente e coletam _ f ormigas e larvas. Para elas., 
tais viagens de ca<;a ·sao como feriados, interrompendo o trabalho 
diário e· repetitivo de roc;a e preparo da mandioca que as mantero 
·ocupadas na aldeia. É freqüente meninas novas acompanharem 
seus pais e irmaos na cac;a a anta ·ou queixada, além de partici
parem em várias Ol!tras atividades, como afugentar tatus com 
fuma<;a, matar cotias com lan<;as, e parcos com bastóes. Porém, 
nun<:a ~evem usar zarabatanas, nem arco e flecha, nem devem par
tic;ipar de cac;adas noturnas, pois 'eSsas armas e atividades · sao 
exclusivamente para homens. 

Nas al?e~as, as refeic;óes sao feitas~ ou separadamente, por 
grupo domestico, ou em comum, quando os homens comem pri
meiro e depois comem as mulheres~ Nos acampamentos, todos, 
homens e mulheres, cornero _ juntos. 
· Acampar na floresta e viver na aldeia ( embora também loca-

lizada na floresta, mas mais próxima a um igarapé) sao, portan to, 
duas situa<;óes muito diferentes para os Maku, cada urna com seu 
comportamento apropriado .. Dois incidentes, presenciados .·e vivi
dos por Silverwood-Cope, ilustram essas diferenc;as em comporta
mento. Durante urna expedic;ao de ca~, o acampamento foi f eito 
num local onde havia pupunheiras em fruto. As mulheres apanha
ram a pupunha e fizeram com ela urna bebida. O processo de 
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ralar e espre~er a fruta foi éxatamente o mesmo usado no pre
paro da cerveJa de pupunha, eom excec;ao do detalhe de que as 
mulheres. nao mastigaram a polpa para produzir fermentac;ao. 
Quando indagadas do por que de nao f azerem cerveja, . elas riram 
e responderam que tinham ido para a mata para cac;ar. Portante, 
indicaram que é só na aldeia que se toma bebida fermentada. 

O outro incidente envolve instrumentos musicais - . flautas 
e flautas-~e-pa que sao urna das características das festas regadas 
a bebida, muito freqüentes nas aldeias. Quando se preparava para 
sair numa longa viagem de cac;a, um velho viu o etnólogo embru
lhando urna flauta na sua rede, para levar consigo e lhe disse 
pata deixar a flauta n~ aldeia, porque estavam indo para a mata 
cac;ar. 

N.os acampamentos da floresta, os Maku estao fora do alcance 
dos 1ndios do Rio e de outros .Maku, embora qualquer Maku 
·seja capaz de os seguir pela mata. Geralmente duas expedic;óes 
separadas de ca~ só se encontram na floresta se o encontro f or 

. previamente combinado. Com m.uito · ma.ior freqüenc.ia, um deter
minado grupo que sai para acampar permanece · sozinho, desde · 
quando sai da aldeia, até retornar a. ela . 

Enquanto estáo nas alcieias, os Maku ficam nu1na situac;ao de 
certa vulnerabílidade, no que diz respeito a presenc;a <le 1ndios do 
Rio, pois estes sabem onde encontrá-los, indo, por ve.zes, até lá .para 
buscar carne ou recrutar niat>-de-obra; Mas, durante as eocpeclic;óes 
de cac;a., sao os Maku ·que decidem se querem ou nao se aproximar 
de 1ndios do Rio, pois e~tes nunca tentariam - e nunca consegui
riam - localizar un1 acampamento Maku .dentro da n1ata. 

No contexto desses acampamentos, a interac;áo social co1n 
outros Ma:ku e com 1ndios do Rio fica suspensa. O foco de inte
resse dos componentes de tais acampamentos é forte1nente concen
trado nas atividades .de ca~. A tardinha, ou durante a noite, os 
homens trocam inforrriac;óes detalhadas " sobre rastros e . outros 
sinais de animais vistos por eles. Discutem os movimentos dos 

. animais en1 relac;ao a distribuic;ao espacial e temporal de frutas e 
outros alin1entos que seryem a -cada espécie animal. Descreven1 
como rastrearan1, cercaram, mataram os animais que trouxeran1 
para o acatnpamento durante o' dia e. combinam planos para ca<;ar 
no dia S'eguinte. - . · . 

Os Bara Maku reconhecem e distinguem setenta é quatro 
espécies diferentes de animais comestíveis. Essas espécies sao 
. class~ficadas de: acor<lo com os meios de locomoc;ao e habitat dos 
· animai~: pássaros, 1nacacos, animais . terrestres, subterrarteos, aquá
ticos. Aléni disso, subdividem-nos em noturnos e diurnos. 
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Além da cac;a, a coleta de frutos silvestres é bastante impor
tante. Existem mais de -cinqüenta e quatro espécies desses frutos 
que sao reconhecidas como comestíveis. Cada ano, quando as 
chuvas aun1entam, em nlaio e junho, amadurecem vários tipos dife
rentes de fn1tas. Se o modo mais fácil de coletar a fruta é cortar 
a árvore, os ~1aku o fazem, usando nlachados. Dizem el'es que há 
tantas ~rvores novas a ponto de dar fruto, que cortar urna ou 
outra nao traz danos para a preservac;áo dessas espécies. 

Quanto a pesca, embora os Maku distingam mais de quarenta 
e duas espécies de peixes comestíveis, só se utilizam de seis ou 
sete delas. A técnica de pesca depende do tipo do peixe e da 
estac;áo do ano, que afeta o nível e volum-e dágua dos rios. Na 
seca, quando as águas estao baix.as, utilizam vários tipos de dro
gas para eston~ear os peixes: um tipo de cipó encontrado na mata, 
certas frutas silvestres e urna espécie vegetai cultivada em roc;as. 
Essas substancias sao utilizadas do inesmo modo : bate-se o pro
duto nas partes mais baixas do rio com pouca corrente. Os peixes 
estonteados sao, entao, facilmente abatidos co1n terc;ados ou peda(_;os 
de pau. Também usam pesca de Jinha e anzol en1 águas niais· 
profundas. 

Nas chuvas, con1 o nh·el das águas bem 1nais alto tornando 
o uso de timbó impraticável, pois se diluiría rapidament~ sem afe
tar os peixes, os Maku usam armadilhas em funil, colocadas em 
cercas, pos.tas nas margens inundadas dos ríos. Dessa maneira, 
quando a enchente está no máximo, é possível interceptar, par dia, 
cerca de dez a quinze quilos de peixes, tais como a truta. Estas, 
embora nao sejam as únicas técnicas de pesca sao as mais pro-
dutivas. " ' 

Poderíamos caracterizar os Maku, ern termos de produc;ao 
económica, como "ca~adores profissionais " . Os únicos alimentos 
que produzen1 em grande quantidade sao carne e peixe que, por 
sua vez, sao usados como bens de traca com os Indios do Rio 
na ~quisi~ao de 1nandioca, fumo e outros produtos agrícolas, do~ 
qua1s dependen1 e cuja produc;ao própria nao chega para as neces-
sidades de consumo. · 

Organiza(iio social 

Poden1os distinguir tres níveis de organizac;áo dos Maku, do 
·ponto de vista espacial. Em ordem crescente de inclusividade, 

4 Vide Silverwood-Cope (1972) para maiores detalhes sobrr as ati\'i
dades económicas dos ~f aku. 
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ternos: os grupos domésticos (grupos formados em torno de un1a 
só fogueira), grupos locais e grupos regionais. 

Entrecortando essas divisóes, existe a organizac;áo da socie
dade como um todo em clás patrilineares, nominados e dispersos. 
Os membros desses das geralmente nao conseguem demonstrar 
( nem tem interesse ern faze-lo) sua descendencia agnática comun1, 
com excec;ao dos clas menores. Sua memória genealógica nao vai 
além de duas gerac;óes passadas. Os das se relacionam, ou como 
agnatas ( irmáos) , e nesse caso existe urna desigualdade entre eles, 
pois um é mais velho e o outro é mais . novo, ou se relacionam 
mutuamente como afins e podem, portanto, trocar mulheres em 
casamento. A termino logia . de parentesco para todos os Maktt é 
do tipo Dravidiaoo. Um homem só <leve casar com urna mulher 
que seja· sua prima cruzada real ou classificatória, tanto do lado 
materno, como paterno, o que significa que tal . mulher pertence 
a um clá relacionado com o seu como afim. 

O grupo doméstico é a unidade social e também de produc;áo 
e consumo. Esse grupo tem como ponto de referencia · a fogueira 
·central, em vólta da qual se distribuem os seus membros e ativi
dades. A f ogueira é o foco constante, independentemente de ser 
a única numá casa, ou urna dentre várias numa casa coletiva, de 
estar na aldeia, ou . no acainpamen.to da mata. A fogueira é geral
mente mantida pelas mulheres, que apanham lenha e abanam o 
f ogo durante a noite. 

O. grupo doméstico é normalmente organizado em torno de um 
casal. Pode incluir também irmáos solteiros e país viúvos de um 
dos cónjuges, além dos filhos solteiros do casal. De qualquer 
modo, o princípio que orienta a f onnac;áo de grupos domésticos 
é de que eles devem ser auto-suficientes econon1icamente, deve_ndo· 
incluir sempre um homem e urna mulher adultos. Dois casais 
nunca partilham da mesma f ogueira. Quando um filho ou un1a 
filha se casa, ele ou ela sai do grupo doméstico dos pais e se 
instala em torno de urna nova fogueira com seu conjuge. 

Qualquer que seja a composic;ao de um grupo doméstico 
- um casal, urna família nuclear ou um agrupamento mais com
plexo -, a integrac;áó de seus membros depende da divisáo com
plementar do trabalho e da produc;áo entre homens e mulheres. 
As mulheres produzem comida e bebida de mandioca, enquanto 
os homens contribuem com carne e peixe, além de construírem as 
casas e abrigos. Os homens de um grupo doméstico cortam, lin1-
pam e queimam os espac;os para cultivo e ajudam no primeiro 
plantio. As mulheres plantam, limpan1 a roc;a de ervas daninhas 
e colhem o produto. Os hon1ens sao ajudados por seus filhos sol-
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teiros, as mulheres, pelas filhas. A carne e o peixe trazidos pelo 
homem sáo preparados pela mulher, se for para consumo próprio. 
Mas se a carne . f or destinada a lndios do Rio, é o homem que a 
prepara, montando o moquém e apanhando, ele mesmo, a lenha para 
o moqueado. 

Embora o consumo de alimentos seja basicamente dividido 
por grupo doméstico, quando os membros de u1n dos grupos 
obtem muita. carne ou . peixe, estes sao distribuídos pelos demais 
grupos domésticos do mesmo grupo local. 

O grupo doméstico mantém um alto grau de autonon1ia den
tro do grupo local. Coino urna unidade discreta, inclependente dos 
demais, ele empreende viagens a floresta para ca<;ar, Olt a aldeias 
de 1ndios do Rio para trabalhar. 

O grupo local é formado por un1 ou n1ais grupos <lo1nésticos, 
tendo como ponto focal o homem mais velho; O tan1anho dos 
grupos locais é, en1 média, de 30 pessoas. O grupo local apresenta 
urna tendencia ·bastante marcada a se organizar en1 torno de rela
c;óes afins : um homem vai morar no mesmo lugar daquele a quem 
deu sua irmá ou de quem recebeu sua esposa. Embora haja casos 
de irmaos que se instalam num mesmo grupo local, é muito maíor 
o número daqueles que vivem junto a cunhados e outros afins. 
Nesse aspecto, os . Maku diferem radicalmente dos 1ndios do Rio, 
para os quais o . vínculo agnático (entre irmaos) mantém os 
homens juntos, de acordo com a regra de residencia patrilocal. 
Já. entre os Maku, os irmaos se dispersam ao casar. Con10 con
seqüencia, o da patrilinear dos Maku é disperso e nao apresenta 
qualquer indicio de ac;ao corporativa. 

A composi~áo de um dado. grupo local é bastante fluida, 
podendo mudar com muita freqüencia. O constante processo de 
fusáo e cisáo dos grupos dom·ésticos, devido a casan1entos, nasci
mentos, divórcios e mortes afeta, naturalmente, a configurac;ao do 
grupo local. Além disso, desentendimentos entre membros de 
grupos domésticos diferentes podem levar - e com freqüencia 
levam - a urna das partes abandonar esse grupo e se juntar a outr-0. 

Por sua vez, fatores de ordem política (brigas internas entre 
o líder de um grupo local e homens de grupos domésticos do 
mesmo), de ordem ecológica ( mudan<;a de estac;ao, levando grupos 

· domésticos individuais a se separar dos outros, em busca de locais 
de ca~a), de ordem economica (grupos domésticos individuais que 
váo trabalhar para 1ndios do Rio), de ordem sobrenatural (acusa
c;óes de magia entre grupos locais inimigos) levam a transf or
mac;óes na composic;áo dos grupos locais. Tan1bém a exogamia de 
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grupo local é outro fator que altera a composic;áo interna dos 
grupos locais. Ela parece estar diretamente relacionada com o alto 
grau de mobilidade dos indivíduos pertencentes a um mesn10 
grupo local, isto é, as constantes mudanc;as proporcionam encon
tros entre os indivíduos de grupos locais distintos; o desejo de 
obter aliados, trac;o que acompanha o faccionalismo existente entre 
os Maku, leva a f ormac;áo de alianc;as a través do casamento. 
Assim, os grupos locais ganham e perden1 homens, alterando a sua 
composic;áo interna. 

A um nível mais inclusivo que os grupos domésticos e os 
grupos locais, estáo os grupos regionais. Entre os Bara Maku, 
distinguem-se tres grupos regionais, enquanto entre os Hupdu 
Makti conhece1n-se, pelo menos, quatro deles. Tem como refe·· 
rencia um rio ou igarapé maior, para o . qual correm os riachos 
menores, onde habitam os grupos locais. Além disso, os grupos 
regionais possuem também outros caracteres . distintivos, tais como, 
língua ou dialeto próprios, certos trac;os culturais específicos, m.aior 
ou menor grau de contato con1 1ndios do Rio ou brancos, e urna 
forte tendencia a endoga1nia, o que muito contribui para tornar 
cada grupo regional distinto e isolado dos outros·. A dispersáo 
geográfica dos grupos regionais, decorréncia da adaptac;ao ecoló
gica da sociedade Maku como um todo, também é fator de isola
mento, levando a dispersáo e inviabilidade de urna possível cons
ciencia tribal mais abrangente. 

A forte tendencia a endogan1ia de grupo regional nos é reve
lada através de porcentagens de casa1nentos observados: Entre os 
Bara Maku, por · exemplo, quase setenta e cinco por cento dos ca
samentos envolvem membros de grupos locais diferentes, dentro de 
um mesmo grupo regional. Os demais vinte e cinco por cento sáo 
endogamicos, tanto a nível regional, como de grupo local. Este é 
um dos trac;os l\1aku f ortemente depreciado pelos · 1ndios do Rio, 
que véem na en<logamia de grupo lingüístico um sinal de incesto e, 
portanto, de animalidade. 

Em. cada grupo regional, há dois clas relacionados enti:e si 
como afins. Assim, os homens de um clá casam com mulheres 
do outro da. A 1naioria das pessoas consegue casar dentro do 
seu próprio grupo region;:il, senda apenas uns poucos indivíduos 
que casam com mulheres de outras regióes. 

1'Iesn10 assim, alguns Maku procuram esposas en1 grupo re
gional diferente do seu e, por conseguinte, falando outra língua, 
como acorre entre os 1ndios do Rio. Por exemplo, entre os Bara 
Maku, localizados no Igarapé Castanho, na Colombia, existem 
dois casais, componentes de um mesmo grupo local, em que as 
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mulheres sao HuP<:lu e os homens sao Bara Maku. Isto, ·porém, 
é raro. 

Se forem boas as rela<;óes políticas entre os grupos locais 
componentes de um grupo regional, este pode se reunir, como um 
todo, para festas de beber oferecidas por um dos grupos locais, 
ou para trabalhar para os índios do Rio. Por exemplo, houve 
ocasióes em que os Desana do Macú-paraná engajaran1 todos os 
Maku da regiáo para trazer carne e frutas, a fim de que pudessem 
desempenhar seus cerin1oniais. 

Apesar de seu isolan1ento, o grupo regional nao chega a se 
constituir numa unidade social e política discreta, embora se apro
xime desta condi<;áo. Existem la<;os agnáticos e de afinidade entre 
membros de grupos locais en1 regióes diferentes. Sao exatamente 
esses la<;os que sao ativados : a) nos casos de disputas e cisao 
dentro de um dado grupo local, levando os dissidentes a se muda
rem para outra regiao; b) quando é necessário procurar cónjuge 
fora do próprio grupo local. 

Entre os Hupdu Maku, os limites do grupo regi~nal sao 
maiores que entre os Bara Maku. Porém, <leve-se notar que, em 
termos de área . ocupada, os dois mil e duzentos Hupdu Maku 
ocupam urna faixa de terra de tamanho semelhante as dos tre
zentos Bara Maku. Em termos de adapta<;ao ecológica, organi
za~ao social e cuitura material, existem algumas dif eren<;as entre 
esses dois subgrupos, enquanto lingüisticamente Hupdu e Bara 
sao línguas Makú n1utuamente ininteligíveis. 

' . 
·A mobilidade espacial dos Maku observada por Koch-Grün-

berg, entre outros, é decorrencia de vários fatores, que incluem, 
desde a procura de esposa, até desentendimentos entre membros 
do mesmo grupo local. Em média, um homem Maku muda de 
aldeia en1 cada cinco anos, aproxin1ada111ente. As razóes para eSSé\S 
mudan<;as sáo freqüentemente de cunho social ou sobrenatural e, 
mais raramente, económico ou ecológico. Tais mudan<;as náo in
cluem os períodos de visita<;áo a outras aldeias, a acampamentos 
na floresta, ou temporadas em aldeias de indios do Rio. Geral
mente ocorren1 depois da marte de um membro adulto do grupo 
local e podem envolver a mudan<;a de todos os componentes do 
grupo local, ou apenas alguns deles, esfacelando-o. Disputas que 
levam a brigas e ciúmes, ou inimizades implícitos que .podem resul
tar em medo e acusa<;óes de magia, nao sao tolerados por muito 
tempo ·entre os membros de um nlesmo grupo local. Eventual
mente, o grupo se divide e cada parte vai fixar residencia em 
lugares diferentes. Son1ente quando todos concorda1n em que a 
ameac;a de magia vem de fora, mais comumente, quando a morte de 
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alguém é atribuída unanimemente a práticas mágicas de f ndios do 
Rio, é que o grupo local muda em massa para outro lugar. 

Concluindo, podemos dizer, em suma, que os agrupamentos 
em que se dividem os Maku se caracterizam por sua fluidez, por 
sua temporariedade, sendo que o grupo doméstico é composto 
daqueles que dormem, produzem e cozinham juntos; o grupo local, 
daqueles que vivem juntos, partilham dos alimentos e das bebidas; 
o grupo regional, daqueles que se intercasam e bebem juntos. 

Por tere1n suas atividades econón1icas e soc1a1s orientadas 
pela sua localiza~ao junto aos grandes rios, diferindo, assim, radi
calmente dos Maku, chamamos os vários grupos tribais ribeirinhos 
pelo nome genérico de 1ndios do Rio. 

Dentre os 1ndios do Rio, os 

"Tukano dominam todo o rio Uaupés e estao subdivididos em grupos 
que podem ser considerados tribos autónomas, identificadas por línguas 
distintas. Koch-Grünberg e Nimuendajú mencionam como tribos prmc1-
pai3 os Kobewa [Cubeo], Uanana, Pira-tapuia, De~nas, Tukanos pro
priamente ditos, e um número de pequenos grupos como os Arapa~o, 

Curauá, U~. !vfiriti-tapuia, de origem desconhecida, aparentemente "tuca
nizados ", como aconteceu aos Tariana [grupo Aruak] e Giboia-tapuia 
(sib Baniwa) . . .. A dominancia do Tukano, é ainda favorecida pelos 
missionários salesianos, que o utilizam com exclusividade na.; suas rela
~oes com os índios " ( Galváo, .1959 : 14) . 

N em todos os 1ndios do Rio mantem contato com Maku. 
Alguns grupos, como os Kuripako, habitantes do rio Guainía, e 
os Barasana do Pira-paraná, na Colombia, vivem em regióes bas
tante afastadas do habitat Maku. 

Porém .. o conhecimento que ternos da área do Uaupés, indica 
que, sempre que a proximidade geográfica permite, estabelecem-se 
relac;ó~~ do tipo patrono/ cliente entre 1ndios do Rio e Maku. 
Embora Reichel-Dolmatoff diga que "apenas os Desana, Tukano 
e Tariana 'tem Maku' ou se consideram com o direito de usar os 
seus servic;os" ( 1971 : 19), a experiencia de campo de Silverwood
-Cope revela que, nao só esses tres grupos, mas quaisquer outros 
lndios do Rio que mantenham con tato com os Maku, "usam do 
direito" de ~ngajá-los como mao-de-obra. Assim é que foram pre-
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senciadas situac;óes em que indivíduos Uanana e Pira-tapuia se 
utilizavam dos servic;os de indios Maku que vivem na mesma regiáo. 

Nao pretendemos aqui exaurir todos os aspectos conhecidos 
da vida económica e social dos 1ndios do Rio. Para entendermos 
as relac;óes Maku/1ndios do · Rio, basta apresentar um sumário das 
características mais distintivas das tribos ribeirinhas, em termo.s 
de suas atividades eeonómicas e organizac;ao social. Para isso, 
nos baseamos em obras publicadas, como Goldman ( 1963), Rei
chel-Dolmatoff ( 1971) e na experiencia de campo de Peter Sil
verwood-Cope e Ana Gita de Oliveira. 

Embora Reichel-Dolmatoff chame a atenc;áo para o fato de 
que os grupos tribais ribeirinhos do Alto Rio Negro nao sao total
mente uniformes cultural e socialmente, ele também aponta certos 
trac;os que ·podem ser generalizados para !Oda a área do Uaupés: 
"Na verdade, as malocas, as roc;as, a maioria dos oh-jetos básicos 
da cultura material sao os mesmos1 como também o sao as técnicas 
de cac;a, pesca ·e os implementos usados no preparo da mandioca 
e do beiju. Igualmente, a institui~o do pajé, das danc;as e das 
reunióes . ~ . formam urna base comurn e sao encontrados, numa 
ou noutra forma, em todos os grupos Tukano'1 ( 1971 :16-7). Os 
Desana, grupo que fala urna língua Tucano, estudados por esse 
autor, estáo localizados nos rios Papuri -e Tiquié, em terras colom
bianas e brasileiras (vide mapa . 3). Os Cubeo, outrO.. ·grupo 
Tucano, descritos por Goldman ( 1963) vivem na regiao do medio 
Uaupés, também em. ambos os l.ados da fronteira. Em ReicheJ
Dolmatoff (1971 :5) a populac;áo dos 1ndios do Rio está estimada 
entre seis e dez mil indivíduos, sem especiiicac;áo de regi~o. Nossos 
dados, entretanto, sao os seguintes: nos rios Uaupés, Papuri e 
Tiquié, encontramos de oito a nove mil 1ndios do Rio ; no Ic;ana, 
de tres a quatro mil. O provável total para o Alto Rio' Negro é, 
pois, de doze mil 1ndios do Río. · · 

A tividades económicas 

É durante a estac;áo seca que há maior abundancia de 
recursos. Os ríos . estáo baixos e a pesca se torna mais rendosa. 
A cac;a também contribui esporadicamente para diversificar a dieta 
durante a estac;ao seca. Nas· chuvas, embora nao chegue a ha ver 
períodos de penúria, a quantidade de alimentos provenientes dos 
ríos ou da mata é bem menor. 

Goldman descreve os Cubeo como um grupo essencialmente 
pescador, além de agricultor, sendo a cac;a apenas urna atividade 
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esporádica. Mas deve-se notar que, enquanto para os Cubeo, a 
pesca é basicamente urna atividade diária I?asculin~, para os 
Desana ela é, segundo Reichel-Dolmatoff, considerada 1nd1gna dos 
homens, sendo essencialmente tarefa feminina. Os homens De
sana ao contrário, se consideram cac;adores, embora o produto 
de dac;a nao ultrapasse vinte e cinco por cento da álimentac;áo. 
O próprio Reichel-Dolmatoff admite q1:1e. "na realidade . . . os 
homens também pescam bastante, urna attv1dade que requer menos 
esforc;o e dá maior resultado do que cac;ar na floresta" ( 1971 : 11). 

A dieta básica dos grupos ribeirinhos é peixe e beiju. Carr:e 
de cac;a, eventualmente, contribui para tornar a alimentac;ao ma1s 
variada. 

A pesca pode ser individual ou coletiva. Quando é f eita indi
vidualmente, utiliza-se linha e arizol ou arco e flecha. Um homem 
sai para pescar, muitas vezes, acompanhado de .um filhQ m~nor 
que, desse modo, é treinado nessa atividade. Nao há competic;ao 
entre os homens sobre locais de pescaría com linha e anzol, de 
modo que um indivíduo pode se juntar a outro que já esteja pes-
cando num determinado local. · 

Na pesca coletiva é utilizado o timbó em locais de águas 
rasas. Sáo também usada.s armadilhas, embora sejam menos fre
qüentes, como formas de pesca coletiva. Alguns líderes de .fainílias 
possue_m direitos hereditários sobre certos lo~is de p~ca. N estes 
casos,· esses homens convidam ~us companhe1ros de s1h i:ara ~ol~
car suas armadilhas nesse local Os pe1xes capturados sao dtstn
buídos por todos os membros desse sib. 

A pesca envolve urna tecnología elaborada, s~nd? ~ue todo o 
equipamento tradicional é feíto · por cada homem, ~nd1v1.dualme!1t~. 
Assim, com excec;áo de anzóis, náilon e outros ob1etos 1ndustr.1ah

. zados, cada pescador faz sua própria canoa, linha, rede, armad1lha, 
cestas, arco .e flechas. . . 

Para os Cubeo, todos os homens sao igualmente bons pesca
dores, embora, para um observador de fora, sejam óbvi~s as d~fe
renc;as individuais, quanto a habilidade de pescar. N_ao ex1s~e, ass1m, 
qualquer tipo de desigualdade social gerada por quahdad~ de 
desem,..P._enho ou quantidade de produc;áo. Nas pescas co!et1~as, 
muitas vezes, o organizador e líder do grupo de pesca na~ e o 
melhor pescador, convidando um indivíduo experiente para· ajudar 
na tarefa. 

Depois de urna grande pescaría, preserva-se o peixe, secando-o 
ou moqueando-o durante vários días. Goldman descreve para os 
Cubeo a festa que acompanha esse processo, na qual cada homem 
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enfia um pe1xe numa vara e dan<;a com ele. Na cabe<;a, usam 
um adorno que se assemelha a urna cesta de peixe, e seguram 
bastóes enfeitados com penas de pássaros pescadores, cantando 
cantigas em homenagem aos peixes ( 1963 :56). 

Algumas aldeias sao melhor providas de peixe do que outras, 
dependendo da riqueza dos rios onde habitam. Fazem-se acampa
mentos de pesca em locais mais distantes. Geralmente, sao as 
comunidades localizadas rio acima, onde o volume dágua é menor, 
que desfrutam de menores quantidades de pescado. Cada comuni
dade observa o costume de nao pescar em água de outra comu
nidade. Quando isso ocorre, é geralmente onde moram parente.3 
afins ou do lado materno, onde o indivíduo possui direitos de 
hospitalidade. 

Por esse relato, vemos que a enfase dos 1ndios do Rio na 
produ<;áo masculina é a pesca, mesmo entre os grupos que, ideal·· 
mente, veem na ca<;a a atividade mais importante. Para as 
mulheres, é a ro<;a o foco de sua produc;ao. 

Com excec;ao da derrubada, que é trabalho masculino, todas 
as demais tarefas agrícolas estao a cargo das mulheres. Numa 
estimativa nao muito precisa, Goldman calcula que, por ano, cada 
mulher dedica cerca de nove horas diárias no trabalho de produ
c;áo de alimentos derivados da r0<;a, mais específicamente, a inan
dioca, desde o plantío, até a fabricac;ao do beiju, da farinha ou do 
caxiri ( 1963 :58). Os hon1ens Cubeo insistem que é o peixe o 
principal alimento, desprestigiando a contribui<;áo feminina; a final, 
dizem, na f eitura das r0<;as, é o trabalho do homem que resulta 
na abertura da área para cultivo. Essa atitude reflete, mais urna 
ideologia masculina de superioridade com relac;ao as mulheres, do 
que a importancia comparada dos alimentos que cada sexo produz. 

O conhecin1ento agrícola das mulheres Cubeo impressionou 
Goldman, a ponto de merecerem o comentário de que, mais do que 
meras trabalhadoras, elas sao verdadeiras agronomas ( 1963 :61 ). 
Suas conversas versam freqüentemente sobre experimentos que 
fazem com vários tipos de raízes de mandioca, trocando mudas, 
eliminando as de pouco rendimento, tentando novas variedades. 
Suas receitas de beiju incluem também experimentac;ao, combina
c;óes de vários tipos de mandioca. 

O que sobra do fabrico do beiju é transformado em caxiri e 
em farinha. O primeiro é consumido em festas, a segunda é usada 
para comércio, principalmente com regionais e com Maku. 

Como ocorre com as mulheres Maku, a rotina agrícola das 
mulheres dos grupos ribeirinhos é agradavelmente quebrada 
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quando elas acompanham os maridos nas raras expedic;óes pro
longadas de cac;a. Em dias de festa, elas também nao trabalham. 
já havendo anteriormente preparado a quantidade necessária de . . 
cax1n. 

Além da mandioca, outros produtos sao cultivados, embora 
sua importancia seja bem menor. Entre estes, destacam-se: batata
doce, inhame, banana, milho, pupunha, abacaxi, cabac;as, coca, 
fumo. 

Entre os Cubeo, a cac;a é reconhecidamente urna ~tividade 
masculina de importancia secundária. É essencialmei:ite coletiva, 
envolvendo homens que pertencem ao mesmo sib. Raran1ente u1n 
grupo de cac;adores se embrenha a pé na floresta; procurando os 
animais as nlargens dos ríos. U sam canoas para perseguir a cac;a 
e~ as vezes, caes. Quando um animal é morto em território de 
outra comunidade, ou sib, é obrigac;ao dos cac;adores dar metade 
da carne para os membros dessa comunidade. Os animais mais 
apreciados sáo : anta, queixada, paca, capivara. Ocasionalmente, 
quando alguém traz notícias de rastros recentes de ~nimais,. um 
grupo de homens se aventura floresta a dentro. HoJe em dta, a 
espingarda substituiu a lanc;a e a zarabatana com dardos envene
nados com curare. 

Todos os 1ndios do Rio está.o envolvidos numa extensa rede 
de trocas, onde circulam objetos de origem tribal e produtos indus
trializados, provenientes de regatóes, missionários e outros brancos, 
como por exemplo, seringueiros. Pode-se, portanto, distinguir tres 
tipos de comércio : o primeiro, entre índios e branc?s ; o segundo, 
entre os vários grupos tribais da área; e o terce1ro, dentro de 
urna mesma tribo. 

·O comércio com brancos limita-se basicamente ao forneci
mento de farinha e mao-de-obra pela populac;ao tribal, em troca 
de instrumentos de a<;o, anzóis, armas de fogo, pano, sal, panelas, 
os quais já se tornaram bens. necessários para os índios. 

Nas trocas intertribais sao utilizados, tanto produtos tradi
cionais como manufaturados. Há, entre os bens produzidos pelos 
índios ' urna certa especializac;áo por grupo tribal. Assim, por 
exem~lo, os grupos do Rio Ic;ana sao os principais fomecedores 
de ralos de mandioca, enquanto "as cestas Mél.ku sao altamente 
valorizadas" ( Goldman, 1963 :70). 

Um objeto requisitado para troca <leve ·ser liber~do pa~a· esse 
fim. Portanto, há sempre o cuidado de nao se pedir. ~u1lo q~e 
se sabe ter valor inestimável ou ser difícilmente subst1tu1do. Ha, 
pois, "um elemento de deÍicadeza nas trocas intertribais. Ao 
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" 
mesmo temPQ., há urna compulsao de se entrar numa troca, de 
modo a dar significado ao encontro de pessoas de tribos diferentes" 
( Goldman, 1963 :70) . Grande parte do comércio intertribal acom
panha as transa<;óes matrimoniais entre as várias tribos ribeirinhas, 
~orno parte das obriga<;óes mútuas que se estabelecem com cada 
alian<;a de casamento. 

As trocas intratribais, por sua vez, sao efetuadas, geralmente, 
entre consangüíneos, membros do mesmo sib. Dentre os alimentos, 
os ünicos que entram no circuito de trocas sao a farinha e o n1i!ho. 
Essas transa<;óes sao sempre feitas em ambiente cordial, sem a 
preocupa<;ao de se levar vantagem sobre o parceiro. 

Devemos salientar que esta descri<;áo se ref ere ao sistema 
económico tradicional, isto é, ·antes de ser af etado por · influencias 
externas. Assim ·sendo, podemos dizer que ele era caracterizado 
por um igualitarismo que se manifestava em todas as fases de 
produ<;áo e consumo. Nao existia qualquer preocupa<;áo de acúmulo 
de bens, que gerasse diferen~ia<;óes de ordem política, religiosa 
ou qualquer outra. U m pescador ou ca<;ador exímio aplica va as 
suas habilidades para o bem da comunidade como um todo, e 
náo apenas para o seu próprio grupo doméstico. As atividades 
económicas nao refletiam, nem contribuíam para a hierarquiza<;áo 
dos agrupamentos sociais em que cada tribo ainda boje está divi
dida, isto é, o sistema de si.bs que representa um dos aspectos mais 
distfntivos das tribos ribeirinhas do Uaupés. 

Na realidade atual, depois do contato com brancos, os grupo3 
domésticos sao individualizados na produ<;áo e no consu1no. Existem 
competi<;ao e sentimentos de inveja, tanto em relac;áo a alimentos, 
cotno a bens indnstrializados pro\1eoientes dos brancos. ·· 

Organiza,ao social 

A organiza<;áo social dos grupos indígenas ribeirinhos da área 
do Uaupés apresenta como característica básica a existencia de 
um sistema de sibs hierárquicos, agrupados em fratrias. 

Mas, enquanto a organizac;áo de · sibs é relativamente ben1 
conhecida, existe urna certa confusáo quanto a condi<;áo de alguns 
grupos como tribos ou como fratrias. Assim, Reichel-Dolmatof f 
se refere aos "Pira-Tapuya" e "Yurití-Tapuya" como fratriac; 
dos Tucano Orientais e diz: "Todas essas fratrias exogamicas 
sao vizinhas próximas que ocupam malocas na mesma regiáo e 
estáo organizadas em sibs hierárquicos': ( 1971 :15) . 
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Por sua vez, 'Goldman usa a expressao Cubeo nuhénokautVÜ 
('meus próprios parentes') para se referir a tribo e a fratria. 
"Tribo se refere mais ou menos a urna identidade comum de língua 
descendencia e costumes" (Goldman, 1963 :26) . Quando seg~ 
mentos de grupos Aruak ou Maku se assimilam a um subgrupo 
Tucano, os seus membros adotam a língua, as tradi~óes e os 
costumes desse subgrupo, passando a pertencer a "tribo" Tucano. 

De acordo coma análise de Goldman, a fratria é urna unidade 
. social bem melhor definida ·e ma1s importante do que a tribo. 

Define-se por ser · 

"·urna confedera~áo de sibs que estáo muito ligados por regras de 
exogamia, pela residencia comum ao longo do mesmo rio, . por urna. 
· tradi~áo de origem e descendencia comu~s, por urna ordem de hierarquia 
que confere a cada sib seu lugar na escala social e, fi~lmente, por urna . . 
série de cerimonias, tanto solenes como seculares, tais como .festas de 
beber, nas quais cada sib c0:nvida os demais companheiros. No entanto, 
nao há autoridade nem conselho ao· nívef da fratria, nem outras agencias 
que . governam a fratria como um todo " ( Goldman, 1963 :26). 

Enquanto a nível de tribo ou f ratria há, pois, um certo grau 
de incerteza, quanto a caracterizac;áo das divisóes da família lin
güística Tucano, a estrutura social baseada nos sibs é geral para~ 
os grupos ribeirinhos, independentemente de sua .caracteriza<;ao 
como tribo ou f ratria. · · 

·os sibs sao "grupos de descendencia unilinear, cujos membros 
se considerarn descendentes de ancestrais comuns, mas nao podem 
estabelecer urna rela<;áo genealógica real" (Goldman, 1963 :90). 
Esses sibs sáo" exogamicos, patrilineares, p'atrilocais, nominados e, 
ao menos tradicionalmente; . cada um deles ocupa va urna ·maloca, 
formando, assim, urna comunidade única. Grupos de sibs estao 
unidos em f ratrias, as qu,ais nao tem nomes próprios, mas sao, 
como vimos, exogamicas. Dentro de cada fratria, os sibs se dis- · 
póem hierarquicamente, de acórdo com a maior ou menor distancia 
que cada um tem do ancestral comum. "De acordo com urna ver
sáo do mito de origem, os· ,sibs ·de urna fratria sao descendentes 
de urna unica sucuri . . . que se dividiu em segmentos, sendo que· 
a cabe~a se tornou o sib mais importante da fratria e cada 
segmento subseqüente forma o resto da hierarquia de sibs" 
(Goldman, 1963 :93) .. 

Essa hierarquía dos sibs náo parece te( outro significado, além 
de estabelecer privilégios rituais e direitos a ocupac;áo e uso de 
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território. Os sibs superiores ocupam os rios principais, ou a parte 
reais baixa, mais caudalosa dos rios ; tem também a prerrogativa 
de usar certas insígnias, tais como cilindros de quartzo presos ao 
pescoc;o. Os sibs de posic;ao inferior vivem nas cabeceiras e nos 
afluentes menore~ .• ~ nao possuem quaisquer insígnias. 

Goldman dá urna lista de quarenta e úm sibs e tres fratrias 
para os Cubeo ( 1963 :100-105), enquanto Reichel-Dolmatoff diz 
que os Desana tem mais de trinta sibs. "Cada sib ocupa urna ou 
mais malocas, grandes casas comunais, onde vivem juntas, de qua
fro a oito f amílias nucleares. As malocas sao construídas ao longo 
das rnargens dos rios ou igarapés, de preferencia próximo a cor
redeiras ... " (Reichel-Dolmatof f, 1971 :10). 

A maloca é o centro da vida .dos 1ndios do Rio. N~ela se 
desertrolam muitas atividades: dormir, comer, cozi'nhar, fazer arte
fatos, desempenhar rituais, enterrar os mortos. O tamanho da 
maloca tende a se correlacionar com a importancia do sib na 
escala hierárquica. Normalmente, urna maloca Cubeo é dividida 
em doze compartimentos ocupados par grupos domésticos nucleares. 

Embora cada sib seja composto de linhagens patrilineares 
com urna profundidade genealógica de tres ou quatro gerac;óes, sao 
as famílias fraternas e os grupós domésticos nucleares as unidades 
de maior importancia dentro do sib. "Um grupo de irmáos de 
um mesmo · pai . sao unidos por lac;os muito f artes, desde a 
infancia . . . Quando há cisáo num sib, é o grupo fraternal que 
representa a linha divisória tnais óbvia . . . o grupo doméstico 
nuclear, urna das unidades mais importantes ... ocupa seu pró
prio compartimento na maloca, mantém sua própria f ogueira e é 
capaz de impar a sua autonomía" (Goldman~ 1963 :28). 

Os lac;os agnáticos entre irmáos sao indissolúveis. Mesmo 
quando a mulher casa e se muda para a comunidade ·do marido, 
ela mantém sua identidade agnática de sib. A patrilocalidade per
mite que os homens de um mesmo sib perman~am juntos a vida 
inteira, formando, assim, um grupo extremamente coeso e de 
grande significac;ao ·!?acial. O termo que traduzimos por "irmáo" 
é amplamente estendido, senda o de aplicac;áo mais ampla dentre 
os termos de parentesco. Pesso1s relacionadas como "irmáos" 
participam das mesmas atividades económicas ou cerimoniais, 
dependendo de sua proximidade física, isto é, se pertencem ao 
mesmo grupo de fogueira, a tnesma casa, comunidade, comunidade 
vizinha, ou rio comum a toda a fratria. 

Existe urna distinc;ao entre irmao mais velho e irmao mais 
novo, que é bastante consistente com a hierarquizac;ao dos sibs, 
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também classificados corno mais velhos e niais novos, a partir do 
ª?c~tral co~um, de ac~rdo com ? idioma de parentesco. O que 
d1s~1ngue socialmente o }rma? n1a1s velho é sua obriga~ao de dar 
n~ats do que receber. ,. Asstm, ~ma pessoa generosa e hospita
Ieira pode se tornar um trmao ma1s velho'" (Goldman, 1963 :117). 

Fora de seu sib e de sua fratria, um homem pode casar com 
urna mulher de outra fratria ou de outra tribo. Além disso há 
urna preferencia pelo casamento com tnulheres de comunid~des 
distantes. Há ainda urna tendencia para os homens buscarem 
esposa no síb de suas próprias máes, criando, dessa maneira, for
tes la<;os entre os dois sibs, através da recorrencia de intercasa
mentos. em .gera<;óes sucessivas. É claro, esses dois sib pertencem 
a f ratnas diversas. "O casamento preferencial no sib da mae surge 
naturaln1ente, de f ortes vínculos afctivos e de relac;óes formai~ 
entre irmao e irmá. A principal maneira de irn1áo e irmá mante
rem ~eus lac;os, mesmo depois que o casamento os separou, é 
arranJando o casamento de seus respectivos filhos, uns com os 
1Utros." (G<?ldman, 1963 :137). 

Em geral, os casament.os sao monogamicos, embora existam 
iros casos, tanto de poliginia, con10 de poliandria. 

l\1arido e mulher náo demonstram afei<;áo em público. " A 
·ela<;ao marital <leve ser entendida . . . como estando na faixa de 
:omportamento respeitoso apropriado a membros de fratrias dife
·entes." (Goldman, 1963 :149). Acima de tudo, o hornero tem 
iue demonstrar · solidariedade para com seus irmáos de sib e, em 
contraste, na presen<;a de outros, <leve aparentar distancia de sua 
!sposa. 

. Urna vez ':lue o gru¡x> residencial é composto de homens rela
:1onados agn~ttcame~te, as relac;óes de afinidade mais importantes 
1uma comun1dade sao aquetas entre sogra e nora. "Urna n·ora é 
::o.nsiderada, a princípio, como urna substituta da fiJha que casou e 
:a1u da casa e por algum tempo ela vive sob a jurisdic;áo da 
;~ra._ . .r."' Quando nasce um filho e a mulher passa a ter sua 
propria rO<_;a, sua rela<;áo com a sogra torna-se mais igualitária" 
(Goldman, 1963 :128). 

Em termos de lideranc;a, é o sib que se constituí na unidade 
política:- É no sib que se concentra a autoridade local. "É a única 
unidade política, já que somente o sib tem chefe" (Goldman, 
1963:90). 1 

É comum entre os Cubeo ha.ver urna determinada linhagem 
que re.tém ? .. cargo de chefia~ o qual passa de um hometn para 
seu pnmogentto ou para seu irmáo rnais novo. 
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Cabe ao chefe preservar o bem-estar e a unidade do sib; sendo 

tido como o responsável no caso de brigas internas. Para os seus 
companheiros de sib, ele é como um pai bondoso, mas firme . . 

A nivel de fratria, o líder de sib joga com seu prestígio . pes
soal na organizac;áo de festas. O su<;esso dessas festas reflete-se 
na sua capacidade de lideranc;a. · 

Entre os Cubeo, a lideranc;a "segue um princípio que tende 
a desenfatizar a autoridade. Este princípio afirma ·que a lideranc;a 
é derivada do ato de se dar mais do que se recebe. . . . A teoria 
Cubeo, com efeito,_minimiza o impacto economicó da lideranc;a~ ... 
O líder Cubeo dá todo o seu esforc;o e habilidade a comunidade. 
Por sua parte, a comunidade ná,o ~em obri~áo de lhe dar, nada" 
(Góldman, 1963:15). · · 

Portanto, . a hierarquizac;ao que é tao enfatizada, tanto em 
ideología, como na prática, a nível de organizac;áo de sibs, nao 
chega a ter importancia, nem d~ ordem económica, nem. de ordem 
política, mas apenas. em situac;óes rituais. Nas palavras de · Gold
man, "Os Cubeo tem o esqueleto de .um sistema aristocrático que · 
é revestido com · um ethos .igualitário" ( 1963 :92). É nas rel~óes· .· 
dos 1ndios do Rio com os Maku .que a hierarquiza~o ecop.Orilica 
e política se manifesta, como veremos· abaixo. 

Deve-se enfatizar que muitas comunidades ribeirinhas foram 
de tal modo afetadas pela ac;áo, prindpalmente d~. missionários, 
que muitas das características descritas aquí deixáram de existir. 
Muitos dos grupos Tucano vivem boje, ou nas aldeias próximas 
as missóes, ou em grupos locais tompostos de. várias casas espa
lhadas pelas margens dos rios .principais. Os homens tem ttaba
lhado para seringalistas ou outros brancos ; as crianc;as. e pessoas 
de meia idade tem. recebido alguma educac;·~o nas missóes, e todos 
tem adotado certos bens e maneiras qos brancos, a tal ponto que 
já se tornaram essenciais em sua tecnologia e estilo de vida. Nessas 
comunidades, o grau de persistencia da ideologia e comportamento 
tradicionais em suas vidas é muito variado. Entretanto, na maioria 
de~as, a~ crenc;as e práticas tradicionais com relac;áo a doen~s e 
curas a1nda sáo mantidas, havendo uns poucos indivíduos que 
retem o conhecimento dá cosmología e tradic;áo indígenas. . 

Muitos dos fndios do Rio. se dizem católicos. Abandonara1n 
~s malocas e m?r~ em casas f e!ta~ de sapé _que ~br~gam urna. fami
lia nuclear, e sao d1spostas em ftle1ras, segu1nd9 o s1tema de arrua
mento imposto pel9s missionários. Hoje,. nao existe nenhuma 
maloca entre os doze mil índios do Alto Rio Negro. Em alguns 
lugares as condic;óes de saúde sáo bastante precárias, prevalecendo 
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anemia, parasitas intestinais, vários tipos de conjuntivite e tu
berculose pulmonar e ganglionar. Onde os missionarios tem atuado 
mais vigorosamente, desaparecen a vitalidá.de cultural e étnica dos 

.Jndios do Rio. 

Nas palavras de Darcy Ribeiro, "tres flagelos" ·assolaram os 
grupo tribais dos rincóes mais afastados da regiao do Alto Rio 

.. Negro, "que conservavam certo vigor físico". Esses flageios 
foram : os extrativistas - caucheiros, seringt.ieiros e balateiros ; os 
regatóes; e os missionários. Dessas influencias "resultou 0 mais 
clamoroso fracasso : índios cada vez mais semelhantes aos brancos 
pobres, na miséria das casas, nas vestes em trapos, nas comidas 
.malsás ·" ( Ribeiro, 1970 :32) . 

O sistema intertribal 

Os contrastes: · ecología e sociedad.e 

Como vimos:, a adapta~áo ecológica dos 1ndios do RÍo e dos 
Maku, embora · congruente com o meio ambiente característico de 
floresta tropi~l, representa respostas diversas a micro habi.tats 
~iver:os. ~. essa maneira difere~ciada de especializac;áo ecológica 
_e ent~o utthza~a como valor social, quando um ~os grupos passa 
a ~erceber e J ulgar o outro em termos de habitat . e sua explo- . 
rac;ao. Desse modo, O' fato de os Maku viverem confortavelmente 

· na floi:esta, ~em canoas, sem grandes roc;as, subsistindo grande
mente a base dos produtos de cac;a e coleta é, para os 1ndios do 
Ri~, f onte de discriminac;ao social. Essa discriminac;áo é tanto 
ma1s agravada, quanto é a sua incapacidade de enfrentar a flo
resta, mesmo sabendo que dentro dela existem desejáveis itens de 
alimentac;áo e artesanato. Para o 1ndio do Rio, outro modo de 
vida que. nao seja a beira de um grande rio é inconcebível, nao 
é bem humano. 

. . 
Contratiainente aos 1ndios do Rio, os Maku nao tem medo 

da floi:_sta. Para eles, ela é o seu lugar de refúgio, para onde 
podem escapar de tudo que é indesejável no mundo exterior, onde 
o _ 1ndio do Rio nunca chega e muito menos o missionário. 
Conhecem velhos sítios de cac;a, loca.is onde morreram compa-

. nheiros, localizac;áo de árvores frutíferas, lugares onde os animais 
éomem; bebem, dáo cria. Sao capazes de .percorrer chao sem 
trilhas, por meio de seu conhecimento de cada rede de riachos, 
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pantanos, dareiras, elevac;óes do terreno e outros aspectos da 
floresta. Para o Maku, ela é um imenso mercado, onde se encon
tra de tudo que se precisa, a troco de se conhecer os seus seo-redas 
e de se trabalhar para extrair e transforn1ar os seus re~ursos. 
Além de fornecer alimento e material para todos os artefatos a 
floresta é também habitada pelos espíritos, seres e f on;as diver~os 
que animam a vida e a marte dos Maku. 

~ssi~, a adaptac;áo ecológica de cada grupo. polarizada na di
cotomia no/ floresta, é un1 dos pontos básicos no relacionan1ento 
dos dois grupos. 

Quanto a organizac;áo social, as semelhanc;as <1ue percebemos 
e.n~r~ os 1ndios do ~io e os Ma~u sáo,. na realidade, apenas super
f1c1a1s. Ambos os tipos de soc1edade estao divididos em clás ou 
sibs e~ogamicos, patrilin~ares, nominados, hierarquizados, havendo 
os ma1s velhos e ~s ma1s n.ovos.' Tal hierarquía, muifo mais apa
rente entre os fnd1os .do R10, é apenas dassificatória, nao tendo, 
para nenhum dos do1s grupos, repercussóes maiores de ordem 
social.' económica ou política. Terminam aí as semelhanc;as. Daí 
em diante, encontramos somente diferenc;as. 

. Pode-se .resumir as diferenc;as entre a organizac;áo social dos 
Índ1os do · R10 e dos Maku ein tern1os de estabilidade ten1poral 
~ espacial <las relac;óes internas de cada grupo, face aos seus respec
tivos membro.s. O fndio ~o Río nasce num determinado grupo 
local .corporativo que lhe exige o cumprin1ento das obrigac;óes esta
belec1das por esse grupo. O :rviaku, por sua vez, é criado en1 
grupos locais que se suceden1 uns aos outros em lugares distintos, 
sofr~n?o alterac;óes em sua composic;áo, de acordo con1 mudan<;as 
cond1c1onadas por fatores econó1nicos, sociais e políticos. Os 
Maku tem urna tendencia bastante acentuada para se ássociar aos 
seus afins, e nao aos seus consangüíneos,, agnatas,. companheiros 
de clá. Esta diferenc;a é básica e funda1nental na comparac;áo entre 
eles e os fndios do Rio. Entre estes últin1os, o hon1en1 pennanece 
sen1pre na casa, na con1unidade onde nasceu, grac;as a en fase . na 
regra de residencia patrilocal, que preserva a coesáo dos grupos 
de irmaos. Entre os Cubeo, por exemplo, a ideologia de solida
riedade agnática chega muito perto de ser completamente realizada 
na prática. J á entre os Maku, há urna dispersáo de irmáos, pois 
a preferencia é morar próxin10 a un1 cunhado ou outro afin1 
sendo a residencia estabelecida ao sabor das de~isóes individuais' 

. ' 
dependendo de com quem un1 hon1e111 quer se associar . . 

. Se para os Maku a orienta.c;áo está na capacidade de mudar 
fac1lmente de grupo local, preservando, assim, tanto urna conside-
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rável mobilidade espacial, como grande fluidez na composic;áo 
humana dos grupos locais, para os fndios do Rio o ponto de refe
rencia social, ritual, económico e político é a casa onde um hon1en1 
nasceu. As grandes unidades exogan1icas dos Tucano, ocupando 
um território único e bem definido e, para todos os ef eitos, fixo, 
tem - ou n1ais apropriadamente, tinham - a capacidade de manter 
todos os seus membros masculinos unidos tradicionalmente nun1a 
i:nesma casa cotntun, coincidindo co1n a comunidade. 

Essa diferenc;a entre os dois grupos é utilizada pelos fndios 
do Rio na sua avaliac;áo dos Maku que, a seus olhos, se asseme
lham a animais, por náo terem moradia fixa. 

A diferenc;a nas regras . de exogamia dos Maku e dos 1ndios 
{:lo Rio se constitui igualmente em f onte de discriminac;áo. En
quanto os 1ndios do Rio consideram que o casamento humanamente 
aceitável é aquele entre homem e mulher que falam línguas di
versas ou, como entre os Cubeo, que pertencem a fratrias diversas, 
os Maku nao tomam essa diferenciac;áo lingüística como critério 
para escolha de cónjuge. Qualquer mulher ainda solteira que esteja 
na posic;ao de prima cruzada, é um bom partido. Está.o aí duas 
concepc;óes bastante diferentes da noc;áo de incesto : para os índios 
do Rio, essa noc;áo é mais abrangente, eliminando todas as mulhe
res que falam a n1esma língua de um homem, como possíveis espo
sas; para os Maku, ainda obedecendo a regra de exogamia de cla, 
o ambito da proibic;áo do incesto é bem menor, havendo casamentos 
entre membros de um mesmo grupo local, grac;as a co-residencia 
de clas relacionados como afins. 

Também aqui, os indios do Río lanc;am rnáo dessa diferenc;a 
para julgar os Maku: como os animais, estes casam com parentes 
próximos, que Jalam a mesma língua. 

Vemos, pOl"tanto, que mesmo utilizando sistemas sernelhantes 
de parentesco e o mesmo modelo formal na classificac;áo de das 
ou sibs como agnatas ou afins entre si, na prática, cada grupo se 
organiza de maneiras opostas: o fndio do Rio vive junto a seus 
agnatas, longe dos cunhados e outros afins; o l\tiaku n1ora co1n 
o cunhado ou sogro e cedo na vida os irmáos se afastam uns dos 
'outro~ O f ndio do Rio pratica exogamia de aldeia ·e de grupo 
lingüístico, o Maku, endogamia de aldeia ou de regiao, sen1pre 
que possível. 

O sistema ideológico que se estabeleceu no relacionamento dos 
dois grupos tem, pois, muito a ver com a visáo que os fndios do 
Rio tem da ecología e vida social dos Maku. 
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Os grupos Tucano distinguem a condic;áo humana do mundo 
animal. Como critérios de humanidade, ternos: residencia em cla
reiras próximas ao rio ; relac;áo agnática entre os habitantes mas
culinos de urna comunidade, os quais trocam mulheres com outros 
ho~ens de outras comunidades; cultivo da mandioca ; preparo de 
bebida fermentada ; danc;as e rituais coletivos ; uso de insignias e 
objetos rituais. Em contrapartida, ternos o comportamente animal, 
cuj_as características sao: habitar a floresta; nao cultivar; casar 
eptre si na mesn1a con1unidade; vi ver de cac;a e frutas silvestres; 
nao ter moradia fixa. 

Sendo assim, para os Tucano, os Maku sao exemplos desse 
comportamento animal, pois, apesar de prepararem e consumire111 
mu ita bebida, moram na floresta, comem animais e frutas sil ves:. 
tres e seu paradeiro nao pode ser controlado, pois nao possuem 
aldeias permanentes. Diferentemente dos homens verdadeiros, eles 
nao constróem canoas, nem casas grandes, nem cultivam mandioca 
suficiente que lhes garanta o sustento, nao possuem ornamentos 
ou insígnias. E, principalmente, casam com seus semelhantes, que 
falam a mesma língua, casando também "incestuosamente" com 
p~ssoas do mesmo grupo local. Para os 1ndios do Rio, o Maku 
representa urna categoría de ser que está, ou no ponto mais baixo 
da escala humana,· ou nao é realmente humano, estando mais pró
x.imo da c~tegoria de animal. U sam mesmo o termo que se pode
na traduz1r como "monstros" - o mesmo aplicado a animais 
predadores e nao comestíveis - para se referir aos Maku. Como 
os animais predadores, os Maku sao "especialistas" em matar 
animais, cac;ando f reqüentemente a noite. o que quer que ha ja 
de humano nos Maku, como a agricultura, mesmo limitada, e o 
conhecimento ritual e xanianístico, eles o aprenderam dos Tucano. 
Até boje, os M~ku. sáo, pa~a os. gr.upas ri?e~rinhos, seres pregui
c;osos, 1rresponsave1s, que tem o irritante habito de roubar as suas 
roc;as. 

Dentre esses estereótipos, há dois que recorrem com maior 
f reqüencia : um, as constantes afirmac;óes dos 1ndios do Rio de 
que os Maku (como, aliás, os brancos) se comportam como ani
mais quando casam com. sua própria gente, falando a mesma lín
gua . . O outro, ouvido de vários Desana e Uanano, que faJam 
espanhol.' diz que os Maku nao sao seres humanos porque vivem 
todos misturados ( . . . no son gente ; esos Makusitos viven todos 
revueltos). Esse comentário surgiu no contexto de se discutir a 
unilinearidade e o mónolingüismo .da populac;áo masculina das 
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comunidades Tucano. Reflete diretamente a apreciac;ao negativa 
dos 1ndios do · Rio sobre a composic;áo multiclanica e bilateral dos 
grupos locais e regionais Maku. 

Por tudo isso, fica claro que o status inferior que te~ os 
Maku aos olhos dos In.dios do Rio nao advém unicamente de sua 
semi-dependencia de bens de troca, fumo e mandioca, pelos quais 
os Maku dáo carne e forc;a de trabalho, mas está também rela
cionado com seu n1odo de vida e su~ organizac;áo social internar 
Do ponto de vista Tucano, o comportamento real dos Maku náo 
está em conf ormidade com a idéia daquilo que é comportamento 
humano, como eles, Tucano, o definem. O fato de que o modelo 
social Maku se assemelha ao seu, com seus das patrilineares, 
hierarquizados em mais velho e mais novo, exogamicos, ou lhes é 
desconhecido, ou é irrelevante, já que nao é atualizado na prátíca. 

Os Desana se ref erem aos Maku com a expressáo wira-poyá, 
termo que significa aproximadamente 'Desana estragados'' onde a 
palavra PV'Jári tem a ver com o conceito de invalidade, de algo 
incon1pleto ou anormal, alg9 que é "quase, mas nao chega a ser". 
N esse sentido, os Maku sáo. descritos pelos Desana como -seres 
nao exatamente humanos, sao quase como eles, Desana, mas nao 
chegam realmente a se-lo. Por sua vez, os Maku "náo reclamam · 
de sua posi~áo subordinada, que muitas vezes lhes é: economica
mente vantajosa" (Reichel-Dolmatoff, 1971 :19). 

Até certo ponto, os Maku assumem essa condic;áo de inferio.:. 
ridade perante os 1ndios do Rio. Por exemplo, nas posturas cor
porais e nas atitudes que exibem quando se enfrent_am, sao o 
oposto um do outro. O 1ndio do R;p fala alto e duro, manda e 
exige. O Maku fica calado, reservado e tímido. ~ flagrante a 
transf orma<;áo que se opera na conduta do Maku, quando ele passa 
da atmosfera de intimidade e relaxamento da floresta, para a situa
c;ao de confronto com 1ndios do Río. Junto aos seus, n:a aldeia 
ou no acampamento da mata, ele é alegre, falador, brincalháo. 
Porém, basta aproximar-se de um 1ndio do Rio, nao necessaria-
1nente o seu "patráo", para que se cale. Torna-se entáo sombrio 
e reti<:ente. Longe do fndio do Rio, o Maku faz dele motivo de 
pilhérias. Na sua presenc;a, assume urna atitude de inferioridade. 
Aqui, as semelhan<;as com a situa<;áo dos Pigmeus e Bantu na 
Africasáo realmente mareantes (vide Turnbull, 1961, 1965). 

Por outro lido, os Ma:ku também veem nos 1ndios do Rio. 
urna perigosa fonte de magia. Quando tem que ir a aldeia dos 
"patróes", levam consigo um tabaco, especialmente preparado com 
"sopros" ( orac;óes feitas geralmente pelo homem mais velho), que 
fumam, soprando a fumac;a pelo corpo, a fim de se protegerem 
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contra possíveis efeitos de magia dos índios do Rio. O tabaco 
lhes dará protec;ao contra doen<;as, tais con10 diarréia, gripe, ou 
mesmo contra ataques de animais ferozes. Como é facil de cons
tatar, é nos contatos com os 1ndios do Rio que os Maku se 
expóem ao contágio com gripe, sarampo, ou outra epidemia fatal. 
Assim, nao é de surpreender que os Maku se lembrem de um ou 
de vários parentes que adoeceram na aldeia do 1ndio do Rio e 
morreram. Os próprios Maku reconhecem isso, quando dizen1 : 
"Quando voce sonha com 1ndio do Rio, doen<;a vai lhe pegar". 

Por sua vez, os Maku sao também tidos como perigosos. 
Além de serem considerados como peritos en1 inagia negra, é fato 
conhecido na regiao o medo que inspira1n aos 1ndios do Rio, medo 
esse expresso na afirmac;áo: "o Maku quando f ica bravo, mata 
mesmo!". 

Embora boje em dia os Maku, por vezes, se julguetn como 
tendo o mesmo estilo de vida que os 1ndios do Rio, está.o perfei
tamente conscientes das diférenc;as ocupacionais que tradicional
mente os separavam dos grupos ribeirinhos e da sua posic;áo em 
termos sociais e rituais vis-a-vis os 1ndios do Rio. Isto se torna 
claro na estória que contam os :tv1aku sobre a origem de sua rela
c;ao com aqueles 1ndios : 

Quando Idn Kamni criou gente, os Maku eram os chefes, os irmáos 
mais velhos. Abaixo deles vinham os indios do Rio, os irmáos mais novos. 
Idn Kamni veio e ofereceu ao irmáo mais velho urna casca de caracol, 
ornamento ritual de dam;a. Esse irmáo mais velho estava segurando urna 
zarabatana e um estojo de dardos. Como nao pudesse se desfazer deles~ 

nao aceitou o ornamento ritual. Idn Kamni ofereceu o ornamento ao 
irmao mais novo, que o aceitou. Idn Kamni entáp torceu a língua do 
irmáo mais velho e fez com que ele passasse a fa lar outra· língua, e, lhe 
disse que, de ora em diante, ele seria um Maku e viveria na floresta e 
que seu irmáo .mais novo, o indio do Rio, seria o dono do Maku, do 
qual passaria a ser seu criado. 

Por esse relato, vem a tona vários aspectos da realidade 
I'1aku/ fndios do Rio. A zarabatana é característica dos Maku na 
regiao, sendo a arma de ca<;a tradicional mais típica, usada exclu
sivamente para matar animais arbóreos, isto é, macacos e pássaros. 
O ornamento de casca de caracol, recusado pelo Maku e aceito 
pelo tndio do Rio, é um objeto básico e essencial nos rituais e 
nas danc;as dos 1ndios do Rio. É carregado de poder ritual e nao 
<leve ser tocado por crian<;as, mulheres e doentes. Por sua vez. 
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um homem que tenha usado esse ornamento nao <leve ter contato 
com carne ou sangue de animais de cac;.a, por um certo período 
de tempo. A importancia da idade relativa, isto é, da divisao entre 
irmáo mais velho e irmao mais novo, presente entre ambos os 
grupos, é ben1 mais significativa, na prática, entre os 1ndios do 
Rio do que entre os Maku. Na estória, o irmáo mais velho nao 
tirou vantagen1 de sua posic;ao superior, como nao o faria na 
realidade dos Maku, e isso, nao só lhe custou o cargo de chefia, 
com.o o colocou numa situac;ao de subalterno do irmáo mais novo. 
Para o 1ndio do Rio, tal conduta seria inconcebível dentro de 
seu sistema político, pois o irmao mais novo nunca pode ser supe
rior ao mais velho. Poderíamos dizer, segundo a estória contada, 
que, ·mais importante do que possuir ornamentos e fazer rituais, _ 
é, para os Maku, ser cac;ador. Antes ·perder o privilégio da chefia, 
do que perder suas armas de cac;a. Antes viver na floresta, ma
tando animais, do que . viver en1 aldeias permanentes, preso ao 
rio, danc;ando e exibindo ornamentos. 

Ao mesmo tempo que a estória parece estabelecer a opc;ao dos 
Maku em termos de especializac;áo económica, ela também revela 
que eles estao conscientes daquilo que poderiam ter, mas nao tem, 
indicando, assim, que valorizam as características culturais de seus 
vizinhos: o idioma, o ritual, a condic;áo de "patróes". 

Embora poucos, existem os Maku que abandonaram seu 
estilo de vida tradicional, para emular as maneiras e atitudes dos 
1ndios do Rio. Por exemplo, em W eh Deh, aldeia Maku de um 
afluente do Tiquié, o grupo local está organizado segundo o mo
delo dos 1ndios do Rio atuais. A casa tem paredes de barro e 
existem paredes internas que corripartimentalizam os grupos do
mésticos. Além disso, politicamente, ela está sob as ordens de. um 
chefe ou "capitao", que ve nos parentes que coabitam a casa, 
empregados que lhe devem servi<;os. Passa dias e dias deitado na 
rede, enquanto os outros estao cac;ando. Sua atitude, completa
mente inusítada pelos padróes tradicionais :t\1aku, revela urna 
superioridade, frente a seus parentes, que equivale aqueta demons
trada pelos 1ndios do Rio em relac;áo aos Maku. Os raros casos 
como este sáo o resultado da a<;áo missionária dos Salesianos, que 
tem atuado junto aos Maku, no sentido de tentar igualizá-los aos 
Tucano, de apagar as diferenc;as culturais, sociais e étnicas entre 
eles. 

A superioridade que os indios do Rio demonstram para co1n 
os Maku é alimentada t_ambém pelo fato de que sao mais seme:
lhantes aos "civilizados", pois falam Portugues, usam roupa, tfan 
grandes roc;as e conhecem bem o rio. Para os 1ndios do Rio, os 
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Salesianos representam urna fonte de benefícios, pois estáo de posse 
" de artigos industrializados para troca, além de monopolizarem · o 

sistema educacional da área. O sentimento de superioridade que 
tem em relac;áo aos Maku parece ter-se acentuado em virtude do 
processo aculturativo que vem sofrendo desde a chegada dos mis-

. sionários. Aprenderam a falar Portugues, a se vestir como os 
brancos, além de haverem assimilado, em parte, a visáo etnocentrica 
da sociedade nacional da área, com referencia aos índios. Desta 
forma, os Maku sao vistos, nao só como inferiores (que é· como 
na .verdade se sentem), mas_ também como "pobres coitados que 
precisam melhorar", devendo .para isso, imitar seus "patroes", dei
xando-se educar pelos missionários. Mas, a maior dificuldade que 
terri os Salesianos é de chegar até os Maku, pois nem ·eles, nem os 
1ndios do Rio ousam embrehpar-se pela floresta· e, quando os Maku . · 
nao querem contato com ·eles, deixam suas aldeias e váo para · 
acampamentos no meio da mata. 

Atualmente, os missionários tentam "civilizar" os Maku atra
vés dos 1ndios do Río. Acreditam que eles obedeceráo mais >facil
mente as ordens emanadas de seus "patróes,,, facilitando, assim, 
o seu trabalho de catequese. ·Para isso, formaram prof essores Tu
cano, que ensinam na-língua Tucano, e os enviaram para as aldeias · 
Maku. Tal sistéma nao tem dado os resultados esperados pelos 
padres, pois os Maku acabam expulsando o 1ndio do Rio de sua 
aldeia, principalmente em dias de caxiri, quando a bebida os torna 
mais valentes. -

Todos os Maku que coµhecemo~ falam a língua do 1ndio do 
Rio, seja ela Tucano, Desana ou qualquer outra. Os 1ndios do 
Rio, entretanto, dizem nao saber nada de Maku e ficam admirados 
quando algum. hranco (antropólogo o~· mesmo missionário) mostra 
interesse em aprende-la . . Os 1ndios do Rlo costumam dirigir-se aos 
Maku em ·Tucano, urna vez que o Portugues é desconhecido para 
estes. Conhecemos apenas um Maku que falava um pouco de Por
tugues. Havia morado algum tempo junto a seu "patráo", que lhe 
ensinara a língua. . 

A prática: rela{oes patrono/ cliente 

As relac;óes entre os Maku e os 1ndios do Rio tem sido des
critas como simbióticas_, mas sempre com a ressalva de que os 
Maku sao inferiores aos 1ndios do Rio e que dependem mais <lestes 
do que vice-versa. .Por exemplo, diz Reichel-Dolmatof f que a 
maioria dos Ma:ku "vive em simbiose cultural temporária com os 
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grupos sedentários Tuca.no ... que se consideram com o direito · 
de fazer uso 4os seus servic;os" ( 1971 :18-9). E Goldman afirma 
que "longe de serem escravos, havia urna rela<;áo simbiótica entre 
esse povo muito rude, nao agricultor . . . e os Cubeo. . . . Os 
Borówa [Maku] tem sido criados ·de casa ou escravos de ra<;a para 
a maioria, se nao para todas, ·as ttibos Aruak e Tucano da regiáo" 
( 1963 :106). 

Podemos dizer que entre 1ndios do Rio e Maku existe real
mente urna simbiose, baseada, essencialmente, na adapta<;ao ecoló
gica diversa de cada grupó, mas tal simbiose tem sido percebida 
como urna oscila<;áo entre dois· extremos : num, o Maku é visto como 
escravizado pelo 1ndio do Rio; no outro, o Maku surge como 
um parasita na economia doméstica do 1ndio do Rio~ Em qual-

. quer das duas versóes, existe sempre a figura do explorador e a. 
do explorado : num extremo, o Maku é ·a vítima da espolia<;áo do 
1ndio do Rio; no outro, é· o · 1ndio ·do Rio que sofre o peso do 

. parasitismo Maku. Impressiona-nos a semelhanc;a de tal .esquema 
atribuído a essa situac;áo intertribal com a estrutura de classes e 
as-rela<;oes de dominac;áo e sujeic;áo que caracterizam a sociedade 
brasileira, particularmente _no interior. . . · 

Na realidade, a situac;áo de interac;áo MakuÍ1ndios do Rio, 
em termos da~ dependencias . que um grupo tem do outro, é bem 
mais equilibrada do que· preten_dem tais representac;óes. As rela
<;óes entre os dois pare.cem antes um ·ciclo cumulativo de tentativas 
mútuas de explorac;áo, o qual chega a um pc>nto de saturac;ao tal, 
q\le provoca o rompimento de urna ou de ambas as partes. Segue
se urna suspensáo das relac;óes, um afastamento · mútuo, cheio de 
rµedos e de suspeitas de magia de parte a parte,. Eriqu'anto rompi
das, assim, as relac;óes entre "patrao" 1ndio do Rio e "cliente" 
Maku; tanto· üm como oufro procuram outros pa,rceiros para iniciar 
novps lac;os do tipü patrono/cliente. As vezes, .o Ma:ku arranja 
vários patróes . simultaneamente e anda · durante algum tempo 
repleto de farinha, de· fumo, com roupas usadas dos patróes, por 
vezes, utilizando-se de urna espingarda emprestada destes. .Do 
ponto de vista dos patróes, a expectativa de lucro em forma de 
cac;a, frutas e outros produtos da floresta aumenta diariamente. 
Mas, ao final, saem mal servidos, quando o Maku desaparece e 
nao vo1ta por muito tempo. . 

Chamamos a relac;áo que se estabelece entre o Maku e o 
1ndio do Rio· de patrono/cliente, por apresentar algumas das 
características· apontadas por Wolf, principalmente porque envolve 
normalmente duas pessoas, "de sorte que um dos parceiros está 
claramente melhor colocado em relac;ao ao outro, quanto a sua 
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capacidade de conceder bens e servi<;os. . . . Como o parentesco 
e a amizade, o relacionamento entre patrono e cliente abrange 
facetas múltiplas dos atores envolvidos e nao apenas as necessi
dades fragmentadas do momento" (Wolf, 1974 :18) . 

Os "patróes" sao os Tucano, Desana, Uanano, Pira-tapuía, 
Cubeo, enfim, todo~ os f ndios do Río que habitam a área do Rio 
Uaupés e seu afluente, o Papuri. Nao se sabe com qual grupo 
ribeirinh'"l se originou esse tipo de rela<;áo patrono/ cliente. De 
qualquer maneira, para que ela se estabele<;a, é necessário que 
exista Maku morando relativamente próximo ao 1ndio do Rio e 
que o " patráo" disponha de bens suficientes para que possa pagar 
os ·servi<;os e produtos que lhe f ornece o Maku. 

Os bens n1ais valorizados pelos Maku sao: espingarda, fumo, 
f arinha, pimenta, rede, panela e sal, além dos instrumentos de 
metal como ter<;ados, n1achados, facas e itens menores, como 
fósforos, an~óis. O valor atribuído a cada ítem é relativo, pois 
está sempre condicionado ao desejo do l\ilaku em adquirir algo em 
particular e a disponibilidade desses bens por parte do "patrao". 
O trabalho que o ~1:aku executa para o 1ndio do Rio é pago de 
acordo com esses mesmos critérios. Poi vezes, o Maku demanda 
por horas de seu trabalho apenas urna caixa de fósforos como 
pagamento, pois é disso que ele precisa no momento. Igualmente, 
se o Maku pede algo de que o patrao nao <lispóe na ocasiao, este 
oferece o que tem e ficam assim acertadas as contas. 

Do ponto de vista do intercan1bio de bens n1ateriais, fica claro 
que o maior interesse que .os índios do Rio tem nas suas relat;óes 
com os Maku é adquirir produtos da floresta. Arnbas as partes 
·consideram a carne moqueada como () ítem niais típico e impor
tante que os Maku f ornecem. Mas há outros produtos que passam 
<lestes para os 1ndios do Rio: frutas silvestres, folhas de palmeiras 
para telhado de tasa, resinas de árvores, canas para flautas-de-pa, 
cestas tranc;adas de cipó. Antes de adquirirem espingardas, os 
f ndios do Rio também obtinham dos Maku zara batanas e venenos 
para ca<;a. Os 1ndios do Río utiliza~ ainda os Maku como· ~arre
gadores e remadores em suas viagens, além dos servi<;os já men-
cionados de ro~ e preparo da mandioca. . 

Sendo que os fndios do Río tem maior acesso a produtos 
industrializados, principalmente através das missóes, os Maku se 
beneficiam disso, recebendo como pagamento bens de troca em 
segunda mao, além de produtos de ro<;a, especialmente f arinha 
fumo e pimenta. ' 

A re!ac;áo patrono/cliente é mais comumente estabelecida 
entre o cabec;a de um grupo doméstico 1ndio do Rio e um indi-
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víduo ou grupo doméstico Maku. Porém, outras con1bina<;óes sao 
possíveis e ativadas, como as que estáo representadas na Figura IV, 
abaixo: 

fNDIO INDIVíDUO GRUPO DOMÉSTICO GRUPO LOCAL 
DORIO /i A 

1 

1 

1 
1 

1 1 

.k. 
.y 

'~ t MAKU 
INDIVfDUO GRUPO DOMÉSTICO GRUPO LOCAL 

Figura IV. Unidades de relai;óes patrono/cliente. 

En1bora as relac;óes entre patráo 1ndio do Rio e cliente Maku 
sejam essencialmente diádicas, o fato de os servic;os do Maku en
volverem basicamente tarefas domésticas, além do trabal\lo agrícola, 
a unidade de interesse nessa relac;ao, do ponto de vista do 1ndio do 
Rio, é quase sempre o grupo doméstico. Por outro lado, apesar de 
o resultado desses servi<;os. reverter para o grupo doméstico Maku, 
em sua execu<;áo, um indivíduo Maku pode trabalhar sozinho para 
o patráo, sem a participa<;áo de seus familiares. 

As situa<;óes que envolvem grupo local 1ndio do Rio e grupo 
loc~l Maku sao, muitas vezes, ocasióes cerimoniais para os pri
me1ros. Quando urna aldeia 1ndio do Rio está organizando algu
ma festa, o seu chefe engaja os servi<;os de todos os adultos Maku 
de um grupo local inteiro para trazer alimentos da mata, ficando 
o desempenho da taref a a cargo do ~ndivíduo Maku que a recebeu. 
Quan?o da entrega . dos produtos encomendados ( enguias, ou 
qua~ttdades ~ fruta cunuri, ou mesmo carne), na aldeia dos 
Índ1os do Rio, as rela<;óes patrono/ cliente tomam forma ritual. 
A chegada dos Maku, o chefe d.a a ldeia ribeirinha e o encarregado 
Maku da encomenda, sentados em banquinhos, entram num diá
logo cerimonial, 5 sempre na língua do patráo. Esses diálogos nao 
chegam a exceder .dez minutos. Outros pares de 1ndios do Rio e 
Maku-4esempenham igualmente diálogos curtos. Há danc;as, can
tos que se referem especialmente a fruta trazida e, no final, o 
patráo dá aos Maku grande quantidade de caxiri. A esses encon
tros ritualizados dá-se o nome de "dabucuri", em língua geral. 

s Sobre diálogos cerimoniais, vide Fock (1963) e Riviere (1971). 
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Esse aspecto ritual das relac;óes patrono/ cliente entre 1ndio 
do Rio e Maku está scmpre presente, quando ·da entrega dos pro
dutos pelos Mak~, einbora, quando nao envolve grupos locais 
inteiros, ele seja bastante simplificado, com merios pompa e sen1 

.• . 
cax1n. 

·Em Reichel-Dolmatoff encontramos informac;óes sobre a pre
senc;a de Maku jurito .aos Desana: "Na vizinhanc;a das malocas : .. 
há pequenos grupos de Maku que vivem e ~rabalham nas roc;as, 
desempenham tarefas · domésticas, cuidam das crianc;as e servem 
seus 'patróes' de muitas outras maneiras, especialmente em certas 
ocasióes rituais" . (1971 :19). N_essas ocasióes rituais, os Maku 
desempenham vá~ias ta.reías periféricas ao rito propriamente <lito, 
tais como : "apanhar len ha para i:nanter as f ogueiras acesas, tomar 
conta das canoas d~s visitantes, cuidar das criancinhas. Também 
está a seu cargo o preparo dos enormes charutos cerimoniais que 
sao fumados quando se firma urna alianc;a entre fratrias; ... do 
centro da maloca, ele comec;a a passar o caxiri" pelos participantes 
( 1971 :162).. 

Goldman menciona que pouco antes ·de sua estada na área, 
um 1ndio do Rio tinha em sua casa oito homerts e mulheres Maku 
como agregados (1963 :105). No entanto, os Cubeo negaram que 
hoje em dia mantenham empregados Maku. Antigamente, sim, 
utilizavam-nos para servic;os domésticos, abrigando-os em casa. Os 
chef es de grupos domésticos admitiam um . indivíduo ou um casal 

.. em suas casas, que faziam entáo todo o servic;o rotineiro : os homens 
·pescavam, as mulheres trabalhavam na roc;a, buscavam água e 
lenha. Em troca desses servic;os; recebiam comida, abrigo e pro
tec;áo contra inimigos. No entanto, os Cubeo nao enfatizam as 
vantagens economicas dessas prestac;óes de ·servic;os Maku,. Pelo 
contrário, afirmam que eles representavam tal inconveniencia, que 
acabaram sendo mandados embora. Os Cubeo afirmam que nao 

· chegavam a ser liberados de seus af azeres normais pelo fato de 
. terem· Maku trabalhando para eles. Nos dias de boje, apenas alguns 
Cubeo continuam mantendo relac;óes patrono/cliente· comos Maku. 

Ambas as partes reconhecem a relac;ao Maku/lndio do Rio 
pelo termo anan, que poderíamos·· traduzir como 'criado'. Tradi
cionalmente, cada Maku "pertencia" ao filh~ do 1ndio do Río a 
quem seu pai pertencera, porém, atualmente, isso é raro. Normal
mente, o Maku· tem relac;óes economicas . mais ou menos · perma
nentes com um 1ndio do Rio em particular, porém mantém transa
c;óes com vários · outros. É comum para o Maku ter tela~óes 
patrono/ cliente com urna série de indivíduos, mu itas vezes 
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espalhados por diversos rios, n1as concentra seu interesse naquele 
que fizer a melhor oferta por suas prornessas de carne e inao-de
obra. Mu itas vezes, nao passam realn1ente de promessas. Desse 
niodo, o l\ifaku pode acumular <lívidas para com os 1ndios do Rio 
<lívidas essas que poden1 ser pagas com grande demora, apesar d~ 
reconhecer que isso pode provocar ataques de n1agia por parte 
dos "patróes" insatisfeitos. 

Quando o patrao quer alguma coisa do Maku, procura-o. Se 
quer carne, pro ve o Maku de farinha, fumo e pi menta para usar 
na floresta. Por vezes empresta-lhe u1na espingarda com muni<;áo. 

Hoje em dia, os Maku sao virtualmente dependentes de man
dioca, embora ainda falem de seus avós, que nao tinham agri
cultura. Mesmo que tenham grandes quantidades de carne, frutas, 
peixe, quando aca·mpam na tnata, se nao tiverem n1andioca, consi
deram-se <lesprovidos e voltam imediatamente para suas roc;as ou 
vao a aldeia do patrao em busca de farinha. Neste sentido é 
difícil caracterizar a relac;ao que mantem com os 1ndios do Rio 
como de dependencia, já. que contam com sua própria fonte, 
embora limitada, de mandioca. Tal dependencia, se realmente 
existe, é estabelecida pela necessidade que tem os Maku de instru
mentos de metal, adquiridos geralmente dos 1ndios do Rio. A 
maioria dos ~Iaku nao recorre diretatnente aos 1nissio~ários para 
obtenc;áo desses bens, por várias razóes: 1. a distancia que os 
sep~ra das missóes; 2. a falta de canoas que lhes permitiriam 
atravessar os grandes rios; 3 . a barreira' que, para eles, · repre
sentam os 1ndios do Rio, urna vez que teriam, necessariamente, que 
passar por suas aldeias e isso os enche sempre de constrangimento ; 
4. medo dos missionários. 

Enquanto alguns 1ndios· do Rio se veen1 . subnietidos ao tipo 
de sistema servil que tem caracterizado a explorac;ao da borracha 
na Amazonia, no qual o trabalhador está eternamente em <lívida 
para com o dono do seringa!, isso nao parece ocorrer entre tra
balhadores Maku e patróes Índios do Rio. Cremos que o modelo 
do "barracao" nao é aplicável aqui, justan1ente pela falta do ele
n1ento de dependencia completa e irreversível do patrao· e pela 
falta de coerc;ao efetiva, como é o caso da ac;ao policial nos serin
gais. M~smo quando os Maku, por intermédio dos lndios do Rio, 
sao engajados na coleta da borracha, nunca chegam a se definir 
por sua dependencia do branco. Há, por exemplo, o caso de um 
grupo de irmáos Maku que foran1 recrutados por um de seus 
patróes Desana para trabalhar num seringa}, com cujo dono, aliás, 
esse Desana já estava endividado. O patrao levou os Maku ao 
seringal, no rio Uaupés, após duas semanas de viagem, com a in-
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ten<;áo de receber deles o pagamento atr.asado pelas panelas e pano 
que lhes havia adiantado no ano anterior. Os Maku nunca .che
garam a coletar a quantidade de borracha que o branco quena e, 
depois de dois meses, fugiram. Na volta, fora~ roubando canoas 
para atravessar os ríos, pilhando ro<;a~ e, por ftm, entraram pela 
mata. Por essa razáo, os brancos ev1tam emp~e~ar os Maku e 
os 1ndios do Rio se queixam de sua irresponsabthdade e falta de 
pala vra. ~ 

As trocas efetuadas entre Maku e 1ndios do Rio tem sempre 
lugar na aldeia <lestes. É normal e esperad..? que o Maku se, ~es
toque de seu território para a casa do patrao com esse propos1to. 
O Maku é 0 f ornecedor de zara batanas, arcos, flautas e cestas. 
Porém, cabe aos vários grupos ribeiri~hos a produ<;~o,. até certo 
ponto, especializada por grupo, de bala1os, ralos, ceram1ca) .re~es. 
Alguns desses artigos sao vendidos como a~tes.anato nas 1n1ssoes. 
Outras vezes, eles sao parte de pagamento, principalmente por redes 
industrializadas. . 

Entre um e tres meses de cada ano, o Maku pas.sa cu1d~n~o _ 
da roc;a do 1ndio do Río. Por vezes, e~e ~ecebe ~ma 1ncumbenc1a 
específica para ser efetuada em sua propna alde1a, como no caso 
de um patráo Desana que deu milho a um Maku para este o 
plantar em sua própria ro<;a, indo o produto para o Desana. 

Em parte, a mobilidade espacial dos M.aku é ac~ntuada pela 
sua rela<;áo economica com os patróes 1nd1o_s do R10. Por um 
lado, engajar-se como máo-de-obra para o pa~r~o t~az q1=1ase sei;ip~e 
0 Maku a aldeia <leste, por vezes, a longa d1stanc1a de sua prop:1a 
casa. Por outro lado, quando desempenha tarefas de, ca<;a, a f1n1 
de fornecer carne para o patráo, ele é levado tambem a .longas 
distancias dentro da floresta, onde pode pern1anecer d1~s ou 
semanas. AJ.ém disso, o desejo de se afastar de um. patrao ex~gente 
que o sobrecarrega de tarefas, ou o medo da magia dos 1nd1os do 
Rio, o compelem a se locornover por quilómetros, das aldeias para 
a mata. . 

Por outro lado, a mobilidade que caracteriza o modo d_e vida 
Maku, em si, já condiciona o caráter es~ecíf ico dessa rela<;áo 
patrono/ cliente, pois o patráo 1ndio do R10, por desconhecer .º 
mundo da floresta, depende de seu cliente Maku para cons~ir 
produtos da mata que sao necessários a s~a produ<;áo e consumo. 
Os poucos 1ndios do Rio que na? tem ch~ntes Maku ca~am, eles 
próprios, ou aumentam a produc;ao de pe1xe, para obter as pro-, , . 
te1nas necessanas. 

Quando um Maku é chamado por seu patráo, este vai até 
ele para Ihe dar taref as ou fazer encomendas. O con tato entre os 
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do is é bastante f onnalizado, ha vendo longas trocas de cumpri
mentos antes que se passe aos negócios. O Maku fica agitado, 
olha para o chao e 1nostra grande embara~o. Toda a conversa é 
feita na língua do patráo, pois nenhum fndio do Rio fala Maku, 
idioma que acham ridículo. Se o fndio do Rio vai a casa de un1 
Maku e ve alguma carne moqueada que lhe interesse, simplesmente 
a leva. O Maku nunca recusa, temendo que, se o fizer, será atin
gido pela magia do 1ndio do Río. Ele concorda com tudo o que o 
patráo diz e den1anda. 

Tradicionalmente, a alocac;áo do status de "patrao" ao 1ndio 
do Rio tinha 'Sua base, nao tanto na desigualdade económica entre 
os dois grupos, como na imagem que os 1ndios do Rio tinham -
~ tem - dos Maku como seres humanos. Em outras palavras, 
o Maku era o "cliente" porque era sodalmente "inferior" ao 1ndio 
do Rio: por seu non1adismo, pela fluidez de seus grupos locais, 
por sua "promiscuidade" no casamento, por viver na floresta 
co1no os animais. Seriarn esses atributos, e náo o valor intrínseco 
dos bens trocados entre os dois grupos, que teriam levado a situa
c;áo em que os Maku, ·assumindo de certo modo essa imagem, se 
esta.beleceram como os "clientes", nao só trocando bens, mas 
fornecendo servi<;os pagos por seus patróes Índios do Rio. Con1 
o advento de objetos industrializados, e a reten<;ao dos mesmos 
pelos 1ndios do Rio como bens de traca, vis-a-vis os Maku, a 
relac;ao hierárquica de "patróes" fndios do Rio e "clientes" Maku 
tornou-se ainda n1ais acentuada. 

Como seria de esperar numa situac;ao em que predomina a 
relac;áo do tipo patrono/ cliente, o caráter dessa relac;áo entre os 
Maku e os 1ndios do Rio extravasa a esfera puramente economica 
e atinge outras áreas de interac;ao. Porém, se compararmos o caso 
presente com o descrito no capítulo I, veremos que as áreas <le 
interac;ao extra-economicas envolvem urna interdependencia que é, 
até certo ponto, surpreendentemente limitada. É verdade que a 
situac;ao Sanu1ná/Maiongong nao chega a se caracterizar como do 
tipo patrono/ cliente, pois exist~ entre esses dois grupos maior 
igualdade social. Tanto assim, que tem acorrido intercasamentos, 
o que é praticamente inexistente entre os Maku e os 1ndios do Rio. 

Há, ·no entanto, indicac;óes de que tais unióes, ao menos no 
passado, existiram na área do Uaupés, entre Maku e grupos 
Tucano. Por exemplo, tem sido atribuída ao sib Cubeo Bahúkvwa 
ascendencia Maku. Embora os Cubeo afirmem que nao se casam 
corn Maku, tal afirma<;ao "é negada por urna tradic;ao de sibs, 
segundo a qual os Bahúkiwa receberam, certa vez, esposas Bo
rówa", isto é, Maku (Goldman, 1963:105). 
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É possível encontrar homens Tucano casados com n1ulheres 
Maku, porém mulheres Tucano nunca se casam com homens Maku. 

O n1ais freqüente, entretanto, é que, 1nesmo nos casos en1 
que bá assimila<;ao dos Maku ao modo de vida Tucan~, inclui~do 
0 abandono de língua Maku e a ado<;ao de todo o estilo de vida 
do rio, isso acorre, sem que haja intercasamentos Maku-Tucano. 
É o caso dos Bara Maku que vivero em Caño Cucura, na Colom
bia, próximos aos Cubeo. 

Do ponto de vista dos indios do Río, a ausencia ~e ta~s 
intercasamentos está ligada a no<;áo de que seria bastante tmpro
prio casar com gente tao inferior. 

Sob urna perspectiva menos subjetiva e unilateral, podemos 
tentar compreender essa distancia matrimonial entre os dois grupos, 
interpretando-a como urna das ~nif;sta<;óes da distancia s~cio
cultural que existe entre eles, 1sto e, como un1a constata<;ao e 
reafirma<;áO de que indios do Rio e ~aku sao tao diferentes, ~m 
do outro, que tal diferen<;a se aproxima da que separa espec1~s 
distintas. Sao seres culturais e étnicos diversos e a nao ocorrenc1a 
de intercasamentos seria talvez urna tentativa de preservar essa 
distin<;áo. Por exemplo, os Bara .Maku que vi:em na :egi.ao do 
igarapé Macu-paraná alimentam at1vamente sua 1ndepend~nc1a cu~
tural e política de seus vizinhos Desana. E urna das mane1ras ma1s 
eficientes de manter essa independencia é evitando unióes matri
moniais com o outro grupo. 

Na esfera religiosa, enc¿ntran1-se casos esporádicos de curas 
de 1ndios do Rio por xamás Maku. Esses casos podem, porém, 
ser o resultado da escassez de xamás praticantes entre os grupos 
ribeirinhos escassez essa criada pelo impacto dos missionários, no 

' . 
sentido de acabar com a religiao indígena e eliminar o xa1nan1smo. 

Fora a esfera económica, é no campo da magia que encon
tramos a maior intensidade ae rela<;óes entre Maku e 1ndios do 
Rio mesmo considerando que a magia representa um tipo de inte
rac;~o negativa, pois afasta, em vez de aproximar, os dois grupos. 

As acusa<;óes de magia sao mais freqüentes dos Maku pa.ra 
os 1ndios do Rio, embora Koch-Grünberg ( 1906) houvesse r~gis
trado que os Maku eram freqüenten1ente acusados e punidos, 
sempre que um Tucano lhes atribuía ~ morte ?e a:guém. Talvez 
devido a influencia missionária, os 1nd1os do Rto nao demonstram 
mais a mesma intensidade em relac;áo a magia Maku. 

Os Maku, por sua vez, atribue1n a maior par.te ~as mortes e 
doen<;as que ocorren1 entre eles a magia ou feittc;aria, sendo os 
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1ndios do Río os mais freqüenten1ente apontados con10 responsá
veis. A razáo dessas acusa<;óes é explicada pelos Maku como se 
devendo a insatisfa<;óes por parte dos 1ndios do Rio : ou os Maku 
deixaram de lhes levar carne, ou de fazer algum outro servic;o. 

O modo mais freqüente com que os 1ndios do Rio suposta
mente matam os Maku é por meio de encantac;óes sopradas no 
tabaco, que, por sua vez, desencadeiam a ac;áo de objetos pato
genicos dirigidos a vítima. Só um xamá tem o poder de remover 
esses objetos e neutralizar o mal que causam. 

Por sua parte, os Maku tentam esconder seu conhecimento de 
práticas mágicas, mas torna-se logo evidente que o possuem. 
Certos elementos mágicos, inseridos na carne que é destinada ao 
fnclio do Rio, tem o poder de levar a tnorte o receptor da carne. 6 

Vemos, assim, que a f onte de ansiedades que levam a acusa
c;óes de magia é gerada por considera<;óes de ordem económica. 
Urna transac;ao mal feita ou incompleta, reconhecida como tal pelo 
Maku que a viveu, é razáo suficiente para se iniciar urna cadeia 
de antagonismos que, entretanto, só se torna explícita, depois do 
fato consumado, isto é, no caso extremo de morte entre os Maku. 

O medo a magia tem levado grupos locais Maku a se deslo
carem em peso, ou em parte, numa tentativa ·de escapar aos seus 
efeitos desastrosos. Por exemplo, o grupo local Web Deh, já 
mencionado acima (p. 169), residente na bacía do Tiquié, disper
sou-se em 1968, devido a mortes atribuídas a magia Desana. Os 
sobreviventes mudaram-se para un1 local chamado Cabaris e aí 
formaram nova aldeia. 

A rela<;ao patrono/ cliente entre 1ndio do Río e Maku, com 
todas as suas ramificac;óes de ordem económica, social, ritual e 
mágico-religiosa, existe boje, nao mais da maneira original, porém 
dentro do quadro mais geral de um sistema assimétrico de contato, 
que incluí outras rela<;óes patrono/ cliente, envolvendo índios e 
brancos. Como tal, é que o sistema intertribal 1faku/1ndios do 
Rio <leve ser atualmente entendido. 

As inversii.es cosmológicas 
-

Para os Desana ( Reichel-Dolmatof f, 1971), a alma humana 
tem várias possibilidades depois da morte. As almas daqueles que 

6 Para maiores informac;óes sobre as práticas mágicas dos Maku, 
vide Silverwocxl-Cope (1972) e dos fndios do Rio, vide Goldman (1963) 
e Reichel-Dolmatoff (1971). 
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tiveram urna vida moral de acordo com as normas, transf ormam-se 
em colibris e váo para um mundo subterraneo caracterizado pelo 
consumo de leite materno e coca. É o paraíso. Apenas uns poucos 
alcan<;am este paraíso. A maioria está fadada a ir para a casa dos 
animais de ca~a, a f im de substituí-los, sen do trnsformados ein 
animais reais de cac;a. O xa·ma. Desana é o único capaz de con
seguir a liberac;áo de animais pelo Dono dos Animais, depois de 
urna promessa de enviar-lhe o equivalente em almas humanas. 

Idéias semelhantes sao expressas pelos Cubeo. A alma de 
"pessoas adúlteras, nao cooperativas, violadoras dos lac;os rituais 
de amizade, ou claramente anti-sociais, assume1n urna forma ani
mal" ( Goldman, 1963 :259). Outros que tenham levado urna vida 
condizente com as normas, continuam, após a morte, em forma 
humana, n1as em vez de cultivar mandioca e pescar, os espíritos 
dos mortos vivem como cac;adores noturnos, alimentando-se de 
bovboletas, cobras e larvas. Na vida após a morte nao existe 
mandioca. 

Tais relac;óes recíprocas entre homens e animais sao expressas 
ainda em outro nível, no das restric;oes que sao cuidadosamente 
observadas pelos 1ndios do Rio que está.o em estado ritual. Isto 
acorre em crises individuais no ciclo de vida, como no nascimento, 
puberdade, menstruac;áo, parto, doenc;.a e morte. Mas também está 
presente nas épocas do ritual J urupari, quando' seres sagrados sao 
revelados aos jovens do sexo .masculino, durante sua iniciac;ao. 
Pessoas em estado ritual poderáo comer apenas frutas da floresta 
e formigas, devendo evitar qualquer fonte de calor, ou contato com 
o sexo oposto. A nao observac;áo destas restric;óes colo.ca a pessoa 
em perigo de ataque por parte de seres sobrenaturais e por cria-
turas predatórias da floresta. · ' 

Até certo ponto, os Maku tem a mesma visao das relac;óes 
entre homem e rneio ambiente, mas existem diferenc;as importantes 
na sua concepc;áo das causas da doenc;a e da morte humanas, da 
natureza do após morte e da origem dos animais. 

O Maku nega qualquer ligac;ao entre a marte dos seres huina
nos e a origem dos animais de cac;a. Mas como o 1ndio do Rio, 
o Maku também considera a vida após a morte como urna inversáo 
desta vida. Na morte, as almas todas renascem no domínio de 
Idn Kamni, o criador da vida, n-0./topo do universo. Alimentadas 
por Idn Kamni, as almas renascidas, rapidamente, alcanc;am a 
juventude e vivem depois disto, exclusivamente, dos alimentos culti
vados na rcx;a de Idn Kamni: mandioca, rnilho, arroz, etc. Na 
vida depois da morte, nao existe cac;a, pesca ou cole~a. 
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Na ~omparac;~o da adaptac;áo_ ecológica, organizac;ao social e 
osm~log1a dos dois grupos - Maku e lndios do Rio - vemos 

:e?ett.da~en!e o prin~íp~o da in~e:sao, que é reconhecida pelos 
~ropnos indios e exprimida de varias maneiras. 

Com~ vimos, a adaptac;ao ecológica de cada grupo é polarizada 
entre º. no e ~ floresta. O relacionamento entre os dois grupos 
se. basei.a. nas ,dif erenc;as ou polaridades em sua adaptac;ao ecológica. 
yi~1?~, também, que o mesmo modelo formal de organizac;áo social 
e t~t1hzado. por ambos, mas atualizado de maneiras apostas: . o 
1~d':..o do Rto ~nf atiza a solidariedade de irmaos, o Maku, a asso
ciac;ao com af ins. O 1ndio do Rio é exogamico a nível tribal 
o · Maku é endogamico a nível regional ou mesmo local. ' 

. No sistem~ c~smológico, as inversóes se mostram ainda mais 
mareantes. Pnme1ro, enquanto para os Maku o paraíso se en
contra no topo do cosmos, para o 1ndio do Rio ele está embaixo 
da terra, de onde veio a sucuri que deu origem aos sibs e fratrias. 

. Ainda mais inte~essante ~ a diferenc;a entre a concepc;ao dos 
dois grupos sob;e. vida .d~po1s da morte. Ingressar no paraíso, 
~ra o Maku, e 1ncon~1cional e nao discriminatório. Qualquer 
Maku o alcanc;a. pelo simples fato de ter sido Maku nesta vida. 
O de~tino do indivíduo nao é determinado pela avaliac;ao de urna 
mo~hda~e. grupal. J á para o 1ndio do Rio, a vida após a morte 
e~ta condicionada exatamente as normas morais do grupo. Quem 
nao se conform~ a elas,. <leve pagar por isso, se tornando o ali
mento da comun1dade futura, em forma de animais de cac;a. Aqui, 
as crenc;as do após morte operam em fun~ao direta do controle 
social do individuo. 

_ C~m relac;ao as concepc;óes sobre a n1orte humana, percebemos, 
nao exatamente· urna inversáo, mas urna diferenc;a entre os dois 
gr~pos, que é, entretanto, bastante signific3ctiva no contexto inter
tribal. Para o 1ndio do Rio, a morte é resulta.do de ataques de 
seres sobr~naturais (pro~enientes da floresta ou de outras f ontes) 
como castigo pela quebra de códigos sociais e restric;óes rituais. 
Nas atitudes do 1ndio do Rio referentes ao meio ambiente, nas 
suas crenc;as sobre a vida após a morte e em suas restric;~es 
rituais, ·encontra-se repetido o princípio de que, entre os homens 
e o meio natural, existem relac;óes de interdependencia e trocas re
cíprocas caracterizadas pela presenc;a de perigo. Sao estas trocas 
o foco do comportamento ritual e o medo de ataques sobrenaturais 
(vide Reichel-Dolmatoff. 1976). 

Entre os Maku, a maioria das martes e doenc;as é atribuída 
a magia, sen do os 1ndios do Rio os que sao mais f reqüentemente 
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culpados por essas mortes, pois os Maku reconhecem que, muitas 
vezes, deixam seus patróes insatisfeitos nas suas transac;óes eco
nómicas. 

Assim, enquanto o 1ndio do Río morre err1 decorrencia de 
sanc;óes sobrenaturais, que governam a conduta social.· e ritual em 
relac;áo ao mundo vegetal e animal, o Maku morre vítima da 
magia punitiva de seus patroes 1ndios do Rio. 

As diferenc;as e inversóes se completam perfeitamente nas 
crenc;as do a-i)ÓS morte de cada grupo, em outro sentido. Os 
tndios do Rio, nesta vida sedentários, pescadores e agricultores, 
na vida depois da morte tornam-~e nómades noturnos, cac;adores 
de cobras e borboletas. Nao tem mandioca. 

Os Maku, nesta vida nómades cac;adores e coletores, no 
paraíso vivem f ixos na roc;a de ldn Kamni, alimentando-se exclu
sivamente de produtos cultivados. Nao tem cac;a, nem coleta no , . 
para1so. · 

N urna frase : Maku se torna 1ndio do Rio e f ndio do Rio 
se torna Maku. 7 

7 As cosmologias da área do Uaupés sao o objeto de um estudo 
em elaborac;áo por Peter Silverwood-Cope. 
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CAPÍTULO V 

BUGRE OU 1NDIO: 
GUARAN! E KAINGAN,G NO PARANA 

MARIA LÍGIA MOURA PIRES 

ALCIDA RITA RAMOS 

A situ{lfáo de conf ato íntertribal 

Ao contrário de outras situac;oes envolvendo a interac;áo de 
gru~os tribais distintos, como aquelas tratadas nos demais capí
tulo deste volume e as que caracterizam o Alto Xingu (antes e 
dep ~s da criac;áo do Parque Nacional) e, no passado, a área do 
Chacp ( em que as relac;óes entre os diversos grupos se definiram 
a P~ftir de mecanismos engendrados e articulados pelos próprios 
memhros dessf s grupos, atores das situac;óes de contato), o caso 
particular da situac;áo Guarani/ Kaingang surgiu e tomo u forma 
como decorrencia do processo de expansao da sociedade brasileira. 

· Diferentemente d~s situac;óes acima citadas, em que o sistema de 
inte~ac;á~ de grup~s tribais diversos foi criado independe!1temente 
do tipo de relac;óes\que seus membros possam ter estabelec1do para
lelamente com a ~ociedade envolvente, 1 a situa~ao de contato 
Guarani/Kaingang 'foi moldada, desde o início, por pressóes exter
nas, pelas quais o relacionamento de cada grupo com a sociedade 
regional ou nacional contribuí u para o estabelecimento do " modus 
vivendi" partifular que caracteriza a interac;ao dos membros das 
duas -kibos. ~em essas pressóes, provavelmente tal situac;ao de 
contato intertr·bal nun2r teria chegado a se concretizar. Mas, na 

1 Vide, por exemplo, Zarur, que mostra existir entre os índios xin
guanos tres esferas de trocas que funcionam independente e paralelamente 
a ••tres circuitos de trocas com a sociedade caraíba ", isto é, branca 
(1975 :89) . 
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.1ne?ida en1 ~ue o território .antes do1ninado pelos diversos grupos 
1nd1g~nas. fo1 sendo progress1vamente ocupado por suc,ssivas fren
~es p1one1ras, esses g,rupos fora.m sendo empurrados 1¡para áreas 
cada vez m~~o~es, . ate que se v1ram fon;ados a compcl:rtilhar um 
?1esm~ t;rr~tonq, independentemente de terem ou ná1 inclinac;ao 
a coex~stenc1a. ~esse modo, Guarani e Kaingang, que té 0 início 
do periodo colonial mantinham territórios separados e viviatp em 
guerra, 2 convivem boje nas mesmas reservas indígena$, adn1inis
tradas, por br~nco~. En~ontramos, . assim, em certas regióes do 
Parana~ um3: s1tuac;ao etn1~a1;l1ente tripartida, envolvendo elemintos 
Guaran1, Ka1ngang e brasile1ros (chamados, pelos índios de "por-
tugueses") . ' { 

. , A coexi~tenci~ desse~ grupos . tribais, ao menos na resr rva 
t~d1.gena . aqu1 foc~hzada, e carac~enzad~ por urna interac;ao e~po
r~d1ca, d1s~ante e impre~nada de 1deolog1as que revelam urna situa
c;ao de des1?ualdade social : os Kaingang se consideram superiJ res . 
aos Guarant. 

. É nosso objetivo neste capítulo apreender os mecanismq>s e 
~ro.cessos ·de a.rticulac;ao social, através dos · quais esses grt!~pos 
~tnic~s se relac1onam uns com os outros, e entender até que ponto 
a. soc1edade 7egional. afeta seu relacionamento. A fim de da ao 
le1t.or urna v1sap ma1s: co1?'1pleta da. situac;ao de contato Gua{ani/ 
~ª·?~ang; daremo~, pr1me1ramente, informac;óes resumidas sobre a 
h1stona .da ,expansao branca na área e a configurac;áo atual desses 
grui:os ind1genas no sul do Brasil, para entáo nos aprofunda1 mos 
na s1tuac;ao de contato propriamente dita. 3 j , 

A ocu.pafao da área 

Muitos. ~~ulos ante~ da descoberta da América pelos euro· 
peu~, P terntor~o que hoJe for~a, a Regiáo Snl do Brasil já era 
·habitado por diversos grupos 1nd1genas. Por / ocasiáo da chegada 
do conquistador branco, o grupo mais numeroso era o Guaraní 
que ocupava, tanto o litoral, como o planaltQ interiór. ' 

t 

2 
..• Cf. Bertoni. ~1922 :42~) : " Esta forma irregular de su territorio 

expo~1a a los Mb1ha. a ~ontmuos atropelos de los índios del grupo Krenn, 
e~pec1almente los Kamgang . . . los que tambien· ocupaban ' grandes territo
rios Y con los cuales estaban en perpetuo estado de guerras ". 

3 Para maiores detalhes sobre o desenvolvirnento histórico da . expan· 
sao branca na área, vide Moura Pires, 1975. 
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Náo podemos precisar quando se deu a ocupa<;ao da costa 
atlantica pelos Guaraní, mas tudo leva a crer que alguns séculos 
antes da conquista ibérica havia, entre nluitos outros, um tronco 
tribal e lingüístico . que se localiza va nas regióes delimitadas pelos 
rios Paraná e Paraguai. Esse tronco, entáo homogeneo, com o 
correr do tempo e devido a fatores diversos, foi se dispersando por 
migrac;6es que se deran1 em várias 'épocas e e1n várias dire<;óes. 
i\ maior de todas essas migra<;óes foi a que se dirigiu para o litoral 
atlantico e daí para o norte. Foi a partir desses movimentos que 
surgiu a divisáo entre Tupi e Guaraní. Os Tupi deixaram seu 
primitivo habitat e alcan<;aram o litoral. Por sua vez, os Guarani 
continuaram no sul, e, como no caso dos Tupi, se subdividiram 
em várias tribos. 4 Segundo Métraux, os Guaraní, que inicialmente 
eran1 conhecidos con10 Carijó {Carió, Carixó ou Kari'ó), eramos 
senhores da costa atlantica, desde a Barra da Cananéia ao Rio 
Grande do Sul. A partir daí, se esten<;liam aos rios Paraná, U ru
guai e Paraguai (Métraux,. 1948b :69-70). 

O território ocupado pelos Kaingang náo está táo claramente 
delimitado nas fonte_s históricas. Encontravam-se espalhados pelo 
norte do Rio Grande do Sul, pelos campos de Palmas e Guara
puava, sertóes do·s ríos Tibagi e I vaí, no Paraná e penetravam até 
Sao Paulo. Métraux informa que os Kaingang precederam os 
Guaraní na ocupa<;áo desse território (Métraux, 1948b :73). Infor
ma-nos também que eles don1inavam a costa atlantica ·de Angra 
dos Reis e Cananéia. 

Além desses dois grupos mais numerosos ,e com territórios 
mais extensos, é provável que outros grupos tribais tenham exis
tido também nessa regia.o, nao havendo sobrevivido a conquista , . 
europe1a. 

Essa conquista será · aquí sumariamente descrita., tanto como 
ela é a presentada na história oficial do con tato índios-brancos, 
q11.anto atrayés dos relatos tribais. 

A ve.rsao oficial 

lnforma<;óes de que a Bacia do Prata era rica em meta.is 
preciosos levou, tanto Portugal quanto a Espanha a se interessa
rem por essa regiáo. Em 1537, foi fundada a cidade de Assunc;ao. 
Inicialmente, os Guaraní colaboraran1 com os espanhóis; partid-

' G. Bertoni ( 1922 :378 e segs) e Rodrigues ( 1945 :'333-6). 
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pando mesn10 de expedic;óes guerreiras contra outras tribos. U1na 
das técnicas utilizadas pelos brancos para garantir o apoio Guarani 
era a de tomar, con10 mulheres, filhas ou irmas de chefes locais, 
estabelecendo, assim, vínculos que envolvia1n o dever de alianc;a 
dos índios para com os brancos ( Métraux, 1948b :76-7). Mas, a 
introduc;áo do sistema de "encomiendas'', 5 em n1eados do século 
XVI, levou a morte n1ilhares de índios e fez com que os Guarani 
se revoltassem, fugindo sempre que podiam. Ao final daquele 
século, restavan1 apenas tres mil índios na regiao de Assunc;ao. 

Comec;a, a partir de 1588, a atuac;áo dos jesuítas na regiao. 
Data de 1610 a fundac;áo das primeiras reduc;óes, ou missóes. 
Logo depois, a investida de bandeirantes leva a destruic;ao várias 
dessas reduc;óes jesuítas, pois conseguiram arrebatar, para o traba
lho escravo, um total de cerca de trinta e tres 1nil índios, sem 
contar os milhares de mortos que foram feítos no decorrer de 
!utas armadas. 

Os cento e cinqüenta mil Guarani que se calcula haverem 
existido na província de Guaíra (Métraux, 1948b :78; Lugon, . 
1976 :30) foran1 escravizados, n1ortos ou entáo se internaram 
novamente nas florestas (Ribeiro, 1970 :88-9). 

A regiáo do Guaíra tornou-se, entáo, um vazio, até que foi 
invadida pelos Kaingang que, por quase duzentos anos, seriam os 
senhores absolutos da regiáo. 

Depois de serem escravizados, dizitnados, de serem escorra
c;ados para as matas, ou de darem sua f on;a de trabalho a para
guaios, os Guaraní se veem em situac;áo de penúria tal, . que '(re
crudesce, entao, a velha tendencia dos povos tupi-guaraní de 
exprimirem o desespero através de manifestac;óes religiosas, de 
movimentos migratórios de fundamento mítico. É a busca da 
Terra-Sem-Males. Grupos Guarani voltam a deslocar-se de seu 
território, em grandes levas, . . . ruino ao litoral atlantico" 
(Ribeiro, 1970 :5K>). 

Ainda em torno do final do século XVI e início do século 
seguinte, comec;ou a ser devassada a zona situada entre Paranaguá 

s O sistema de " encomiendas lt na América Espanhola é análogo ao 
sistema de " sesmarias " no Brasil. Há, porém, urna diferen<;a bastante 
significativa na atualizac;ao dos dois sistemas, que é o reflexo de 
situac;oes démográficas diversas. Embora em ambos os sistemas grandes 
quantidades de terra eram <loadas a indivíduos ligados a Coroa no 
caso das " encomiendas ". o impacto destrutivo sobre as populac;óes 

1

in<li
genas foi muito maior, devido a maior densidade de populac;áo náo 
indígena, provocando urna pressao maior sobre as terras indígenas e um 
controle bem mais acentuado da mao-de-obra do índio para trabalhos agrí
colas que alimentavam a populac;áo regional. 
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e Curitiba, por uina econo~ia mineradora que servia . aos interesses 
portugueses. Essa economia, baseada na cata ?,º º?.r:!~ funda.roen· 
tava-se no trabalho do cativo ind~gena, ~s can10 do htora~ 
( Guarani) e os "coroados" do in tenor ( Kaingang) " ( Helm, 197 4 . 
41). Pouco durou essa fase de extrac;áo e lavagem de o~ro. 

Por volta do século XVIII, para atender as ne~e~sidades de 
n1inera<;ao de Minas Gerais, Sao Paulo pass~ ~ adq~inr ~ado nas 
regióes mais meridionais. Come<;a a se constituir o Caminh? das 
tropas", atravessando o Rio Grande d? ~ul, S~nta Catann~ e 
Paraná. Como decorrencia desse co1nercio, muitos fazende1ros 
locais deixara1n a agricultura e come<;aram a aluga: . suas pasta
gens. N essas f azendas a n1áo-de-obra indígena. era ~tihza?a. Esse~ 
indios eram "escravos indígenas ( coroados, isto e, Ka1ngang, 
botocudos ou Xokleng) aprisionados nas investidas que os f azen
deiros faziam contra os bugres que lhes assaltavam as fazendas e 
as tropas" (Heln1, 1974 :43). . 

Com a expansáo dessas fazendas, os territórios tribais ~oram 
inexoravelmente atingidos. A expansao des~a frente cnador,a 
sobrepos-se 0 problema dos conflitos de f ronteira.s_ entre .os domi
nios espanhol e portugues, particularmente na .reg1ao Platina. Para 
a estratégia de defesa de fronteiras, era va~t~J.OS~ a~s portug~eses 
passar pelos campos de Guarapuava, ternt?~io tndige~a, po1s ~e 
constituía na linha 1nais direta entr~ .cunttba e o r;o Parana. 
·Para isso o Conde de Linhares, ministro de D. Joao VI, em 
carta de S de novembro de 1808, ordena .que se ~a<;a un1a expe
di<;ao de conquista a Guarapuava: "dev~1s ?rgan1z~r em corpos 
milicianos de Coritiba e do resto da capttan1a de Sao Paulo que 
voluntariamente quiserem se armar contra eles, e ~om a menor 
despesa possível da minha Real Fazenda, perseguir os mesmos 
índios infestado res do meu território; procedendo a declarar que 
todo Miliciano, ou qualquer mora~or que segurar al~~m ?ess~s 
índios poderá considerá-lo por quinze anos como pnsione1ro . e 

' · · · " ( Moreira guerra destinando-os ao servi<;o que mats conv1er .. · . 
Neto, '1971 :383) . Guarapuava f oi conquistada aos Ka1ngang en1 

1810. 
A conquista e coloniza<;ao de Guarapuava levou os grup~s 

Kaingang arredios a se internar ainda 1na1s n~s ·mat~s. para fugir 
do contato co1n os colonos. Estes, n1esn10 assin1, sohc1tavamblpro
vidéncias do governo, no sentido de dar urna solu<;áO ª? ~ro . e~a 
indígena pois se sentiam atneac;ados, sabendo da existen~~ 

1 
~ 

índios ainda hostis nos arredores. O gover~o, para aten e- os, 
resolve reunir os índios en1 aldeamento, criando. res~rvas q~e 
tinham um duplo objetivo: proteger os colonos e 1ncuttr nos sil-
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vícola "h'b' · · · M ~ os a 1tos da C1v1hza<_;ao Crista" (Helm 1974 ·54-64. 
.ore~ra ~ eto, 1971 :385-392) . Essas reservas f or~m . d ' 

pnme1ra decada do século XIX. cna as na 

lhant~aln1~s, cf º sul do Paraná, foi conquistada de n1odo se1ne
. em b ao de uarapuava, o que se deveu ao avan<;o de fazendeiros 

usca e campos e pastos naturais para o gad " A , . 
uGsadas sao a_bsolutament~ identicas as da conquistaº·dos c:n~ec;:c~s 

uarapuava. os fazende1ros desempenham 0 pap l · · p e 
nesse esf t · d 1 e rna1s 1n1ponante 

or<_;o, a rain o a guns grupos indígenas e o I d 
contra outros e, finalmente apossando-se de tod s t an<_;an o 
que sao 1 , ' as as erras de expu sos ou excluidos mesmo os gr . d' ' . ' ' " 
( .. \!loreira Neto, 1971 :392) E 1855 upos 1~ .1genas aha?os 
da Província do p , d · nl ' 0 relatono do presidente 

, . arana escreve o aldeamento de Palmas como 
ra1:11~: ~ue apres7nt~ urna situa<;áo mais ou menos regular "mas 
náo -há 9-U~ n;a~s Importa a prosperidade dos Índios, porquanto 
viv m1~s1onanos nem eles possuem terras para ·cultivar e 
y· em po~ lSSO expostos a extre1na indigencia" Q rel t' · d 
. ice-presidente da inesma Província ( 181\7) . - . da ono o 

s1tua<;áo dos índios aldeados de ·Palmas . "se .... d. a::ss1m. escre~e a 
em completa ociosidade , b . tzem man.sos e v1vem 
- . . ' que so a andonam para realtzar expedi-

<;oes punitivas contra outros índios, encomendad I 
oudpor fazendei:os .da regi~o. Constantemente ar~:d~: ~ !~::~1~ 
na os ª?s seus instintos, nao sei se <leva considerá-los m . o 
um pengo do que como um . d d f a1s como 
povoac;ao de Palmas". me10 e . e esa para a nascente 

Houve, no entanto um O'r po · d d 

~~c•;::ia~º d~nge!,~¡e:~ ~~~~~~r~;a ª~iv~iz1a~~. :~:fu~~~~~!~ só e 1882 f · I · 1 ª e ª mas. E sse grupo 
m o1 env~ v1do pela civilizac;áo. Seus membros sao -

~~epass~~osh dofs Ka1ngang que constituem hoje o Posta Indíge~= 
ngueinn .ª' oco do presente estudo. 
Para dar urna idéia do ponto a h 

Kaingang; co1no resultado da perda de ;~:s ~e;;aª:~md alg~nsd dos 
em que f1caram, basta citar urna fonte de primeira ma~ :ª an ono 

"Assisti a um fato que me . . 
sertao d p , compungiu seriamente. Viajava pelo 

o arana, quando num dia d d 
uma cancha . . . e escanso resolyi comparecer a 

' onde reahzar-se-1a uma corrida de 1 L, cava os. a chegado 

" 6 Sobre esse grupo a única refer· . , . 
!solados desse núcleo (de p 1 ) ;!1cia e ª de .Loureiro Fernandes: 

Covó, embora fossem índios j~ 1?ªl1 t~aram os Kamgang da regiáo do 
européia existente em Atal dm duenc1ados pelo ele!11ento de civilizac;áo 

d. - aya on e se hav1am retirad 1819 
a tre<;ao do Cacique Candoi " ( 1941 : 163). o em ' sob 
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notei a presen<;a de grande número de aborígenes - suJos, maltra
pilhos, macilentos. Capitaneavam-nos dois índios, sendo o conhecido pelo 
nome de J oao Pereira o de maior prestigio. Indaguei da IJI"esen~ 

daquela pobre gente. E soube . que pertencia a esfacelada tribo dos 
coroados, que habitava em lugares afastados e que vinha até ali com 
o fito de obter alguns mil réis. 

Esses íncolas degenerados alugavam para atos inconfessáveis, suas 
próprias mulheres e filhas, obtendo dessa ignominia algum dinheiro com 
que iam, num povoado próximo, adquirir a desgra~da cacha~ para, 
gostosamente, se embriagarem até cair. . . · 

Procurei aqueles farrapos humanos e vi que a desgra<;a era ainda 
maior do que imaginara. A sífilis contaminara-os. 

Os meninos ostentavam ventres endurecidos pela verminose. As mulhe
res, apesar do sorriso gracioso próprio da índia, eram · esquálidas, de cor 
macilenta, de semblante tristonho e de aspecto desagradável. Quase todos 
apresentavam os pés deformados pelo bicho de pé. . . Disse-me. o chef e que 
outrora tinha grande r~ado e alguns animais - trabalhavam e eram 
f elizes. Depois o governo do Estado vendera as terras aos polacos e eles 
depois de muito insistirem, f oram obrigados a vender o que tinham e pro
curar no seio da floresta ainda nao pisada pelo homem, um recanto 
onde pudessem passar os dias que lhes restavam para viver. Comecei a 
querer bem aquela gente desgra<;ada : os culpados nao eram eles e sim 
os que, impiedosamente, os haviam jogado no fundo do mar imenso da 
desdita" ( Figueiredo, 1949 :251-2). 

As vers&es tribais 

Os Kaingang de Mangueirinha sao unanimes em afirmar que 
j á 'Se acharo instalados na regiao há muito tempo : "no tempa em 
que nao havia nenhum morador ainda. E.ra só sertao". Mas 
embora velhos ocupantes da área, nao sao originários dela. 
Segundo alguns, eles teriam vindo de Sao Paulo. Outros ainda 
dizem que vieram de um local denominado Taió dos 1ndios, pró
ximo a Uniao da Vitória, onde "deram muito prejuízo pro 
governo. Eu acho até que o govemo teve que deixar matarem 
eles. Mas é que eles tinha orgulho que eles era daqui mesmo e 
de certo nao gostava que entrassen1 nas matas deles". ·O que se 
pode apurar ao certo é que foram localizar-se ali, fugindo a expe
riencias desastrosas· ocorridas nos primeiros contatos com as 
frentes pioneiras que devassaram seu ha.bitat original. 

Nao puderam, no entanto, · isolar-se por n1uito tempo. A 
instala<;ao da Colonia Militar de Chopim em 1882 veio acabar com 
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esse isolamento. Os eventos ligados ao seu envolvimento na insta
la\áO dessa Colonia ·Militar se mantem vivos, até boje, na 1nemória 
da tribo. O governo "naquele tempo era um militar, era o tempo 
do império" e mandou fazer um levantamento, para o qual os 
índios foran1 engajados con10 guias. Como pagamento, o seu líder 
recusou dinheiro, pois "nao tinha no que empregar o dinheiro, 
nao tinha o que comprar. Entao eles pediram terra .... Eles nem 
precisavam disso porque naquela época eles podiam contar que 
era tudo deles, o Brasil quase todo era do índio, ·mas o nosso 
bisavo quería terreno que era para deixar pros netos, bisnetos e 
aquelas coisas. O 'ma jor Cretan' (o antepassado Kaingang) en tao 
disse ao comandante que nao quería o dinheiro, que deixaria todo 
o ganho deles pela terra. O comand(J.nte disse: 'tá bom, eu vou 
falar com o Governo lá no Rio de J aneiro e tal dia eu trago o 
mapa da terra e todos 'os papéis dessa terra'. Entao essa terra 
ficou medida". 7 

Todas as versóes sao unanimes em afirmar que a área origi
nal da terra era muito maior. Os limites atingiriam até o Covó. 
"Antes, naquelas épocas, isso devia de dar uns trinta, quarenta 
mil alqueires. Mas com as épocas que foram vindo entao veio 
apertando. Os fazendeiros compraram um peda\o aquí, queriam 
ali, faziam acordo, aquelas coisas, até que reduziu-se nisso, nesse 
pedac;o que ternos agora". Outro relato diz: "Era betn maior. 
Aí ia até a Ponte Alta, 1nas daí vieran1 os portugueses, forarn 
tomando, foram tomando. . . i\í pegava a Canhada Funda e 1a 

7 Comparar esse relato tribal com o que ficou registrado sobre a 
criac;ao da Colonia Militar de Chopim: " As primeiras organizac;óes colo
niais do Município (de Palmas) foram as colonias militares de Chopim e 
do Chapecó, criadas pelo Decretó :2.502, de 16 de novembro de 1859. com o 
objetivo de defesa da fronteira e de protefao dos habitantes pr6ximos contra 
as correrias dos índios e os atraindo a. domesticidade. Chopim foi fundada 
a 27 de dezembro de 1882, margem esquerda do Igua~u e a direita do rio 
Chopim, a cinco léguas equidistantes de ambos . . . Sua populac;ao ao tempo 
da funda<;.ao era de sessenta nacionais, caboclos e índios mansos" (Romário 
Martins, 1941 :158. O grifo é nosso). 

Por esse trecho ''emos como, rnais urna vez, a justificativa da defesa 
da popula~ao contra os ataques dos índios serve como pretexto para 
mascarar os objetivos expansionistas do império brasileiro. Em 1877, o 
governo argentino come~ou a contestar a localiza~ao dos rios Pepiri
Gua«;u e Santo Antonio, como limites entre os dois países, propondo, ao 
invés, os ríos Chapecó e Chopim. A resposta do governo brasileiro fot 
a cria~ao das duas colonias militares. A conclusao a se tirar é óbvia. 
Sobre a questao conhecida como " das Missóes ", ver Hélio Viana (s. d. : 
152-47). 
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quase no Cavó. Os portugueses ton1aram tambem. ..-\í ficou 
pequeninho;,. 

Todas as versoes enf atizam também o fato de que essas ter ras 
nao f oram <loadas: "En tao essa terra é comprada. O governo 
nao deu pra nós". "Naquelas épocas os meus avós ganha~an1 .isso 
com honra. Isso nao foi dado de presente, nao. Isso aqu1 os 
meus avós derramaran1 s~or e sofreran1 pra ganhar isto. Isto é 
sagrado. Isto nao foi urna coisa que o governo agarrasse e desse, 
disse : 'Voces fiquem com isso a qui, vou dar'. Porque daí nao 
custava nada, mas os meus avós ganharam e nós ternos que teimar . . . , , . ,, 
n1sso aqu1 enquanto somos vivos, ne, porque e nosso mesmo. 
"Essa terra aquí é do índio. Agora, a de S_anta Catarina ninguém 
sabe se é do índio ou do governo. Ninguém sabe. Mas essa aqui 
é do índio." 

Por esses relatos é óbvia a preocupac;áo dos índios e1n esta
belecer seu direito de posse do território que ocupam, direito esse 
que nao está simplesmente calcado no fato ?e ,el~~ já ? habitarem 
antes da chegada do branca - o que por s1 so Jª serta um argu
mento suficientemente poderoso - mas, principalmente, no fato de 
terem suas t'erras sido "compradas" por eles. Apelam,. portanto, 
para que seja reconhecida a leg!timidade de sua .posse fu!1diária, 
nao em termos de valores triba1s, mas de mecanismos criados e 
sancionados pela sociedade nacional para regulamentar a · posse da 
terra. Tal maneira de situar-:-se em relac;áo a terra pode ser ·com
oreendida em toda a sua extensáo, quando a comparamos com a .. ' 
atitude corrente entre certos regionais que dizem que o governo . 

. devia tirar a terra dos índios, pois "de que adianta. tanta terra ·se 
eles nao aproveitam ?" A atitude que o índio assume <liante ~ 
terra está também relacionada. ao ressentimento que tem a respetto 
da atuat;áo que o órgáo oficial. de protec;áo ao ín~io (~U~AI) 
exerce na área, ressentimento esse expressado en1 af1rmac;oes ,co~~ 
a seguinte : "Nao foi o ·governo qu: ?eu essa ter;a pra nos, Jª 
que nós a compramos. Com que d1re1to vem entao .ma~dar em 
nossas terras, dizer que naó podemos derrubar um p1nheiro nem 
fazer um paiol, já que os pinheiros também sao nossos ?".· 

Quanto aos Guaraní, eles chegaran1 a ~rea do. atual .Pos~o 
Indígena Mangueirinha há cerca de sessenta anos. V 1eram do Rto 
Grande do Sul e se dirigiam a Sao Paulo, comandados po~ se~ 
líder, "capitao" Gervásio. Segund? o .filho mais novo ~este, ª<J.?,1 

nao morava nenhum Guaraní, o prime1ro que chegou fot meu pat · 
Além · desse grupo comandado pelo "ca pitao" Gervás.io, chegou 

outro, posteriormente, ·comandado pelo "capitáo" American~, _q?e 
foi morar em Butiá, um arroio que passa dentro das terras da 
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reserva. Sobre esse grupo foi impossível obter n1aiores informa· 
.·~óes, já que náo resta ninguém lá. Mas, até boje, o Butiá é apon
tado .pelos Guarani como divisa entre a sua área e a dos Kaingang-. 

· Como vimos, os Kaingang se consideram como os donos da 
. área, ·urna reivindica~áo que é, até certo ponto, respaldada ·pela 
atitude do órgáo prot.ecionista, Pois localizou a sede do Posto Indí
gena junto aos Kaingang. Tal atitude Kaingang, convém salien
tar~ · é predominante em todos os post.os indígenas onde encon-
· tramos membros desse grupo tribal e 'Guarani vivendo juntos, 
como já foi apontado por Silvio Coelho dos Santos: "Os 
Guaraní .. ·. .vivem nas reservas indígenas praticamente como 
intrusos, pois nao há. um único Posto no sul do Brasil .para eles 
especialmente criado. Assim eles estacionam nos postos existentes, 
criados para atender Xokleng ou Kaingang. E, evidentemente, 
nesses postos os Guarani se. tornam minorías, vivendo marginali
zados de tudo que ·ali ocorre" (1971 :421). Mesmo onde os Kain..: 
gang ·constituem a minoi:ia numérica, eles exercem maior po.der 
que os Guaraní, como é · o caso da reserva de Laranjinha,. também 
no .Paraná,. composta de oitenta Guaraní e dois Kaingang, e cujo 
eacique é um desses Kaingang. . 

· Mas os Guarani; apesar ·de reconhecerem que, quando chega
ram: ·o Palmeirinha (a ·parte Guaraní de Mangueirinha), esta já 
esta va ocupada por urna. f amília Kaingang,, reivindicam para si a 
posse dessa regiáo: "Aqui embaixo já era dos Guarani. Nát> sei 
se lá em cima terreno dos Kaingang, nao sei se dos Guarani; eu. 
nao sei. · Agora, nós sabemos que o lugar aqui dos indios es se de . 

· baixo". 8 "Mas a divisa dos Guarani passa bem lá, quase no 
Mato Branco. Quer dizer que é emendado com a dos Kaingang." 
"O meu . avo me contou que era do Guarani. Quando eu ta va com · 
ele daí ele falava pra mim que era do Guarani." "Antes-. tempo 
que eu sei mais ou menos que essa terra era tudo emendada com 
aterra dos Kaingang. Nessa parte pra cá os ·GuaÍ-áni que morava, 
pra lá os Kaingang. Mas a: terra era tudo emendado.:'' · 

Os .Guarani justificarn sua alega~áo de que sáo os ·donos de 
.Palmeirinha, explicando que o Guaraní já estave1: lá "no tempo 
da prirneira revolta que foi f eita com o Paraguai e o Brasil, o 
govemo tomou tudo essa possé dele do Paraguai ". "N aquele 
tempo'-.eu nem havia ainda. Mas . o Guaraní já ta va aí. Era do 
Paraguaí . tudo isso." Quando dessa "revolta", muitos Guarani 

8 É um costume freqüente, tanto para os Guaraní, como para os 
'Kaingang, referirem-se a si mesmos como "índios ", mesmo· quando o Joco . 
de aten~o é · o outro grupo tribal. · · · · ·· · 
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fugiram. "Aqueles que quiseram ficar foram ficando", mas ·a 
grande maioria f oi embora. . "Mas o Guarani ele tem razáo de 
estar aí, porque ele já estava aq~i dentro também. Eles ficaram 
assim. . . porque isso era do Paragu.ai." . 

Tal como no CCJ.SO dos Kaingang, em que é importante defen
der o argumento de ocupa~o prolongada da área para f azerem 
f renté a pressóes externas sobre suas terras, para os Guaraní é 
essencial que reívindiquem longa permanencia no território, como 
um modo de preservar seus direitos face, náo só a sociedade 
nacional, mas também aos Kaingang. Os Guarani sao tidos, nao 
apenas pelos KaiRgang, mas pelos próprios agentes da FUNAI, 
como urna espécie de "hóspedes" permanentes nos postos onde 
habitam. É nesse_ contexto que <levemos entender a versao Gua
rani da sua ocupa\ao da área. A reivindicm;ao. que fazem é 
dirigida aos membros da sociedade nacional que, eventualmente. 
possam contestar o seu direito de ocupar aquele território, mas 
também, e principalmente, apresentada <liante da pretensao dos 
Kaingang de serem donos absolutos de toda a reserva: indígena. 

Desse ponto de vista, as versóes tribais de como f oi ocupado 
o território que atualmente habitam Kaingang e Guarani, deven1 

· ser tomadas como um exem'plo de história "idealizada", ·que serve 
para interpretar a prática cotidiana de cada grupo, fornecendo
lhes urna explica\áO racional dos fatos, de . maneira a mostrar aos 
outros e a si próprios as suas condi~óes atuais de· existencia. Essas 
versóes ganhan1, pois, maior inteligibilidade ·se f orem encaradas 
como 'mecanismos utilizados por cada· um dos grupos para enfren-

. far as demandas da popula~áo regional e, no caso Guarani, da 
outra tribo. O julgamento dos regionais é hostil e carregado de 
censura, simplesmente porque os índios ocupam um determinado · 
peda~o de terra, que na opiniáo desses regionais, seria muito me
lhor aproveitada em 'SUaS prÓprias maos. 

É dentro da perspectiva da história da expansao branca rela
tada acima e de contatos mal sucedidos erttré indios e civilizados 
que deve ser examinado o sistema intertribal que se desenvolveu 
no território atualmente ocupado por · Kaingang e Guarani. A 
opera~iQ desse sistema só .faz sentido quando considerada em 
termos das · circunstancias que p erigendraram. Por exemplo, a 
existencia da dicotomia "indio puro"/"mesti~Q", que, como vere
n1os,' tem grande relevancia entre os Kaingang, foi gerada .4o 
contato com bra~cos, mas é evocada · nas rela~óes dos Kaingang 
cóm os Guarani, embora, para os últimos, tal distin\áo nao seja 
significativ~, pois, ao menos em Mangueirinha, nao tem havido 
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intercasamentos deles com civilizados. Náo existe, assim, a cate
goria "mestic;o" entre os G~arani. 

Portanto, no processo de descrevermos a situac;áo de contato 
Kaingang/Guarani, é necessáriC?. incluir informa<;óes sobre a 
situac;áo mais abrangente que engloba ambos os .grupos tribais, 
a populac;áo regional e representantes da sociedade nacional mais 
envolvente. 

A reserva indígena 

Dos onze postos indígenas do Paraná (vide mapa 4) existen1 
quatro onde estáo aldeados Guarani e Kaingang, como mostra a 
tabela abaixo: 

Populafáo 

KAINGANG 

GUARAN! 

TOTAL 

Laran- Bariio de 
jinha Antonina 

2 257 

80 .s 

82 265 

Rio das Manguei-
C obras rinlia 

629 316 

200 93 

829 409 

Total 

1.204 

381 

1.585 

Mangueirinha apresenta a menor desproporc;áo numérica entre 
os dois gn1pos (setenta e sete por cento Kaingang, vinte e tres 
por cent o Guara ni). Por essa razáo, e pelo fato de que essa reserva 
oferece a vantagem de ter todas as casas, tanto Ka~ngang, quanto 
Guarani, f acilm-ente acessíveis, o que nao ocorre coin parte da 
populac;áo de· Rio das Cobras, grande parte da pesquisa foi reali
zada em Mangueirinha. No entanto, o que pudemos depreender 
da situac;áo de Rio das Cobras permite-nos afirmar que o modelo 
de relac;óes intertribais apresentado aqui, baseado na situac;áo do 
Posto Indígena Mangueirinha, adapta-se, em linhas gerais, tam
bém ao Posto do Rio das Cobras. 

A área da reserva indígena de Mangueirinha está situada na 
confluencia de tres municípios: Mangu~irinha ( 15. 430 habitantes), 
Coronel Vivida (22 .413 habitantes) e Chopinzinho · (27 .042 
habitantes). 9 

9 Dados do Censo Demográfico do I . B . G . E. de 1970. 
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Em 12 de inaio de 1949, a administrac;áo federal, entáo sob 
o governo do Marechal Dutra, através do Ministério da Agricul
tura, do qual fazia parte o antigo SPI, e o govemo estadual, 
firmara111 um acordo a pretexto de reestruturar as áreas indígenas 
do Estado do Paraná e titular as terras em favor das comuni
dades indígenas. Este acordo determinou a reduc;áo da área da 
reserva de l\tlangueirinha, de acordo com o decreto estadual N .0 

64 de 2 de man;o de 1903, de um total de 15 . 840 hectares, para 
7. 400 hectares. 

A área de ~[angueirinha f oi medida pela Fundac;áo Paranaense 
de Colonizac;áo e lmigrac;áo, que a · subdividiu em tres glebas 
(vide mapa 5). A gleba "C"., com 4. 100 hectares foi destinada 
aos Kaingang e a sede do Posto. A gleba "A", de 3. 300 hectares, 
ficou para os Guaraní. A gleba " B" que, por coincidencia ou nao, . 
era a mais rica em madeira, foi transferida pela F undac;áo a um 
grupo composto do madeireiro Osvaldo Fortes e de membros da 
família do Deputado Anibal ·Cury que, p~steriormente, transferiu 
as terras para a empresa F . Slaviero & Filhos S. A., Indústria e 
Comércio de Madeira. É a maior das glebas, com quase 9. ()(X) 
hectares. Durante anos, a FUNAI pleiteou a retomada da gleba 
"B '', tentando tornar nula aquela alienac;á.o, alegando tratar-se de 
terra indígena, portanto inalienável. Além do mais, a gleba loca
liza-se na faixa de fronteira. Entretanto, a decisáo judiciária foi 
favorável a empresa Slaviero. · 

Outra tentativa, porém mal ·sucedida, de grupos econon1icos 
ligados ao comércio madeireiro de se apoderar das ricas terras 
indígenas, ocorreu em meados da década de 1950 e envolveu um 
lote de 500 hectares de terras Kairtgang. Apesar· de o entáo SPI 
haver embargado judicialmente o processo, é voz corrente na 
regiáo de que o grupo económico só desistiu de anexar a área 
indígena, ein virtude da decidida rea~áo dos Kaingang em defesa 
de suas terras. " Os índiós ganharam essa questáo no peito e na 
ra<;a", oúvi1nos de . vários regionais com quem discutimos a 
questáo. Os índios, por sua vez, gostam de contar como se mobi
lizaram para enfrentar a situac;áo: "nós era uns cinqüenta índios 
armados de pistola, de espingarda. . . nós ia matar gente pra valer 
por causa das nossas terras. Entáo no que come~ou isso aí eles 
traziam documentos assim do Estado, querer confundir nós, en tao 
os outros entraram também, prevaleceu-se todos de vereda. Que
riam nos tomar tudo isso aquí. Foi duro, sabe. Nós ·estivemos 
até de prontidáo de armamento. Nós ia morrer, n1as nós acahava 
con1 eJes tambétn." 
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rassaoa a fase de conflito pela terra, quando se tornou 
patente que os índios estavam dispostos a se utilizar de todos os 
meios possíveis para defender seu território, aqueles inter.essados 
em explorar as terras indígenas recorreram entáo a um artifício 
legal para poderem entrar na área. Ao final da década de SO, 
estabeleceram com o SPI contratos de arrendamento e, através 
deles, até mesmo urna serraria foi montada na área. Os índios 
sempre se opuseram a isso, mas o SPI estava por demais inte
ressado na renda obtida com seus contratos e nos lucros que a 
concessao para explorar a serraria lhe oferecia, para modificar ou 
anular e~ses contratos, em atendimento a reivindica<;ao dos índios. 

Esses contratos só deixaram de ser .renovados em 1970, com 
a chegada de um Chefe de Posto que . pretendia implantar na 
reserva um projeto agrícola. Durante a implanta<;áo desse pro
jeto, os índios foran1 obrigados, sob a am.ea<;a de uso de for~, 

·a trabalhar em lavouras coletivas que acabaram fracassando. 
Seguiu-se um período de fome e penúria que, aliado ao clima de 
violencia e inseguran<;a criado por esse Chefe de Posta, levou · 
quarenta das cinqüenta e quatro familias Kaingang, aí residentes~ 
a abandonar a reserva, fugindo ou senda transferidas para outros 
pastos, sob o pretexto de "perturba<;áo da ordem e rebeldia". 
Para quem conhece o apego dos Kaingang a sua terra de origem, 
o fato de que esse número .de famílias saíram de suas terras é 
realmente impressionante. 

. i\.tualmente, existe urna outra amea<;a contra as terras desses 
índios, desta vez, sob a responsabilidade do próprio órgáo encarre
gado de zelar pelos interesses indígenas. O Departatnento Geral 
de Patrimonio Indígena (D.G.P.I.)., urna das divisoes da }"'UNAI. 
já instalou no Posta urna serraria de enormes dimensoes desti
nada a suprir as necessidades em madeira da c.onstruc;ao da represa · 
hidrelétrica de Itaipu. Na área desmatada pela serraría será 
implantado, entao, u1n projeto agrícola, o que tornará o Posto 
Indígena Mangueirinha, nas palavras do diretor daquele Departa
mento, "um posto 1nodelo". ·No entanto, os próprios índios fazen1 
questáo de ressaltar que eles náo foram consultados sobre se que
riam ou nao que sua reserva fosse transformada em " modelo''. 
Se tivesse111 sido consultados, disse o cacique Kaingang, "nós 
falaria o seguinte: que nao é nossa intenc;áo de ver nossa reserva. 
devastada mas para ser bem certo eu gostaria de saber se essa 
reserva é do indio ou nao é do indio ? Se é da FUN Al ou do 
D.G.P.I . Se a FUNAI e o D.G.P.I. sao um órgao e se sao dono 
disto ou se sao os índios que sao os dono. Eu gostaria de saber 
isso. Eu <liria pra eles que nós tamos achando horrível isso. 

1.98 

que nós nao aceitamos o projeto, " LavDura Agrícolan nós nao 
queremos, serraría df'.ntro da nossa área nós n~o quer~mos, r11as 
ne1n sei se vai adiantar nós nao querer'!_ 

Aos olhos dos índios, a FlJN A I representa um papel, nac 
de defensora dos interesses indígenas, mas de mediadora, senáo 
baluarte, dos interesses económicos da socíedade nacional. 

Quanto a estrutura regional, tanto Kaingang corno Guaraní 
desenvolveram modalidades diversas de inserc;áo nos vários cen
tros urbanos. Quando se trata de solicitar algum benefício para 
a área Kaingang, ele é encaminhado a Prefeitura de Mangueirinha. 
Esta fornece, de maneira bastante irregular, a merenda escolar 
para os alunas da escola Kaingang e pagava o salário da pro
fessora da escala, pois até o momento da nossa saída da área, 
em maio de 1975, a FUNAI náo havia regularizado a situac;áo 
das duas prof essoas (das áreas Guarani e Kaingang). O mesmo 
tipo de rela<;ao existe entre os Guarani e a Prefeitura de Chopin
zinho, pois a sua área está localizada nesse municipio. Assim, a 
Prefeitura de Chopinzinho construiu a escoJa Guarani e paga ( ou 
paga va) o ~salário de sua professora. · 

J á a cidade de Coronel Vivida funciona como o pólo econó
mico da regiáo. Quando se trata de vender seus produtos 
agrícolas, ou comprar aqueles bens que nao tem condi<;oes de 
produzir, ·tanto os Kaingang como os Guaraní procuraram pre
ferencialmente os comerciantes de Coronel Vivida . 

Por sua vez, quando ·se trata de solicitar aígum benefício a 
esfera estadual, este é levado a cidade de Pato Branco, o verda
deiro pólo político e económico da regiao. Assim, é através do 
DER de Pato Branco que se consegue a manuten<;áo das estradas 
do Posto, bem como a maioria dos medicamentos da central dis
tribuidora da CEME, já que os remédios da farmácia padrao da . 
FUN Al sao enviados ao Posto de nlodo bastante irregular, nao 
atendendo, de maneira alguma, as necessidades da popula~ao 
indígena. 

De modo geral, podemos considerar que indios e regionais 
conseguiram estabelecer um "modus vivendi" relativamente satis
fatório, ftlnto do ponto de vista Kaingang, como Guarani. Depois 
de um período em que eram f reqüentes os a tos de violencia, para 
o que certamente contribuiu o caráter pioneiro da regiáo, em que 
as hostilidades atingiam nao· só indígenas, mas os próprios brancas, 
f oi-se criando um clima de estabilidade, chegando, a final, a urna 
coexistencia relativamente pacífica, em que assassinatos, brigas 
ocasionadas por bebedeiras e outros atos de violencia passaram a 

199 



ser bastante raros. Dessa situa~áo de estabilidade náo está ausente 
o fato de que os próprios índios c-0mec;aran1 a se organizar de um 
modo mais eficaz, principalmente na defesa de suas terras. 

Assim, o que existe atualmente na área é um padrao de 
acomoda<;áo em que as relac;óes entre índios e brancos tem um 
caráter essencialmente comercial. Os índios colocam a disposic;áo 
dos regionais aqueles produtos de que dispóem: milho, feijao, 
porcos, pinhao, erva-matc e a sua forc;a de trabalho. Por sua vez, 
adquirem daqueles os produtos que náo podem produzir: farinha, 
sal, ac;úcar, bolachas, macarráo, roupas e calc;ados, alguns artigos 
de luxo, como rádio de pilha, bicicleta, relógio, máquina. de costura, 
etc. Fora esse caráter comercial, as relac;óes entre índios e brancos 
sao mínimas. Se bem que desprovidas de medidas violentas -de 
discrimina<;ao, tais relac;óes refletem urna atitude generalizada de 
desprezo e preconceito contra o "bugre", como é chamado pejora
tivamente o índio no sul do país. Embora esse termo seja de 
uso corrente, ele nao é normalmente empregado no trato direto 
do regional com o índio, pois este pode brigar se chamado de 
bugre. Inquirido sobre o significado de "bugre", um índio res
pondeu que é a mesma coisa que dizer que o "cara nao presta, 
é como chamar ele de filho da puta'~. 

Ressentindo-se desse tipo de tratamento e de atitudes, o 
próprio índio procura diminuir as oportunidades de ativar rela
c;óes com regionais. A sociedade envolvente nao atua <liante do 
índio de maneira unívoca. De acordo com o tipo de interesses 
que os brancos tero em relac;áo aos índios, ou . as suas terras, as 
atitudes variam desde urna cooperac;áo oficial, por parte de auto
ridades estabelecidas, até o julgamento individualizado do crédito 
que tem os índios para com os comerciantes da regiao. Os grupos 
envolvidos no comércio de madeira sao os que mais procuram 
granjear a boa vontade indígena. O pessoal do grupo Slaviero 
que se encentra em litígio com a FUNAI, por exemplo, é extre
mamente "generoso'' no trato com os índios. Costumavarn, por 
ocasiáo do Dia do 1ndio, presentear a comunidade e os índios 
contam que antigamente era f reqüente chegarem carninhóes carre
gados de roupas e alimentos mandados por eles. Os índios, que 
entendem muito bem os interesses que se escondem por trás dessa 
generosidade, manipulam a situa<;ao de modo bastante hábil, 
inclusive jogando com a disputa entre Slaviero e FUNAI. 10 No 
final de 1974 ocorreu um incendio na área Slaviero. que poderia 

io Para maiores detalhes sobre a questáo Slaviero, vide Moura Pires. 
1975. 
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ter assumido propon;óes enormes, nao fosse a pronta interven<;áo 
dos ·Kaingang. Estes apagaram o fogo e receberam como reco1n
pensa urna máquina para descascar arroz. O encarregado do Sla
viero ficou muito impressionado com a coragerr, demonstrada 
pelos Kaingang ao enfrentar o fogo e desde entao tem procurado 
ajudá-los no que lhe é póssível. A ironia do fato é que a pre
ocupac;ao dos Kaingang ao apagar o fogo era a de proteger os 
"seus" pinheiros, pois nunca -deixaram de considerar como sua 
aquela área. 

N esse contexto de atitudes diferentes e1n relac;áo aos índios, 
náo se pode deixar de mencionar a atua<;áo da FUN Al e as reper
cussóes de sua presenc;a na área. A autoridade exercida pela ' 
FUN AI ·nos postos por ela administrados é completa e se exerce 
tanto na esfera económica, como principalmente, na esfera política. 
Assim, a proibic;áo de cortar pinheiros nao permite ao índio o 
pleno uso das terras. Ou ele é obrigado a limitar o tamanho de 
suas ro<;as, ou entáo respeitar a proibi<;ao, contornar as áreas 
cobertas de pinheiros, de tal modo que as partes cultivadas se 
assemelham a colchas de retalhos. A justificativa, em si perfeita
mente louvável, que o órgáo oficial dá para essa proibic;áo, é a 
de impedir que os índios sejam esbulhados de suas reservas flo
restais. Mas tal alegac;áo perde o sentido quando a FUN Al se 
arroga o direito exclusivo de explorar, ela própria, essas reservas, 
sem que tal explora<;áo reverta em benefício significativo para o 
grupo indígena, a quem pertencem as reservas. 

Cabe ao Chefe do 1Posto permitir ou proibir aos indios alugar 
a regionais a sua f orc;a de- trabalho, ou determinar quanto da 
produc;áo indígena <leve ser estocadQ. para atender as necessidades 
de consumo e quanto pode ser vendido. É a FUN Al que tem o 
monopólio da explora~ao da riqueza indígena. :t;Jáo só o pinheiro, 
mas qualquer outra madcira de leí faz parte do patrimonio do 
D.G.P.I. e, portanto, nao pode ser tocada ~lo índio. Esse mono
pólio chega a ponto de proibir os índios de vender pinhao e erva
-mate, pois estes produtos sao também patrimonio do D.G.P.I., 
e de se decidir sobre a instala~ao - planejada pelo D.G.P.I. -
de uma-Serraria na reser\'a, contra a vontade dos índios. 

Na esfera política, esse poder se manifesta, igualmente, de um 
modo absoluto. A FUN Al controla as saídas dos índios do Posto, 
através de um mecanismo conhecido como "portaria", que é a 
autoriza<;áo concedida pelo Chefe do Posto que permite aos índios 
se ausentar da reserva. Teoricamente a "portaría" destina-se a 
proteger o índio quando em viagem. Se algo lhe acontecer, o 
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Chef e do Posto ou mesn10 a sede da delegacia regional da FUN AJ 
poderao ser avisados. Na prática. porém, ela se transforma eni 
instrumento de virtual controle das idas e vindas dos índios. Se 
es~e~ viajaren1 de utn Posto a outro sen1 esta portaría, estaráo 
SUJeitos a ser presos, tanto no Posto de destino, corno ao rctor
narem ao .Posto de origem. Esse mesmo poder se manifesta ainda 
na possíbilidade de transferencia pará outro lugar de indios que 
cri~m Pi:>hlemas. para o Chef e do Posto. Durante a nossa pes
quisa, c1nco Kaingang e onze Guarani foram detidos na cadeia 
do Posto. 

O desrespeito que comumente demonstram os Chefes de 
Posto pelos lí~eres locais é um ?utro aspecto de poder que repre
sentantes da F UN Al exercen1 Junto aos índios. Na maioria das 
':ezes os Chefes de Posto conseguen1 anular essas lideran~as legi
!:ma?1ent~, reconhecidas ~los indígenas, colocando em seu lugar 
ca~1~ues que nada ma1s f aze?l do que transmitir ao grupo as 

dec1soes do Chefe do Posto. Diretamente relacionado a este fato 
é a tentativa de. utilizar, Óu mesmo fomentar, faccionalismo de 
grupo, para ma1s facilmente manipular os seus membros. Ao 
faze:mos um . levantam~~to daqueles indivíduos que exerceram a 
fun~ao de caciques.. verificamos que estes eram sempre escolhidos 
pelo~ Chef es de Posto dentre aquel es que poderiam ser totalmente 
manipulados pela Chefia, ou por serem muito idosos, ou por náo 
contarem com o .a~io . do grupo, ou ainda por nao terem capaci
~ade de tom~r .1n1c1ativa. Por sua vez, a f amília que exercia a 
hderan~a autentica do grupo Kaingang perdeu imediatamente esse 
poder, logo após a instala~ao do Posto Indígena em Mangueirinha, 
nos ,t~mpos do SPI. Em conversa conosco, o próprio Hder dessa 
fam1ha, conhecida como Capanema, apontou este fato : "E1es náo 
querem eu pra cacique, né, ¡x>rque eu protejo mais o indio do 
que o branco, porque o branco, quando ele está me agradando é 
porque ele quer roubar um pinheiro daque1es. Entáo por isso 
que eles nao me querem ". 

Naturalmente, esse. ti~o de dominio depende muito da pessoa 
do ,~hef~ ,de Posto, p~1~c1pal~en~e no que diz respeito a esfera 
poht1ca, Jª que as dec1soes ma1s importantes na esfera económica 
sa? tom.adas for~ d? Posto, seja nas sedes das delegadas regio
~a1s, Se Ja 1!-ª propria. ~ede da FUN Al em Brasilia, mas o que 
importa sahen~ar aqu1 e que este poder está nas maos do órgáo, 
que o pode ahvar quando quiser. 

D_ian~e dessa evidencia, é fácil entender porque as rela~óes 
e~tre 1nd1os e brancos sáo relativamente brandas. O próprio órgáo 
criado para defender os interesses indígenas se encarrega de zelar 
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para que os indios nao criem problemas para os regionais, ªº 
mesmo tempo reservando para si o direito de explorar as riquezas 
existentes na área indígena, a revelía dos dese jos e aspira~óes de 
seus tutelados. 

O Chefe do Posto, designado pela FUNAI, é auxiliado e1n 
suas fun~óes por um cacique que, por sua vez, conta com a ajuda 
de um Chef e de Polícia e H soldados" da Polícia. O cacique fun
ciona teoricamente como mediador entre o Chef e do Pos to e a 
comunidade, mas, na prática, é muito mais comum ser essa media~áo 
exercida unilateralmente, isto é, apenas do chefe para as bases, 
só nluito raramente ocorrendo o contrário. O Chefe de Polícia 
funciona como urna espécie de distribuidor de tarefas. É a ele 
que cabe escolher as pesso~s para realizar determinados trabalhos 
e providenciar para que essas pessoas '-se reúnam e o executem. 
Os men1bros que compóem a polícia, os "soldados'', sao os emissá
rios tanto do cacique como do Chefe de Polícia. A eles cabe 
convocar as pessoas a mando do" Chefe de Polícia, fiscalizar a 
realiza~áo do trabalho, quando este é coletivo no .Posto ou quando 
turmas de trabalho saem do Posto para trabalhar para regionais. 
Cabe a Polícia, também, executar prisóes quando o cacique e o 
Chefe de Polícia decidem que é preciso prender alguém. 

Essa estrutura de poder, montada com material humano indí- · 
gena, com exce~ao cio Chefe de Posto, é a mesma para os ~ain
gang e para os Guarani, mudando apenas as pessoas. Porem, o 
processo de escolha das autoridades indígenas dos dois grupos ten1 
sido diferente. O cacique e o Chefe de Polícia Kaingang foram 
eleitos, se 'bem que recentemente, pelo grupo numa reuniáo convo
cada pelo entáo Chefe de Posto. Os do~s! juntamente co~ ~ste, 
escolheram entáo os quatro me1nbros que 1riam compor a Pol~c1a. É 
importante esclarecer que esse processo d~ escolha das autoridades 
indígenas pelo próprio grupo Kaingang está longe de ser a ~orma. 
Em toda a história do Posto, esta foi a primeira vez ( em f1ns de 
1973) em que eles escolheram o cacique, p9is, com outros Chefes 
de Posto eram estes que escolhiam, tanto o cacique, como o Chef e 
de Polícia. Por sua vez, o cacique Guarani f oi escolhido pelo aten
dente de enfermagem, também funcionário da FUNAI. O Chefe 
de Polícia e os demais componentes da .Polícia foram todos esco-, . 
lhidos.-pelo cacique Guaraní, dentre os membros de sua propria 
família. 

O sistema intertribal 

O Posto Indígena Mangueirinha está dividido em duas partes. 
A primeira, conhecida como Palmeirinha, está a urna ~~istancia de, 
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aproximadamente, trinta quilómetros da sede do Posto e é habitada 
em sua ~aioria, i;><>r índios. Guarani. .A.. segunda pa~e, conhecid~ 
por Camp1na, abnga os Ka1ngang e a sede do Posto. Esta divi
sáo nao é .ª?sol uta, pois existem tres f amílias Kaingang morando 
em Palme1nnha, enquanto que em Campina encontramos urna 
f amília Guarani, além de um indivíduo, também Guarani casado 
com mulher Kaingang, e que é urna das pessoas mais. ~pulares 
do Posto, entre índios e brancos. 

Como já foi colocado acima, os Guarani sao tidos como uma 
espécie de "hóspedes" permanentes nos Postos onde residem. Tal 
~ato costuma se:_ expl.icado pela: atitude do Guaraní de sempre se 
instalar em regioes distantes da sede do Posto. Mas aceitar essa 
explica5~0 .seria to~ar ~orno fator causal o que riáo ~assa de urna 
consequencia. · A questao chave para situarmos os Guaraní no 
contexto da reserva será justamente saber por que 0 Guaraní tende 
a se isolar, náo só da chefia do Posto, mas também dos Kaingang. 
A nosso ve:, ª. resposta a essa questáo está na conjuga~áo de dois 
fatores. Prnneiro, o que concerne a delimita~áo de um território, 
~e urna z?na de domínio Guaraní, dentro da qual as atividades 
1ntragrupais possarn se desenvolver com relativa autonomía. Tor
na-se tanto mais importante estabelecer urna área de autonomía do 
gru~? tribal q~~~to ·é ~' tendencia do Kaingang a lan~ar máo de 
um modelo civ1hzador , quando se relaciona com o Guarani, pelo 
qual es~e ~ repr~~enta?o como "atrasado", quándo comparado 
com o adiantado Ka.ingang. Pudemos detectar inúmeras ocor
rencias, atuai~ <: pass~das, que mostrá.m como 0 Kaingang, princi
palmente se e investido de alguma autoridade, procura reprimir 
aquetas manifesta~óes Guarani que lhe pare~am , devidas ao 
"at~aso" do grtll>?,~ pais estes estariam, para os Kaingang, "ainda 
muito longe da civ1hza~ao". · 

Segundo, poderíamos apontar a competi~áo que se estabelece 
den!ro da reserv~ pelos favores (presentes, facilidades, poder) 
adv1ndos da chefl.:él· do Posto que sao, naturalmente, limitados. 
Quando da instala~áo dos 0Postos Indígenas, as sedes f oram cons
tn~í?~s junto aos Kaingang. Decorreu desse fato que os· princ~pais 
au~1hares dos chefes de Posto foram sempre recrutádos entre os 
Kaingang. Estes, ao mesmo tempo em que servem de instrumento 
para a execu~áo ·da política particular de cada Chef e de Posto 
~tilizam-s~ <lestes últimos para tentar chegar a seus próprios obje~ 
tlvos políticos· e econ?micos. Deste jogo de interesses que 'Se esta
beleceu en.tre os Ka1ngang e os Chefes de Posto, foram alijados 
os Gua~an1, enquanto grupo tribal, em virtude da preocllpa~o do 
Guarani em marcar sua independencia, mesmo <liante do Chefe de 
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Posto. . Esta preocupa<;áo em preservar o máximo de indepen
dencia possível dentro das limita<;óes impostas pela estrutura da 
reserva é urna das maiores fontes de crítica dos Kaingang em 
rela<;áo aos Guarani: "A gente· pode fazer, comprar ou vender 
pra eles (brancos) mas com ordem sempre da chefia. E ele 
(o Guarani) quer ir na frente, ele quer se administrar, ele quer 
ser governo, se governar". Por sua vez, os agentes do órgáo pro
tecionista, seja a nível de chefia de Posto, seja a nivel de Dele
gacia Regional, parecem pensar no Guarani como "caso perdido", 
como se nada pudesse ser feíto para conseguir a colaborac;áo sua 
na realiza~áo dos objetivos e projetos da FUNAI. 

Assim, podemos ver que Guarani e Kaingang se situam <liante 
da estrutura da reserva, que é a mesma para os dois grupos, de 
modos bastante diferentes. Enquanto para o Kaingang a reserva 
se constitui no seu ponto central de referencia, no lugar onde se 
concentra o seu maior foco de Jealdade, para os Guarani ela é, 
simplesmente, o local onde habitam, podendo estar hoje aqui, .e 
amanhá, dependendo das circunstancias, em qualquer lugar ·onde 
baja outros Guarani. •Poderíamos, pois, dizer que enquanto o Kain
gang se define em relac;-ao ao território, o Guarani se define em 
termos de tribo, considerando que todas as áreas onde existem 
Guarani sao igualmente adequadas para morar. Acreditamos que 
dessa orienta~áo central decorrem as demais manifesta<;óes dife
renciais entre Kaingang e Guaraní a respeito de suas respectivas 
rea~óes a estrutura da reserva. Podemos, através dela, explicar, 
a um só tempo, a "submissáo e humildade Kaingang" e a "indife
renc;a e o nomadismo Guarani", estereótipos tao usados por aqueles 
que se veem obrigados a tratar com men1hros dqs dois grupos tri
bais. Tal orientac;ao explicaria, também, a aparente marginalizac;a.o 
do Guarani nas reservas da FUNAI (Coelho dos Sa~tos, 1971: 
421). Essa marginalizac;áo existe, a nosso ver, apenas aos olhos 
dos brancos e é, provavelmente, o resultado de compara~áo entre 
as atitudes Kaingang e Guara ni f ace as demandas do branco. 
Para o Kaingang, antes fazer o que o civilizado quer, a ter que 
sair de sua terra; enquanto que para o Guarani, é irrelevante o 
local de moradia, desde que se possa agir com autonomía, parti
lhada com outros Guaraní. 

Dentro desse quadro de referencia, procuraremos descrever o 
sistema intertribal Kaingang/Guarani em termos da produ<;áo 
económica · de cada grupo, das ideologias criadas pela situac;áo de 
contato e das esferas de intera<;áo que envolvem membros dos dois 
grupos tribais. Tudo isso, naturalmente, só pode ser compreendido 
contra o pano de fundo que constitui a sociedad e nacional en vol-
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vente, ou por meio da popula<;ao regional, ou através de agentes 
da FUNAI. 

A econ0tnia 

Na produc;áo economica há poucas semelhanc;as e muitas dife~ 
renc;as entre os Kaingang e os Guaraní: O que é semelhante res
tringe-se basicamente ªº plantío, quanto as técnicas e plantas cülti
vadas, e ao consumo. O pouco excedente que ambos produzem é 
vendido nos mercados regionais. 

O delo agrícola anual para ambos os grupos define-se em 
funGáO das atividades relacionadas com o trabalho de roc;as. Os 
meses de julho, agosto e setembro sao dedicados ªº "corte~' <las 
ro<;as, isto é, ao trabalho de limpeia e preparo' do solo para o 
plantío. Nao envolve a derrubada de grandes árvores, pois o 
cultivo se dá em áreas de capoeira, isto é, vegetac;áo secundária, 
de pequeno porte. Planta-se no mesmo lote da colheita anterior_. 
a menos que se queira ampliar a área de cultivo. Terminada esta 
fase, comec;a o período de plantío que se estende de setembro a 
dezembro. O milho é plantado com a utiliza<;áo de máquinas ma
nuais pertencentes aos índios. De dezembro até o período das 
colheitas faz-se a limpeza das lavouras : arroz, mandioca, etc. Em 
maio, ou, as vezes, em fins de abril, com~m as colheitas de arroz. 
O milho só é colhido a partir de junho, que também marca. o 
reinício do ciclo. 

Os produtos plantados sao basicamente os mesmos para 
Guarani e Kaingang: niilho, feijáo, arroz, mandioca e abóbora. Os 
dois grupos se distinguem, no entanto, no que diz respeito a orga
nizac;áo da produc;áo. Os Guarani costumam, para o período do 
"corte" de roc;as, dividir-se em turn1as que cortam a área que se 
destina ao plantio. J á os Kaingang t&n tres alternativas para esse 
mesmo tipo de trabalho: 1. fazer soz.inho, a alternativa menos 
usada; 2. o que ~les chamam de "troca dias", um ajuste entre 
dois ou tres homens, em que um ajuda o outro no corte da ra<;a; 
3. pagar a um "camarada" para cortar a ro~a, se ja por dia, se ja 
por alqueire. Outro ponto de diferen~a é o tamanho das ro~as. 
Entre os Kaingang a extensáo média por f amília é de um alqueire 
e meio, enquanto a média Guarani é de meio alqueire. Existem, 
no entanto, dois indivíduos Guarani, um deles o cacique, que pos
suem as maiores extensóes de ro<;as de todo o Posto. Para o 
trabalho nelas esses dois Guarani costumam pagar os servic;os de 
outros. O cacique Guarani assim explica o sistema de produc;áo 
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de seu grupo : " Quando eu falo de serv1c;o é todo mundo. Um
dia nós caímos ( corta1nos ). pra um, outro dia nós caíamos pra 
outro, é assim. Agora, pra niim mesmo este ano eu náo quis ser
vi<;o da turma: é tudo pago, é. Agora, os outros que nao tem 
dinheiro pra pagar, nós ternos que ajudar, é assim". 

Os Kaingang tambén1 tem urna n1odalidade de trabalho coleti
vo, mas é apenas para o propósito de fazer a ." roc;a dos velhos", 
para alimentar aqueles que nao mais tem cond1c;oes de fazer suas 
próprias ro~as. Para essa ro<;a fazem " puxirao" ( mutirá?). Tam
bém fazem puxiráo quando quere1n comprar alguma co1sa que a 
comunidade como um todo deseja. Foi assim que o grupo con
seguiu comprar urna trilhadeira. Fizeram puxiráo no trab~lho d~ 
urna roc;a grande. O dinheiro apurado c~m a v.e!lda do m1lho f?i 
entao, empregado na compra da trilhade1ra, utthzada para a tri
Ihagem do milho e do arroz. 

Nao existe puxiráo para tais propósitos entre os Guarani. 
O excedente do milho, f eijao e arroz é vendido para os comer

ciantes próximos, sendo que a área contígua aos Guaraní paga 
ligeiran1ente mais do que os regionais próximos aos Kaingang. 

Certas atividades extrativistas, como a coleta da erva-mate e 
do pinháo, sao efetuadas. para a venda a regionais apenas pelos 
l{aingang. Os Guarani, embora utilizem esses produtos, nao se 
dedicam a sua expiorac;áo. Em seu território nao existem .ervais 
en1 quantidade que jüstifíque a sua extrac;áo e, ernbora haJa ~m 
número significativo de pinheiros, estes se encontran1 a urna dis
tancia muito grande da aldeia Guaraní. Assim, eles colhem erva 
apenas para o consumo próprio e, 1nesn10 assim, apenas quando 
nao ten1 <linheiro : " N ós co1npra no bar, quando nao ten1os 
dinheiro¡ daí é obrigado a tirar do n1ato' '. Quanto ao pinhao, 
"daqui fica 1nuito longe tan1bérn, quando nós queremos com~r, 
nós i1n0s pro Posto comprar do Kaingang". Na verdade, a dis
tancia nao é maior que a que separa o Kaingang dos ervais na 
área Slaviero, onde explora a ~rva-mate. Simplesmente, o Guarani 
optou por urna alternativa diferente para a solt1<;áo de seus pro~ 
blemas de subsistencia. 

A explorac;áo da erva-mate pelos Kaingang para a venda no 
mercado regional come<;ou somente em 1974. Até entáo, ela era 
colhida apenas para o consumo interno, já que existe urna por
taría da FUN Al proibindo a sua venda em estado bruto. Ocorre 
que o Posto nao tem condic;óes de beneficiar o produto; além 
disso, existe na regiao un1 único comprador a quem nao intere~sa 
conlprar a erva beneficiada, na medida e1n que seu lucro ad~em 
justamente do beneficiamento <lo produto. Portanto, o cacique 
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Kaingang resolveu recorrer ao en<;arregado da área Slaviero, 
mesmo estando em litigio co1n a FUNAI, obtendo dele permissao 
para colher lá a erva-mate para a venda. 

Quanto ao pinhao, em 1975, o Chefe do Posto foi avisado 
pelo delegado regional da FUNAI que este produto, como a erva
mate, também se constituí em patrimonio do D.G.P,I. e que seria, 
portanto, necessário um plano de aplicac;ao para que pudesse ser 
colhido. Diante desse fato, o grupo Kaingang pecidiu que passaria 
a colher pinhao da área do Posto, apenas para consumo interno ; 
para a venda, ele seria apanhado também na gleba da Slaviero. 

Podemos atribuir ao artesanato Guaraní um papel, de certo 
modo, semelhante ao da coleta do pinhao e erva-mate na economia 
Kaingang, no sentido de que, como esta, o artesanato proporciona 
aos Guaraní meios de subsistencia que nao estáo diretamente liga
dos ao trabalho agrícola, seja en1 suas próprias lavouras, seja nas 
de regionais. É, pois, urna outra importante fonte de renda para 
esses índios. Praticamente, toda a popula<;áo Guaraní, independen
temente de sexo e idade, excluídas, naturalmente, crianc;as jovens 
demais, ·se dedicam ao artesanato nos fins de semana ou nos 
períodos em que nao há atividades agrícolas. O artesanato Gua
raní apresenta um duplo caráter. Existe o de caráter utilitário -
balaios, cestas, peneiras, chapéus - vendido para os regionais. 
Mas existe também o artesana to para "enfeito" - colares, arco 
e flechas, espadas - confeccionado de taquara, penas de galinha 
pintadas com tinta de tingir roupa. Esses "enfeitos" sao vendidos 
em barraquinhas construidas a beira da estrada asfaltada que liga 
o sudoeste as demais . regioes do Paraná e que atravessa a área 
Guaraní. Nessas barraquinhas sáo reunidos os "trabalhos ", como 
se referem os Guarani a esses objetos, de várias pessoas. Quando 
um objeto é vendido, o valor arrecadado vai integralmente para o 
produtor, e o vendedor nada recebe pela venda. Ele~ se revézam 
nas barracas, dependendo do tempo disponível de cada um. 
Segundo os Guarani, essa atividade dá bom dinheiro, cada barraca 
vendendo, em média, entre cento e cinqüenta e trezentos cruzeiros 
por dia, "aí quando nao pega nada dá uns cem cruzeiros por dia". 
.Mas todos sao unanimes em afirmar que nao podem viver só do 
artesanato. U m dos motivos mais comumente alegados pelos 
Guaraní quando pedem "portaría" para poder viajar para Sao 
Paulo é o artesanato : "Aqui nao tá dando quase nada, eu vou 
pra Sao Paulo vender meus trabalhos por lá". Essa frase é 
ouvida com relativa freqüencia entre os Guarani. 

Entre os Kaingang o artesanato é ocupa<;ao de urna minoría. 
Apenas os velhos se dedicam a esta atividade de modo 'Sistemático 
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e os objetos confeccionados sáo todos de caráter utilitário. Sao 
vendidos entre eles mesmos 0u a donos de "bodegas" nas proxi
midades. Os Kaingang tem um certo preconceito em relac;ao a 
prática do artesanato, que se aplica nao só aos Guaraní, mas tam
bém ao único Kaingang mais jovem que tenta viver dele : "·eu 
acho muito melhor o cara trabalhar, lutar pela criac;ao dele do 
que andar com um balaio nas costas aí lutando com isso". Ou, 
como em outra ocasiao .em que um Kaingang falava sobre os 
Guarani : "nao é que os Guaraní nao sáo trabalhadores, mas eles 
nao sao de trabalhar pra si. Eles só trabalham pros outros ou 
entáo naqueles trabalhinhos deles. Nunca que aqui um dos nossos 
precisa vir trocar um balaio com o J anguito (dono de urna bodega 
próxima) por um pouco de mill!o ou café ou ac;úcar. Aqui dos 
nossos só o C que faz dessas". Como veremos mais adiante, 
esta atitude dos Kaingang em relac;áo a prática do artesanato está 
diretamente ligada a sua negac;ao da concepc;ao de índio-bugre, 
vigente na sociedade regional. 

Outra diferenc;a no sistema de produ<;áo dos dois grupos é a 
cria<;áo de animais .domésticos, · atividade que é significativa apenas 
para os Kaingang. Cerca de cinqüenta por cento <lestes criam 
porcos, tanto para consumo como para venda e, praticamente, todos 
criam galinhas. Em propor~áo bem menor, criam também cabras, 
enquanto que somente urna minoria possui cavalos ou gado bovino. 

Os Guarani, por sua vez, criam apenas galinhas e, mesmo 
assim, porque, em larga medida, as penas sao utilizadas no tra
balho artesanal. .Para_ o seu consumo, compram porcos dos 
regionais. Mais comumente, esse consumo de carne suína é feito 
pelas equipes de trabalho enjagadas por regionais. 

Boa parte, se nao a maioria, da renda Guaraní advém desse 
trabalho para os regionais, através de contratos de empreitadas. 
Estes contratos obedecem ao seguinte padráo: os "granjeiros" 
(pequenos proprietários regionais), quando necessitam de mao-de

obra indígena, recorrem ao cacique ou ao Chefe de Polícia indígena, 
que exercem aí o papel de empreiteiros. O ajuste se faz normal
mente a base de seiscentos c.ruzeiros por alqueire (prec;o de 1975) . 
O empreiteiro forma, entao, as equipes, que trabalham para ele, 
ou seja;- para o cacique ou Chefe de Polícia, por dia, sendo que 
a alimentac;ao da equipe de trabalho corre por conta desse emprei
teiro. Nas equipes de trabalho há sempre um ou dois membros 
da polícia com a func;áo de fiscalizar o servic;o: "se nao for gente 
da polícia lá junto com eles mandar pegar o servic;o, daí o servic;o 
também nao sai. . . vao tar.de e vem antes do meio dia também,,. 
Esses membros da polícia também participam do trabalho da ro~ 
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e ganham uina diária un1 püuco 1naior do que os de111ais : vinte <' 
cinco cruzeiros, comparado com os vinte cruzeiros dos outros. 

Os servic;os para os regionais tem início aproximadamente 
eni. maio e duram até dezembro, ocasionalmente até jane1ro. 
Executam basicamente os " cortes de roc;a", mas também limpam 
a lavoura e fazem a colheita. embora de modo 1nenos sistemático. 
É importante enfatizar o fato de que esse trabalho constante que 
fazem os Guarani para regionais envolve, na realidade, muito 
pouco contato direto com os civilizados, a nao ser ao nível das 
relac;óes granjeiro-empreiteiro. Os Guaraní nao consideram esse 
trabalho como sendo para os regionais, mas sim, para o cacique 
ou ~ra o Chef e de Polícia. Nunca aconteceu de se mesclaren1 
turmas de índios e regionais para trabalho conjuntü. 

Devido as características peculiares do sistema de proprie
dade de terra e da or.ganizac;áo da pr:oduc;áo do sudoeste paranaense, 
nao existe na regiáo um contigente de trabalhadores rurais bra
sileiros que possam executar este tipo de trabalho. Logo, a máo
de-obra indígena é, pelo menos até agora, indispensável para urna 
parcela dos proprietários rurais da regíao. Enquanto os grandes 
proprietários nao recorrem a máo-de-obra indígena ¡x>rque sua 
lavoura já está totalmente mecanizada, e os peqtienos proprietários 
nao tem recursos para contratar mao-de-obra, sao os médios pro
prietários que dependem do trabalho indígena. 

Para o Kaingang, "trabalhar pro branco" assume um sentido 
particulamente humilhante, constituindo-se, mesmo, num critério 
de avalia~ao das pessoas o fato de terem ou nao que trabalhar para 
f ora. Aquel es que nunca tiveram que sair para trabalhar para 
outros gozam do conceito mais alto dentro do grupo. Apesar disso, 
até 1974, os I<aingang organizavam equipes de trabalho para a 
limpeza da soja. No ano seguinte, a coleta de erva-mate rendeu 
o suficiente para liberá-los da necessidade de se engajarem como 
máo-de-obra para regionais . . 

Mas foi um outro fator acorrido algum tempo antes o prin
cipal responsável por essa liberac;áo dos Kaingang em relac;áo ao 
trabalho para regionais. Quando um dos antigos Chefes de Posto, 
mais tarde demitido, assumiu suas fun<;óes no Posta de Manguei
rinha, os Kaingang dependiam tanto do trabalho assalariado para 
os proprietários locais como dependem atualmente os Guaraní. 
Esta dependencia consistia no seguinte : na época do plantio, o 
indio nao tinha como se manter. Para assegurar sua sobrevivencia_. 
vía-se compelido a alugar sua fon;a de trabalho a regionais, con -
seqüentemente, nao fazendo roc;as para si, ou as fazia muito 
pequenas. Na época da colheita, nao tinha o que colher porque 
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nao havia plantado e ia colher para os regionais. Este círculo -
vicioso conseguiu ser quebrado em 1973/74, com urna verba de 
cinco mil cruzeiros recebida por aquele Chefe de Posto do entao 
diretor do D.G.P.I. Com essa verba foi montada urna cooperativa 
para atender a urna dupla func;áo : por um lado, financiava o 
trabalho de ro<;a dos Kaingang, ou seja, estes recebiam para plan
tar suas ro<;as; por outro lado, comprava toda a produ<;áo do 
grupo, numa tentativa de, pelo volume, conseguir melhores pr~os 
no mercado regional. Essa cooperativa funcionou apenas um ano, 
mas foi o suficiente para libertar os Kaingang do círculo de 
dependencia do trabalho regional. Nos anos posteriores, a coleta 
do pinhao e da erva-mate, possibilitando a rnanuten<;áo do grupo 
durante o período de entressafra, tornou dispensável a cooperativa. 

Comparando a economía Guarani e a Kaingang, percebe-se 
que dentro das alternativas que se lhes apresentam, limitadas, de 
um lado, pelas características sócio-económicas da sociedade regio
nal e, de outro, pelas próprias características da estrutura da 
reserva, os dois grupos passaram a privilegiar, de modos dife- . 
rentes, as mesmas atividades produtivas que lhes sao disponíveis. 
Nao há, portanto, urna divisao de opc;óes entre alternativas diversas. 

Assim, enquanto o Kaingang enfatiza urna maior indepen
dencia em rela<;áo ao regional, dando maior im¡x>rtancia as suas 
próprias roc;as e vendo no trabalho assalariado um último recurso 
ante a penúria e a escassez, o Guaraní tem em suas relac;óes de 
trabalho com a sociedad e envolvente a maior f onte de renda, pois 
o branca se constitui nao só no empregador de sua forc;a de tra
balho, mas também no consumidor do seu artesanato, sendo as 
roc;as familiares apenas urna alternativa a mais empregada por 
urna parcela do grupo para aumentar sua produc;áo. O Guarani 
mostra-se também mais dependente dos artigas de consumo ¡x>stos 
a sua disposic;ao pela sociedade regional, IX>.is nao produz para o 
próprio cons.umo nem came, nem mate., sendo que este último, 
em especial, é um artigo indispensável aos dois grupos, dado . o 
hábito do chimarrao, apreciado na regiao igualmente por índios e 
nao-índio~. 

Essa diferen~ entre Guaraní e Kaingang leva a inserc;ao dos 
dois grupos na sociedade envolvente através da produc;ao dif e
rencial de alguns bens, mas dentro do mesmo elenco d~ alternativas 
possíveis. Enquanto o Guarani estabelece com os regionais rela
~5es determinadas pela oferta e procura de forc;a de trabalho e 
apenas residualmente, pela produc;ao de excedentes agrícolas, os 
Kaingang apresentam-se, fundamentalmente, como fomecedores de 

211 



produtos agrícolas ou extrativos e apenas residualmente como for
necedores de for~a de trabalho. 

Nao podemos, entretanto, deixar de considerar as diferentes 
modalidades de insen;áo do Guarani e do Kaingang na reserva. 
Nao podemos ver o Guarani como se ele realmente preferisse 
a presentar-se ao mercado regional como máo-de-obra. )Ja própria 
organiza<;ao económica da reserva, as oportunidades de que ten1 
desfrutado os Kaingang, como a cria<;áo da cooperativa, nao tem 
atingido igualmente os Guarani. Na verdade, con1 os recursos e 
a tecnologia atualmente disponíveis en1pregados pelos dois grupos 
em suas lavouras anuais, nao há condi<;oes de garantir durante ·o 
ano todo a subsistencia dos grupos, que se veem, assim, na contin
gencia de recorrer a outras fontes de renda: atividades extrativas 
para o Kaingang, trabalho nas ro<;as ·de regionais, para o Guarani. 
Como o ciclo agrícola é o 1nesmo para indios e regionais. o tra-
balho para fora obriga o Guarani a diminuir, ou nem sequer iniciar, 
as suas próprias lavouras. Deste modo, fecha-se o círculo, o qual 
só poderá ser quebrado por estímulos externos aos grupos. O 
Kaingang, para poder manter o atual estado de independencia 
<liante do mercado de trabalho regional, precisa contar com a con
tinua<;ao de suas atividades extrativistas, o que, <liante das atuais 
circunstancias da administra<;áo do Posto, dificilmente ocorrerá. 

Para dar urna idéia da dif eren-;a de capacidad e produtiva 
dentro e fora da reserva, basta mencionar alguns fatos concretos. 
Enquanto um " granjeiro" com mecaniza-;ao da produ<;áo consegue 
colher entre trezentos e quatrocentos sacos de milho por alqueire 
com menos trabalho, o índio, dispondo apenas de enxada e planta
deira manual, consegue colher entre setenta e oitenta sacos por 
alqueire. Considerando que um mínimo de quarenta sacos <leve 
ser estocada para consumo interno, seriam vendidos apenas qua
renta. A um pre<;o máximo de trinta cruzeiros o saco, isto daria 
a fam.ília urna renda anual de mil e duzentos cruzeiros, ou seja, 

' A cem cruze1ros por mes. 
Neste quadro de referencia, as op<;óes abertas ao Kaingang, 

para o futuro imediato, sao, ou · ter de retornar a alugar sua forc;a 
de trabalho, ou se sujeitar a trabalhar como assalariado dentro 
de sua própria reserva nos projetos implantados pela FUNAI. 
Quanto aos Guaraní, nao acreditamos que sua condü;áo económica 
seja modificaua substancialmente coro a cria~ao de tais projetos, 
a julgar por situa~oes semelhantes já existentes no sul do país, 
onde a FUN Al nao emprega normalmente mao-de-obra Guarani, 
desse modo contribuindo para a imagem de marginalidade que já 
se estabeleceu a respeito desses índios. 
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Como vimos, na esfera economica nao há grande ibterá<;áo 

entre os Kaingang e os Guarani. Isto náo significa que ~xista 
desconhecin1ento ou desinteresse de cada grupo pelo que o outro 
faz. Ao contrário, as atividades economicas contribuem para criar 
um sistema de representa<;oes mútuas, alimentando as ideologias 
que cada grupo tem do outro. Desse aspecto de ideologias tribais 
trataremos a seguir. 

As ideologias tribais 

Certos aspectos sócio-culturais atualmente operantes ent:e os 
Kaingang e os Guarani em Mangueirinha atuam como cana1s de 
diferencia<;áo tribal, embora seja evidente ~ ciue ambos os grupos 
já tenham perdido quase todas as características culturais tradi
cionais. Por exemplo, a antiga divisao da sociedade Kaingang em 
metades e das patrilineares (Henry, 1941 ; Métraux, 1947, 1948b) 
é lembrada hoje apenas pór dois ou tres indivíduos idosos que 
conseguem somente recordar os nomes de~s~s grupos de deseen: 
dencia. Por sua vez, nao encontramos mats entre os Gua.ran1 
nenhuma manifesta<;áo de caráter mítico-religioso, táo enfatizada 
por aqueles que tem estudado os Guarani ( Nimue~daju! 1914; 
Baldus, 1929, 1952; Schaden, 1947, 1948, 1965). Nao existe um 
único xamá em .Palmeirinha, nem um local destinado a práticas 
religiosas Guarani. 

Mas como afirma Barth, <levemos considerar apenas aqueles 
tra~os di~tintivos que os próprios atores consideram significativos 
(Barth, 1969 :14). Dentre esses tra~os dis~intivos, a organiza<;áo 
e extensáo da rede de parentesco, a modahdade de casamento, a 
utiliza~áo da prática d.o ·comp~drio),, e o conheciment~ e uso do 
idioma original sao os que ma1s real~am no estabelec1mento das 
dif eren~as entre os dois grupos, pelos membros de cada um'. 
Essas diferen<;as sáo manipuladas por cada grupo. par~ repre~entar 
o outro, através da verbaliza-;ao de suas respectivas 1deolog1as. 

1 . Rela<;óes de parentesco. Para ambos os grupos as rela-;óes 
de parentesco representam um dos critérios determinant:s para a 
constitui<;áo, por exemplo, de grupos de trabalho. No sistema de 
"troca-dias" dos Kaingang, em cerca de setenta por cent? d~s casos, 
as pessoas que trocam dias, ou seja, que trabalham. prtme1ro -para 
urna das duas pessoas envolvidas na transa<;ao ~ depo1.s para a outra, 
sao parentes próximos : irmáos, cunhados, tto-sobrtnh~. Para os . 
Guaraní as relac.:óes de parentesco tem um alcance ma1or do q~e 
entre o; Kainga~g. Enquanto entre os últimQs há a obrig~áo de 
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ajuda mútua entre os parentes mais próximos, os Guaraní se sentem 
no dever de ajudar todos aqueles que reconhecem como parentes, 
próximos ou nao. Por ·sua vez, a família nuclear tem muito menos 
import.ancia e ·é ~em m~.is instável entre os Guaraní do que entre 
os Ka1ngang. Sao frequentes os casos de pais Guarani mudarem 
pa~a outras áreas, deixando filhos, mesmo pequenos, para serem 
criados por outros, ou o caso, 1nenos freqüente, de pais permane
ceretn ern Paln1eirinha, enquanto os filhos váo en1bora com outros 
Guaraní. 

2. Casamento. A separa-;ao é freaüente entre os casais Gua
rani inais jovens, sendo bastante rar¿ encontrar-se alguém que 
tenha tido apenas um cónjuge. Em geral, os Guaraní casam m~is 
cedo que os Kaingang. U1na menina de doze anos iá é considerada 
apta para o casa1nento, fato que constituí um es~andalo para os 
Kaingang e para os administradores do Posto. A forrna de casa
n1ento tambén1 difere nos dois grupos. O Kaingang estabelece 
urna distin<;áo entre " casar" e " ajuntar". Só se consideram 
casados aqueles que tiveram sua unifio registrada pelo Chefe do 
Posto no livro de casarr1entos presente en1 todos os :Postos da 
FUN Al. Na sua f onna ideal, depois de f irrnado o casa mento 
pelo Chefe do Po~to, as famílias dos noivos devem oferecer um 
almoc;o ou um jantar a toda a comunidade Kaingang e deverá 
haver um baile, a noite, no Clube do Pasto. Mas, como sao poucas 
?s ~am~lias 9ue podem arca: com tais despesas, está praticamente 
1nst1tuc1onahzado o recurso a fuga. Os namorados passam a noite 
fora e, de manhái se apresentam ao Chef e de Polícia que os con duz 
ao Chefe do Posto para que este celebre o casamento. Como a 
fuga é considerada urna afronta as família, estas se considera1n 
dispensadas de promover as festividades. 

O casame~to Guaraní é despido de tais fonnalidades. Depois 
de um entend11nento entre as respectivas familias, o rapaz e a 
moc;a passam a viver juntos. Consideram-se e sao considerados 
por todos como casados. O fato de os Guarani nao casarem no 
Pos~o, ali~~º a tenra idade em que casam as moc;as Guaraní, alén1 
da 1nstab1hdade que caracteriza as unióes, leva os Kaingang a 
dizer que os Guarani "casam como bichos". 

Depois do casamento, como nao há casas disponíveis na reserva .. 
normalmente o jovem casal passa a residir com a família da noiva. 
Com o tempo, conseguem arranjar urna casa só para si. Este 
padráo se aplica igualn1ente a Guaraní e Kaingang. 

. 3. Compadrio. Esta instituic;ao merece destaque entre os 
Katngang como mecanismo de amplia<;áo do número de parentes 
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e, ao rnesmo tempo, de intensifica~áo de la~os consangüíneos já 
existentes. Estenden1 ao máximo o alcance <leste mecanismo, pois 
cada indivíduo é submetido a tres batismos : o primeiro, em casa, 
logo após o nascimento; o segundo, um pouco depois, quando a 
crianc;a é levada a um riacho conhecido como Agua Santa ; final
mente, o terceiro, realizado pelo padre da Igreja Católica. Con
siderando que em cada u1n desses batismos existe um casal de 
padrinhos e 1nais um apresentador que também passa a ser cha
mado de "compadre", e .que este termo se estende, também, aos 
c6njuges dos padrinhos, podernos concluir que virtualmente toda 
a comunid~.de Kaingang está relacionada através do compadrio. 

, 
Entre os Guaraní, por outro lado, essa prática nao tem a 

1nenor importancia, e1n parte, pelo fato ele muitos <lo grupo se 
declararem protestantes e talvez pelo fato das rela<;óes de paren
tesco entre eles já terem u1n alcance muito grande, o que afeta, 
entre outras coisas, o potencial de recrutamento para a formac;ao 
de grupos de trabalho ou de quaisquer outros tipos de aj uda 
1nútua. 

4. Idioma. U m outro fator importante na diferenciac;áo entre 
Guaraní e Kaingang é o uso da língua nativa. Enquanto para os 
Guarani seu idioma se constitui na üngua predominante, e o .Por
tugues é sua segunda língua falada, de modo geral, a~rias pelos 
homens e pelas mulheres mais jovens, a rr1aioria dos Kaingang 
mais jovens náo fata a sua língua de origem~ e todos falam cor
rentemente o Portugues. Es-sa diferenc;a no domínio do Portugues 
pode ser percehida nas próprias citac;oes de informantes usadas 
aquí. Em parte, esse fato se explica por ser a maioria da popula
c;áo I<aingang de Mangueirinha constituída de mestic;os, como 
veremos rnais abaixo : "Agora, pra eu ensinar pra esses meus 
f ilhos que estáo aquí junto comigo, já ·a máe nao fala (o idio-

) t • . '? " ma . . . . en ao como va1 ser. . 

Embora existam 111uitas out ras dif erenc;as entre os dois gru
pos, limitamo-nos a estas por serem consideradas as mais significa
tivas na avalia<;ao que cada grupo tribal faz do outro. Se nao 
fazemos referencia as estruturas de parentesco tradicionais dos 
_Guaraní e dos Kaingang, tal fato se <leve, náo somente a real 
impossibilidade de reconstituic;áo dos sistemas aborígenes, a partir 
de infonna<;óes dos n1embros de cada grupo, mas também porque 
tais estruturas sao irrelevantes para os problemas aqui levantados, 
urna vez que nao sao mais operacionalizadas. 
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O Guarani visto pelos Kaingang 

Ao julgar o Guarani, o Kaingang adota, claramente, os 
padróes e os valores do branco. No· seu discurso sobre o Guaraní 
ele procura real~ar como características daqueles os aspectos que, 
aos olhos do branco, se constituem nos principais defeitos do índio. 
Vemo-nos, assim, <liante da situac;áo, aparentemente parádoxal, de 
um grupo indígena que critica no outro justamente o fato de ser 
índio. Mas tal atitude torna-se facilmente inteligível na medida 
em que essa crítica está diretamente calcada na concepc;áo do 
" bugre" , corrente na regiao. O Kaingang, ao atribuir ao Guaraní 
as características do "bugre", pode, entao, reiv;,ndicar para si a 
condic;ao de índio, categoría despida de atributos negativos, pois 
náo é usada pelos regionais. Deste modo, a existencia do Guaraní 
serve aos Kaingang para se valorizar a si mesmo, minimizando, 
portanto, os efeitos negativos que a discriminac;áo do branco pro
voca na imagem que o grupo faz de si próprio. 

O Guaraní é apresentado pelo Kaingang quase como urna 
espécie de " bicho do mato", de "selvagem", " atrasado", pelos 
seus hábitos alimentares e de higiene e por suas práticas de casa
mento. Mais explicitamente, criticam o fato de ele náo possuir 
aquele requisito tao desejável: nao é trabalhador. Nao tem a 
" ambic;áo de progredir na vida" , nao sabe organizar adequacla
mente o seu grupo para que este possa viver em paz. Acima de 
tudo, é cachaceiro, bebado e, por isso, náo s·e pode confiar no 
Guaraní. 

Os Kaingang procuram realc;ar as ligac;óes dos Guaraní com 
o Paraguai, negando-lhes a condic;ao de brasileiros, deste modo, 
talvez implícitamente, questionando o seu direífo de habitar o terri
tório da reserva e de receber assistencia governamental : "Eu 
acho que eles pertencem mais pro lado do Paraguai. . · Eles. pro
seiam mais com os paraguaios.". "Os Guaraní nao ·sao daqui, eles 
vieram do Paraguai." · 

Como estes atributos negativos do Guaraní sao a.presentados, 
implicando numa comparac;áo tácita dos dois grupos tribais, cabe
ria, assim, ao Kaingang representar o pólo positivo dessa compa
rac;ao. Desse modo, a ideología Kaingang, . . ao mesmo tempo em 
que nega que seu grupo exiba aqueles caracteres que o branca 
despreza no índio, ao assumir os parametros de julgamento do 
branco, procura atribuir a si os valores positivos .decantados p·elo 
civilizado. Assim. o Kaingang surge como trabalhador, logo, te111 
utilidade para o branco e, dessa maneira, contribui para o pro-
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gresso da regiáo. Ao mesmo tempo, afirma a sua identidade 
indígena, já que ela lhe garante o acesso ao território da reserva. 

A conce~o que o Kaingang tem do Guarani só vai assumir 
urna conotac;áo um pouco diferente, quando relacionada com a 
oposic;ao "puro"/ "mestic;o" existente no grupo Kaingang. Quando 
se trata de estabelecer urna distinc;áo entre "puros" e "mestic;os ", 
o Kaingang "puro" apela para a condic;ao de índio, comum tam
bém ao Guarani, para mostrar que o "mestic;o" nao é índio. Por 
sua vez, o "mestic;o" Kaingang, ao procurar mostrar a sua supe
rioridade sobre o Kaingang "puro", atribui a este último as· 
mesmas características negativas impingidas pelos Kaingang 
"puros" aos Guarani. Neste contexto, Kaingang e Guarani sao 
aproximados, na medida em que ambos sáo "índios puros", em 
contraste com os "índios mestic;os": "É que os Guaraní sao puros, 
né. Entao os mestic;os, já tem alguns que tem vontade de ficar 
rico, fazer alguma coisa, trabalha bastante, sabe fazer negócio, né. 
Entáo ele dá um passo largo ria frente e ... é isso aí". Assim 
se expressou o cacique Kaingang, ao procurar explicar porque os 
Kaingang se acham em condic;óes mais favoráveis do que os 
Guarani. 

Tendo visto o tnodo pelo qual o Guaraní é julgado pelo Kain
gang, veremos agora o outro lado da moeda, o Guaraní julgando 
o Kaingang. 

O K aingang vz:Sto pelo Guarani 

Sendo urna categoría étnica clarame11te minoritária no con
texto da reserva; o Guarani nao gosta muito de estabelecer com
parac;oes entre si e os Kaingang. Em parte, isso se <leve ao fato 
de ele assumir, até certo ponto, os valores negativos que lhe sao 
atribuídos pelos Kaingang, especialmente no que diz respeito a 
bebedeiras e a condic;áo de prequic;osos ; e, em parte, pelo fato de 
nao ser fácil falar contra quem se apresen ta com a autoridade de 
"dono da casa", no caso, mais apropriadamente, "dono da 
reserva indígena". · 

A:ssim, . a única diferenc;a explicitamente destacada pelo Gua
rani ao se comparar com o Kaingang é a que se refere a auséncia 
de "mestic;os" na área Guarani: " O Kaingang está muito atra
vessado, tudo casado com portugues. Nós aqui, nao, só nós, índio 
Guarani puro" (Cacique Guarani) . "N ós náo casa com portu
gues, só entre nós mesmo. Mas lá em cima, nao. :r-.¡a.o escolhe 
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nada. Aqui nao tem nenhum casado com portugues" ( um "sol
dado" Guara ni) . 

Ao optarem por afirmar apenas urna diferenc;a entre eles e 
os Kaingang, os Guarani escolheram, justamente, aquela diferen~ 
mais carregada de conteúdo étnico, da qual todas as outras sao 
decorrentes, pois é como se aos seus olhos os Kaingang apresen
tassem todas as outras características atribuídas aos civilizados, 
por nao serem mais índios, ou, pelo menos, integralmente indios; 
já que sao "atravessados". 

Os Guaraní representari~m mais um caso manifesto de 
"consciencia infeliz", a que se referiu ·Cardoso de Oliveira (1964: 
80), parafraseando Hegel : um grupo tribal vendo-se a si próprio 
e ao "outro" através dos parametros do branco, pois, na medida 
em que aceitam os estereótipos de "bebados" e "preguic;osos", 
justificam-nos porque sao índios. Os Kaingang, portanto, nao 
apresentariam tais defeitos porque sao quase portugueses. 

Mas poderíamos interpretar a atitude Guaraní como a mani
festac;ao de un1 esforc;o em manter viva urna etnia que tem passado 
por vicissitudes tais que, no processo de ser escorrac;ada de seu 
território original, acabou perdendo suas características culturais 
particulares. para se \'er indiscriminadamente agrupado a outras 
etnias com as quais nada tinha a ver, além de manter relac;óes 
de guerra. Visto sob esse prisma, o aparente derrotismo Guaraní 
toma outra forma: manter a etnia Guaraní. mesmo que para isso 
seja preciso carregar o estigma do bebado e do preguic;oso. 

O "pu.ro", o "uiest'Í(o'' e o ª portugues'' 

A polaridade "puro"/" mestic;o '', a pesar de existir apenas 
entre os Kaingang de Mangueirinha, é de grande importancia para 
~ compreensao das relac;óes Guarani-Kairigang, pois é utilizada 
pelos membros dos dois grupos tribais para explicar as diferenc;as 
entre o "seu grupo" e o "out ro grupo". A categoria "portugues" 
é também aplicada a indivíduos Kaingang "mestic;os". 

Considerando os cabec;as de ambos os sexos das 71 unidade~ 
domésticas Kaingang, em termos de sua identificac;ao étnica, temo! 
o seguinte quadro : 
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PUROS 

MESTICOS 

PORTUGUESES 

29 

80 

13 

(12 homens, 17 mulheres ) 

( 34 homens, 46 mulheres ) 

(8 homens, 5 mulheres) 

Quais sao os critérios utilizados pelo grupo Kaingang para 
a aloca<;ao dos indivíduos numa ou noutra destas categorías? 

Apesar de todo e qualquer habitante da área Kaingang ser 
identificado pelos demais com absoluta seguran<;a como "puro", 
"mesti<;o" ou mesmo "portugues", os critérios que justificam tal 
identificac;ao nem sempre sao os mesmos e nem sempre as pessoas 
que sao identificadas pelos outros como "rnestic;o" ou "portugues" 
aceitam tal id en ti ficac;ao. N ossa primeira taref a durante a pes
quisa foi realizar um recenseamento dos membros do grupo. Um 
dos quesitos a serem levantados era a , identificac;ao de cada 
membro do grupo doméstico como "puro" ou "mestic;o". A 
maioria das pessoas se identificou corno "puro", apesar de apon
tar o pai ou a máe como "mesti<;o". Só quando ficou patente 
que já conhecíamos todas as ligac;óes de parentesco existentes na 
área e, principalmente, quando, afinal, se convenceram de que nao 
éramos da · FUNAI, como temiam a princípio, é que deixaram 
de se apresentar como "puros". Tal comportarnento é bastante 
sintomático e compatível com a sua situac;áo de índios de reserva. 
Perante um estranho que pode.ria ser um agente da FUNAI, ao 
se apresentarem como "puros", estao evitando um possível ques
tionamento de seus direitos territoriais. Vemos, portan to, que 
essas categorías sao · faet1mente manipuláveis pelos Kaingang 
atuantes na situa<;ao de índios reservados. 

Para um índio ser considerado pelos demais membros do seu 
grupo como "puro", bastaría, em urna primeira instancia, que 
fosse filhó de pai e máe "puros", segundo identificac;ao do grupo. 
Mas a filiac;ao por si só, se lhe dá o direito de reivindicar a 
identidade de "puro", náo garante que esta reivindicac;ao seja 
reconhecida pelos demais. ~~le precisa, alétn disso. responder satis
f atoriamente a outras exigencias: 

a) f alar o idioma Kaingang : 

b) ter nascido, de preferencia, na teserva ou ter parentes aí, 
id en ti ficados como "puros" ; 

e) ter un1 nome Kaingang. 

O fato de saber falar o idioma é un1 dos critérios funda
mentais para a identificac;ao étnica dos indivíduos, como veremos 
mais adiante. Mas, como mecanismo de diferenciac;áo entre "puro" 
e "mesti~o'', ele assume urna significac;áo um pouco diferente. 
Nao basta saber falá-lo, pois muitos mestic;os o sabe_m. Ele ,de~e 
ser um veículo discriminatório de cornunica<;áo. Ass1m, um 1nd10 
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.. puro" que entre em qualquer tipo de relac;ao com um ·' mestic;o ''. 
embora sabendo que este fala o idioma, nao se dirigirá a ele em 
Kaingang, e sim em Portugues. Por sua Yez, a conversa entre 
"puros" é sempre em Kaingang, mesmo que haja " mestic;os" ou 
"portugueses" nas imediac;óes. 

O fato de se ter nascido em ~f angueirinha ou ter lá paren tes 
assume grande importancia na identificac;áo étnica de um indi
víduo. 

Um dos líderes do grupo dos " puros" , o velho Chico Honório, 
apesar de nao ter nascido em Mangueirinha, e sim no Posto de 
Palmas, é aceito pelos demais como "puro" porque é casado com 
urna mulher de Mangueirinha, ainda que mesti<;a, e pelo fato de 
seus filhos todos terem nascido ali. 

A questáó. da nominac;ao Kaingang é das mais interessantes, 
por ser a que permite as maiores manipulac;óes por parte, tanto 
dos "mestic;os", como dos próprios "puros". Existe apenas um 
indivíduo em Mangueirinha, o mesmo Chico Honório, que, segundo 
o grupo, sabe dar nome Kaingang. Este índio é, pois, constante
mente procurado pelos demais para dar "nome de índio" a seus 
filhos. Quando as pessoas que o procuram sao consideradas 
"mestic;os", ele se recusa a nominar, alegando que eles nao sabem 
dizer qual é a marca do pai, marca esta relacionada aos antigos 
das nos quais se dividia a .sociedade Kaingang (Cf. Métraux, 
1948b :461-2; Baldus, 1937, 1952; Henry, 1941) . A estas pessoas 
o velho Chico diz : " olha, eu nao posso ponhar um nome de índio, 
nome do mato, porque tem que ter o sinal do índio. Porque aquele 
sinal tem um nome e eu te digo o nome pra voce e voce nao 
conhece. Agora, eu pergunto pra voce : 'Agora, o pai da crianc;a, 
que pinta é a dele? 'Ah ! nós nao sabemos'. E ntao também nao 
posso ponhar"'. Mas quando as _crianc;as a ele apresent.adas para 
lhes ser dado um nome Kaingang ·sao filhas de índios " puros", 
elas recebem um nome, mesmo que os país nao saibam dizer qual 
"a marca do pai" ! " Pois é, eu ponhei assim de qualquer jeito, 
pois nao souberam me dizer se (a marca ) era riscado, ou se era 
redondo . . . nao soubera1n me contar" . 

Deste modo, a nominasáo indígena se constituí, simplesmente, 
em mais um mecanismo de discrimina~áo a priori do "puro" em 
relac;ao ao " mestic;o" , pois o fato de se desconhecer o nome e o 
sinal do clá paterno só se torna um obstáculo a nominac;áo quando 
o indivíduo que iria rece.her o nome já é considerado "mestic;o". 

Alguns " mestic;os" , principalmente aqueles com pretensóes a 
exercer algum tipo de lideran~a na comunidade, lanc;am máo do 
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recurso do "sobrenome''. para se verem associados a nomes indí
genas tradicionais. Enquanto o nome dado pelo velho Chico é un1 
nome pelo qual é chamado o "puro" em conversas no idion1a 
Kaingang, o " sobrenome" indígena funciona no sentido do últin10 
nome de um branca. Assim, o cacique Kaingang, apesar de 
mestic;o ( filho de pai · branca e ntáe Kaingang "pura"), adotou 
um " sobrenon1e" Kaingang, Cretan, o nome do Kaingang ao qual 
se atribuí a " compra" da área indígena, do qual se diz bisneto. 
E sse homem se assina Angelo dos Santos Cretan 11, colocando o 
sobrenome indígena · dep()is do sobrenome portugues. Enquanto o 
"puro" só menciona seu nome indígena quando. explicitamente 
interrogado, o "mestic;o ", ao dizer seu nome, sempre acrescenta 
voluntariamente o "sobrenome" indígena. ,,, 

·Se, portantb, un1 indivíduo tem ambos os pais reconhecidos 
pelos demais membros da comunidade como "puros e, ao mesmo 
tempo, preenche estas tres últimas condi~oes, esse indivíduo se 
considera e é considerado como "puro". Se nao satisfhz todos 
os requisitos, entáo é tido como " mestic;o" ou "portugues", sendo 
a distinc;ao entre estas duas categorías mais urna questáo de grau, 
dependendo basicamente do fato de a pessoa estar se auto-iden
ti f icando ou senda identificada por outros. 

o· "mestic;o" é aquele que, embora nascido em Mangueirinha, 
tem um dos pais ou um dos avós identificado como " portugues", 
mesmo que . todos os outros ancestrais diretos sejaril Kaingang 
" puros" . Por outro lado, é "portugues" na reserva, nao s'Ó 
aquele que realménte se declara como tal ( dois homens e tres 
mulheres casados com "puros"- ou "mestic;os"), · como todo um 
contingente populacional que, em agosto de 1974, se radicou em 
Mangueirinha, por ter sido expulso do Posto Indígena Chapecó 
em Santa Catarina, sob a alegac;áo de que náo eram índios. Eles 
explicam sua expulsáo pelo fato de terem reclamado dos baixos 
salários que lhes eran1 pagos a troco de seu trabalho· na serraría 
que o D .G.P.I. mantém no local. Deste contingente de ~inco 
f amílias e do is individuos solteiros ( atualmente já casados com 
moc;as de Mangueirinha), só urna mulher se identifica como "por-

11 "Angel o Cretan f aleceu a 29 de janeiro de 1980, " urna semana após 
3ofrer urna emboscada ... . O atentado ocorreu .. . quando o caciQue Cretan 
e tres soldados do 3.0 Batalháo Policial Militar de Pato Branco, designados 
para protege-lo, perseguiam . . . outro carro, ocupado por integrantes da 
família Pompeu, conhecida na regiáo por suas atitudes violentas contr~ os 
índios. A uns 30 quilóme~ros da reserva, o carro em que estava º. cacique 
foi jogado pelo outro contr~ urna carreta, que trafegava em sentido con
trário" (Jornal do Brasil, 30 de janeiro de 1980). 
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" 
tuguesa"; todos os· demais se dizem "mestic;os". Mas a identifica
c;áo étnica que lhes é unanimemente atribuída em Mangueirinha, 
tanto por "puros" con10 por "mestic;os ", é a de "portugues ". 
Essas pessoas vindas de Santa Catarina sao vítirrias de forte discri
minac;áo por parte dos demais Kaingang. que nao perdem qualquer 
oportunidade de chamá-los de "portugueses" e assim negar-lhes o 
direito a quaisquer facilidades que possam reivindicar.. Quando, 
por e:xemplo, as irmas do Colégio da cidade de Mangueirinha 
comec;aram a ministrar, no início de 1975, um curso de corte ~ 
costura para as mulheres Kaingang, nao foram poucas as qne 
disseram que as "mulheres de Santa Catarina" nao poderiam fazer 
o curso porque este era " só pra índio e elas nao sao índias,,. 
Igualmente, por ocasiáo da distribuic;áo de roupas e cal~ados 
durante a festa do Dia do 1ndio, houve reclamac;óes por se ter 
presenteado também os de Santa Catarina. Quando se estava 
discutindo como seria organizada a distribuic;ao de presentes, o 
próprio cacique Kaingang quis saber do Chef e do Post o se o 
pessoal de Santa Catarina seria incluído na distribuic;ao e no. . día 
em que esta oc9rreu, ouvimos urna 1nestic;a dizer a atendente de 
enfermagem: "Nao tem nada que dar presentes para esses "por
tugueses" que vem aqui só para tirar o que é da gente". 

Quais as implicac;óes das categorías "puro" e "mestic;o" no 
contexto da reserva ? 

Podemos dizer· que essa distinc;ao é a mais importante dent.re 
as que existem no seio do grupo Kaingang, pern1eando todas as 
deinais relac;óes de· identidade, mesmo aquetas entre os n1embros 
da própria familia. A maioria dos índios que se autodenominatn 
de "puros" náo hesitam em apontar a identidade "mestic;a" ou 
"portuguesa" do próprio cónjuge. Urna exce~áo é o Hder incon 
teste (mas nao reconhecido pela chefia do Posto), Joao Vicente 
Capanema que, talvez para nao enfraquecer a sua lideran<;a, iden
tifica sua mulher, urna mulata nascida em Chopinzinho, sen1 
nen hum paren te indígena, como "mesti<;a de Botocudo" ( Xokleng) . 
Esta identificac;áo atribuída pelo líder dos "puros" a sua mulher 
náo índia é tanto mais significativa quanto revela o grau de mani
pulac;áo da identidade étnica que pode ocorrer, dependendo das 
circunstancias e dos interesses em jogo. Nao é conveniente para 
o último dos Capanema "puros" se ver ligado a urna "portuguesa", 
porque tal fato contradiria a sua oposi<;áo a existencia de portu
gueses e mestic;os dentro da área indígena. Como lhe é impossivel 
reivindicar para sua rnulher identidade Kaingang, por falta de 
todas as razóes explicitadas acirna ( filia<;ao Kaingang. presen<;a 
de parente na reserva. falar o idioma. ter non1e Kaingang). o 
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mecanisn10 por ele encontrado para contornar o problema ioi a 
atribui<;áo a ela de " identidade Botocudo", pois, na medida em 
que nao existe na área nenhu1n membro daquele grupo tribal, sua 
alegac;ao nao pode ser facilmente desmentida. 

Como 'vimos na página 218, os Kaingang "puros" sáo 
numericamente inferiores aos "mestic;os", constituindo apenas vinte 
e tres por cento de um total de ceo.to e vinte e dois indivíduos de 
ambos os sexos qae encabe<;a1n unidades domésticas. Além disso, 
mais da metade <lestes sao índivíduos com n1ais de cinqüenta anos 
de ida.de. Mas os "puros" nao constituem apenas urna , 1ninoria 
numérica. Sao tanibém urna minoria social, pois que os "mesti<;os" 
nao só retem os principais postos de autoridade interna do grupo 
(cacique, Chef e de Polícia e dois <los quatro "soldados"), como se 
encontram et11 situa<;áo econó1nica bastante sup~rior a dos indios 
"pu ros". · · · , 

Dada . essa situa~áo de grupo minoritário, en ten de-se porque 
os "puros'', eni se opondo aos "mestic;os'~, estáo, antes .de tudo, 
reafirmando que tem mais direito do que quaisquer outros aos 
beneficios da reserva. l\tt:as como se consideram esbulhados desses 
direitos, já que as vantagens 1naiores se encontrarn em máos dos 
"mestic;os ", eles se veem na cor..tingencia de negar ao "mestic;o ., 
a condic;áo de índio, negando-lhe assim o direito de desfrutar das 
vantagens de que desfruta. Consideram, entáo, o "nresti~o" como 
civilizado e, portanto, um espoliador do índio: "pois o portugues 
quando ele se ve r.oal ele diz: 'eu sou índio, sou índio, ininha 
mae é india, meu pai é índio', só pra poder entrar"·, "O civilizado 
quer ser iguatzinho aqui dentro, mas be1n pro fim. ele vai massa
crand<J o índio, porque e índio é bobo':. "Mestic;o é toda vida 
assim, ele náo gosta do índio, toda a vida. Ele puxa mais pro 
lado do branco que pel~ índio''. . 

~fa:) o "puro" é tambérn o índio vendo-se a si mesmo a través 
dos ·olhos do branco. Apesar de se considerar como o único que 
terr1 direito a viver em reservas, implicitamente, está se caracteri
zando por meio dos mesmos estcreótipos correntes entre os civili
zados, e se apresenta, entáo, como "nao estúdado", "bobo", "fácil 
de enganar" etc. 

· Unl. outro aspecto a destacar com relat;ao· a atitude do "puro'' 
'lis-a-vis..o "mesti<;o" é urna certa tei1dencia separatista por parte 
dos "puros" mais radicais , Estes alimentam a esperanc;a de virem 
a criar tuna aldeia só de "índios" na área a ser devolví.da pela 
Slaviero, o que tanto "puros" quanto "mestic;os" tem como certo. 
A descri(jáO do que seria essa aldeia é urn excelente indicador do 
sentimento de frustra<;ao que produz nos "puros" o fato de se 
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verem discriminados em sua própria terra: " Eu quero ver já (a 
retirada do Slaviero) enquanto eu _ estou f orte, né. Eu quero colo
car toda a minha gente lá, todos os meus índios, até os índios 
Guaraní. eu quera colocar lá, eles também sao índios né. .Agora, 
dentro da minha aldeia eu náo quero branco nenhum. Eu quero 
recolher só índio, náo branco. Eu empurraría minha gente pra cá. 
Essa área aqui fica pros índios todos". Palavras de Joáo Vicente 
Capanema, que seria, naturalmente, o cacique de tal aldeia utópica. 
Chamamos de . utópica porque se a área atualmente ·em poder da 
Slaviero fosse realmente devolvida, o seria a FUNAI e nao direta-
mente aos· índios, continuando, portanto, sob a administrac;áo da 
chefia do Posto. É interessante mencionar, ainda, que o ca
cique Kaingang, comentando a alegac;áo de Capanema de que 
aquela área era sua, disse que. quando esta fosse devolvid?- ele, 
o cacique, iria encher .a área de '~gente disposta", pois que se fosse 
deixar por con ta "desses ítidios puros", em pouco tempo ela nao 
teria mais pinheiro e estaría cheia de "portugues". 

A posic;áo d.o '~ mestic;o"-"portugues" Kaingang em Manguei
rinha é, por sua vez, caracterizada pela sua ambigüidade. Discri
minado, ao mesmo tempo, pelo "puro" que nao reconhece sua plena 
condi<;áo de índio e pelo regio~} que, náo fazendo distinc;áo entre 
"puro" e ''mestic;o", classificá~o genericamente como ''bugre", o 
"mesti~o" se ve <liante · da necessidade. de marcar o seu direito 
a habitar em área indígena, transferindo ao "puro" a culpa pela 
existencia de "mestic;os": "porque foi no tempo que tinha bas
tante índio puro, que era tudo índio puro, foi nesse tempo que 
os portugueses entraram. Foi aí que com~ou. Porque os indios 
puros aceitavam, né. Se eles nao tivessem aceitadó, náo existiam 
mesti<;os. Como boje. Eu sou mesti<;o, mas nao aceito de entrar 
branca morar aqui dentro da área. . Eu sou mestic;o, mas nao 
é por . minha culpa. . . . nao foi eu que qujs ser mesti<;o. Nao 
é os filhos do Capanema que tem culpa de ser mestic;o~ O culpado 
é ele . mesmo, é casado com urna portuguesa porque· ele mesmo 
preferiu. Entao ele tem filho mestic;o·". Palavras do cacique dos 
Kaingang, Angelo Cret!ln. 

Mas a justificativa do. '.'m~stic;o" para ocupar a área da 
reserva vai além do simples fato é1e atribuir ao '_'puro" a · culpa 
pela existencia do "mestic;o". Ele tem que mostrar que é indis
pensável a própria continuac;ao da existencia da reserva. "Eu 
quera ver se esse punhadinho d~ índio puro conserva essa reserva 
do mesmo tamanho que ela é. Duvido, porque se for tirar índio 
puro aí fica . tres, quatro. A 'senhora acha que a FUN Al vai 
conservar esses indios, essas quatro f amílias em cima dessa enorme 
área de terra? Náo vai !". 
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A ambigüidade da posi<;áo do "mesti<;o" se estabelece mais 
claramente quando ele se considera bastante superior ao "puro" 
pa~a ele "cac!iaceiro"! "~req~i~oso"', "criador de caso", ou seja: 
ma1s u~ ~xemplo de indio se Julgando, ou julgando 0 seu seme
l~a~te, a 1magem que dele f azem os brancas. Porém, essa supe
~10~1dade do "mesti~o" é manifesta em certas afirma<;óes, mais 
1ns1nuadas do que abertamente declaradas: "Eles nao colaboram . 
com o Posto, vivem bebendo".. "O B. é um desses interesseiro 
11é. ~ndio puro, né. E é um índio interesseiro. É um daquel~ 
que t1nha que estar lá em babeo, bem lá no chao, sem nada." 

Nao podemos deixar de considerar a atitude dos administra
d~re~ do Posto para com. "puros" e "mesti~os". Estes últimos 
sao inegavelmente, favorecidos pela chefia. A situa~áo de minoría 
S<?cial ~os "puros" é, em parte, conseqüen_cia da !1-tu~áo da admi
n1~tra~a~ do Post~. Chef es o.u atendentes ·de · enfermagem tendem 
a 1usbf1car sua abtude, apelando para os mesmos estereótipos de 
que se valem os "mesti<;os" para julgar os "puros", mas a verda
deira r~áo p~ra ~~ at.itu~e reside, eremos, ·no fato de o "puro" 
ser i:riu1to ma1~ r~1v1nd1c~bv? que o "mesti~o" em . relac;ao ao que 
c~ns1dera os d1re1tos d? 1nd10. Quando o "puro'~ se sente preju
dtcado por alguma atttude do Chefe do Posto, imediatamente 
reclama, ou pr?~ura a ajuda de ~pan~~ª para que este vá quei-. 
xar-se em Cuntiba, ou mesmo em Bras1ha, do Chef e do Posto que · 
está "ma.ssacrando os índios". Como nos foi explicado: "Empre
gado · (da FUN Al) nenhum nao pode reclamar. Ele nao pode 
se~rar ~ o índio. O índio tem liberdade em tudo que é Brasil". 
Nao estando ameac;ado em seu direito de habitar a reserva, o 
"puro"' · se sente livre para fazer tais reiviridicac;óes. Já o 
"mesti~o" tem que contar com o beneplácito do Chefe do Posto 
poi~ sua condi~áo de 1ndio nao é inquestionavelmente reconhecida: 
n_iu1to menos pelos "puros": Assim, o "mesti~ó" nao se pode ar
nscar, a nao s.er em casos milito graves, a entrar ein choque aberto 
com a. chefia, wis tal fato poderia leva~ o Chef e do Pasto a expulsa
-lo da rese~~' como civilizado. Sabemos de,· pelo menos, um caso 
,em. M,~ngue~~1nha em 9ue· um mestic;o, filho .de pai civilizado e máe 
1nd1a · pura , das mais atuantes na reserva, f oi expulso da área 
pelo Chefe do Posto, sob a alegac;áo de que ele era um civilizado 
que se~infiltrara ali para ériar problemas a sua administra<;áo. 
Caso semelhante parece ter · ocorrido com as familias refugiadas 
de Santa Catarina. 

.A . própria oposi~ao "puro" /"mesti<;o" decorre, em grande 
medida, da estrutura da. reser-va: indígena. O índio sabe que fora 
dela ele náo tem nenhuma regalía. Na reserva, o seu mundo, ele 
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pode pretender que lhe sejam reconhecidos um mínimo de direitos e 
beneficios, por mais limitados que possam ser. Logo, para garan
tir o seu acesso e o exercício desses direitos, ele chega a negar 
aos outros esses mesmos direitos. Como "o estigma é um meca
nismo para remover as mi norias dos caminhos da competic;áo" 
(Goffman, 1963:139), o fato de os "mestic;os." serem acusados de 

"portugueses" tanto por "puros'' como por outros "mestic;os" 
implica em ·lhes negar o direito a quais beneficios, para que possa 
sobrar mais para o "índio ". Este padráo se aplica igualmente aos 
Guarani, mas como os Kaingang nao os podem ae<Jsar de nao 
serem índios, pois nao existem mestic;os Guaraní, o argumento 
utilizado contra eles é de que os Guaraní nao colaboram com o 
Post o, po~anto nao tem direitos aos benef Ícios que possam dele 
advir. 

I nteréz{iio G_uara-ni-K aimgang 

Para entendermos adequadamente as relac;óes concretas entre 
Guarani _e Kaingang é necessário. tomar em considerac;áo as dif e
ren tes situac;óes em que há interac;áo entre eles. . Assim, . ternos 
que levar em conta se as relac;óes ocorrem entre Guarani e Kain
gang, enquanto grupos, ou se envolvem apenas indivíduos ( ou 
familias) isolados de um grupo vis-a-vis o outro grupo como um 
todo, ou ainda se as relac;óes se dao ao nível de indivíduos de 
ambos os grupos. É necessário considerar também se a interac;ao 
'?corre em território · Guaraní ( Palmeirinha) ou · em território 
.Kaingang ( Campina), pois todos. esses f atores váo produzir dife
rentes modalidades de artic:ulac;áo social entre os membros dos 
dois grupos indígenas. · · 

Apesar do· longo período de .cohvivenda de ambos os grupos· 
na mesma reserva, Guaraní e Kaingang iteragem relativamente 
pouco e · sempre na área da ~ede do Posto c»u, poderíamos dizer, 
em território · neutro. Em grupos, eles se encontram apenas por 
ocasiáo das festividades relacionadas com as comemorac;óes do Dia 
do 1ndío e durante os bailes promovidos. pela comunidade Kain
gang, para os quais os Guarani sáo sempre convidados, urna vez 
que o recinto das festas está em território Kaingang. 

Por ocasiao desses encontros grupais o padráo subjacente é 
sempre o mesmo : cabe aos Kaingang d~sempenhar o papel ·''.de · 
"donos da festa", sobrando para os Guarani o papel de convi~ 
dados dos quais se espera que saibam se comportar bem. Seu 
comportamento é constantemente observado, principalmente pelas 
mulheres Kaingang e o mínimo. gesto que parec;a estranho ou 
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censurável é logo comentado: Voces viram, as crianc;as Guarani 
estavam ch~pando pedr.a", isto é, gelo que nós havíamos dado a 
a!guns ~eninos Guaran1 que o pediram. Os Guaraní, muho cons
cientes disso, mante1n urna atitude defensiva, de quem está sempre 
err~ guarda. ~esmo nas festas do Dia do tndio que, teoricamente, 
seriam oferec1das pela administrac;áo do Posto .a todos os índios 
de Mangueirinha, na prática sao também festas organizadas para 
e pelos Kaingang, para as quais convidam os Guarani. 

Assim, embora nestas festas se tente cumprir o objetivo de 
promover a confratemizac;áo intertribal, nao chega a haver urna 
confraternizac;áo espontanea e franca entre os indivíduos membros 
dos dois grupos. Enquanto os Kaingang agem naturalmente, indo 
de um grupo de pessoas a outro, conversando e brincando a von
tade, pois estao em casa, os Guarani se conservam a margem das 
festas! ~ó intervindo, qu~n~o solicitados, logo voltando a prot~áo 
e ref~g10 de seu proprio grupo. Tal padráo é um pouco modifi
cado nós bailes, pois, aí, Guatani e Kaingang dan~in uns com os 
outros, embora, terminada a danc;a, os Guaraní voltem para onde 
estao agrupados os seus. . · 

O pequeno grau de contato existente entre Guaraní e Kain
gan~. é explicado pelos membros de ambos os grupos como sendo 
dev1do a presenc;a da firma Slaviero na gleba intennediária aos 
seus respectivos territórios·. Antes da divisao da área os dois 
g:upos :ram '~amigos e se encontravam mais". Ao mesmo tempo, 
tem mu1to cuidado em negar a existencia de qualquer inimizade 
entre eles, dizendo que nao int~ragem mais uns· com os outros 
por causa da língua : "Outro problema com eles nunca teve. Só 
na~ se compreendemos assim na ~íngua ... porque a língua do 
Ka1ngang é _outra, a nossa língua tambéni é outra,· entáo ... " 
\ lT m indio Guarani). ·:'Nao conversam nada. É por causa da 
hngua. Eles f alam mu1to pouco em Portugues também, daí é 
capaz de .se atrapalhar tarnbém, né. Daí eles ficam quietos. Mas 
é só isso" (Um índio Kaingang). 

~ nao ser pelas ocasióes festivas, as únicas oportunidades de 
rela~t;>namento entre Gu.arani e- Kangang ocorrem para aquelas 
fam1has de um grupo tribal que optarem por viver no território 
do outro. É o que veremos a seguir. 

Guaraní em Campina 

Moram na área Kaingang um Guarani casado com urna Kain
~ng e mais urna família Guarani, constituída por pai, máe e tres 
ftlhas. · 
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O Guarani casado com mulher Kaingang, apesar de, imedia
tamente declarar sua condi<;áo de Guarani a primeira apresentac;áo, 
nao pode ser considerado como um Gu.arani "típico". N ascido no 
agrupam.ento Guarani disperso nas florestas do Parque Nacional 
do Iguac;u, foi entregue pelo pai, com sete anos de idade, a um 
f uncionário do entáo SPI. Este, nao se sabe porque, resolveu 
encaminhá-lo a Casa do Indio, no Rio de J aneiro, onde ficou 
até, mais ou menos, a idade de quinze anos. Fugiu depois para 
Sao Paulo, onde foi encontrado por agentes do SPI e mandado 
a urna escola industrial onde aprenden marcenaría e mecanica. J á 
adulto, foi para Mangueirinha, ficando, inicialmente, na área Gua
ra.ni. Segundo ele, a família do atual cacique local é-lhe aparen
tada, .embora nenhum dos membros dessa família reconhec;a tal 
parentesco. Permaneceu pouco tempo com os Guarani, e acabou 
se mudando para Campina, parque em Palmeirinha nao tinha onde 
empregar suas habilidades, principalmente, como mecanico. Aí se 
casou com urna Kaingang "pura" e foi aceito integralmente pelo 
grupo, sendo, 111esmo, o diretor do clube de futebol Kaingang. 
Apesar de ser criticado nessa func;áo, nunca foi mencionada sua 
identidade Guarani, nem durante essas ~ríticas a sua atuac;ao como 
diretor esportivo, nem em qualquer outro contexto. 

A família Guarani que mora em Campina, por sua vez, é 
procedente do Rio da Areia, de onde saiu há uns seis anos, para 
se instalar em Palmeirinha. Em fins de 1973, o genro do cabec;a 
dessa f amília foi atropelado e, depois de sair do -hospital, ficou 
por muito tempo na enfermaria do Posto, portanto, na área Kain
gang. Para cuidar do rapaz, a família inteira se deslocou para 
Campina. Alg1'm tempo depois, o rapaz, tendo se recuperado, 
separou-se da esposa e voltou para Palmeirinha, ficando o resto 
da família em Campina, porque "é melhor pra fazer r~a". 

Logo que mudaram para Campina, como já era tarde para 
inic.iar sua própria roc;a, o cqefe dessa família engajou-se como 
"camarada" na roc;a de um civilizado casado com urna índia 
"pura" residente no Posto. No ano seguinte já póde fazer sua roc;a. 

Dos membros da família, apenas o chefe domina o Portugues 
com relativa f acilidade. A mulher e as tres fil has quase nada 
falam, nem de Portugues, nem de Kaingang tendo, portanto, muita 
di f lculdade de relacionamento com as out ras mulheres de Cam
pina. J á o pai estabeleceu boas relac;óes com os Kaingang, parti
cipando de todos os trabalhos coletivos do Posto e visitando fre
qüentemente as casas da comunidade. Encontramo-lo certa vez 
numa casa Kaingang e logo nos perguntaram : "A senhora já 
conhece o nosso Guarani ?'' . 
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Apesar de nao pretenderem voltar para Palmeirinha, nao 
perderam o contato com os demais Guaraní. Váo, freqüentemente, 
visitar os parentes e .se mantem bem informados de tudo que 
ocorre por lá. Também, quando algum Guarani vem a Campina, 
seja para pedir "portaria", ou alguma outra coisa do Chefe do 
Posto, nunca deixa de ir a casa desta famítia. Na festa do Dia 
do 1ndio, enquanto os Kaingang pron1oviam um torneio de fute
bol, os Guaraní foram a casa desta família, onde, ao som de urna 
vitrola portátil, realizaram seu próprio baile. 

As atitudes do hornero Guaraní casado com Kaingang e os 
membros dessa família sao bem diferentes, no que diz respeito a 
aprecia<;ao que fazem dos Kaingang e dos Guaraní. Enquanto o 
primeiro se reí ere aos Guaraní como "eles", ele, a pesar de Gua
raní, é "diferente", utilizando-se de todos . os estereótipos vigentes 
entre os Kaingang. · Nao assume urna atitude de censura, mas pro .. 
cura desculpar aquelas características Guaraní que sao censuradas 
pelos Kaingang: "É que eles nao querem ficar presos. · Eles 
gostan1 de fazer os "trabalhos" deles e com isso ganham trinta a 
quarenta cruzeiros por dia, a mesma coisa ou mais do que se tra
balhassem pesado". Ou entao : "Nao adianta querer prender o 
Guaraní porque quando eles querem sair, eles saem mesmo". Mas 
"o problema é que eles ainda estao longe da civiliza<;áo. O Gua-
rani está no comec;o da humanidade" ! · 

Já o che'fe da família Guarani em Campina, embora reconhe
cendo que o Guarani nao gosta de trabalhar na roc;a, evita f al.ar 
nas dif erenc;as entre os dois grupos tribais. Ao contrário, procura 
real<;ar o fato de que todos sao igualmente "índios". Ao explicar 
porque veio para Campina, . disse: "Aqui é melhor. Nao é por 
nada, eu gostei daqui, todo mundo se dá comigo. Eu gostei deles 
também. Todo .mundo é muitó bonzinho, sao urna gente só, Gua
rani e Kaingang, né, só porque a língua deles é outra. Daí só 

.. nisso, na lingua, é que nao podemos se enquadrar. Daí proseamos 
só em Portugues". Para este Guara ni, enfatizar a sua identidade 
Guaraní nao e muito conveniente, já que está vivendo entre os 
Kaingang. Ao apelar para a identidade de "indio", lambém 
comum ao Kaingang, ele, porquanto, minimiza as diferenc;as e 
realc;a..Q que há em comum entre o Guaraní e o Kaingang. 

Kaingang i!'l'n Palmeirinha 

As .tres famílias Kaingang que mora1n na área Guarani sao 
todas constituídas por mestic;os: urna viúva e seu filho ainda sol
teiro; o filho casado desta viúva, com sua mulher e filho; o irmáo 
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do cacique KaiJ?.gang, com sua mulher e íilhos. :Este último desern
penha a fttn\ao de "vigia áa área". Sua rnissáo é a de nao deixar 
P-ntrar civilizados para ca\ar: pescar, _extrair madeira, etc. Desde 
que foi criada esta f un~ao. nao sabemos quando, o vigía da área 
Guarani tero sido sempre urn índio Kaingang. A razáo, <liz o 
vigia, é porque Guaraní "puxa muito o portugnes ·pra dentro da 
área", para fazer negócios, trocas, etc. Por isso, nao podem por 
11m Guarani como vigía. Na área IZaingang, o vigia é un1 cunhado 
do cacique Kair.gang. 

Ao contrário dos Guarani que moram etn Campina, mesclados 
com os Kaingang nas casas construidas pe!a FUN.AI, as tres 
famílias Kaingang e1n Palmeirinha vive1n próximas urna das 
outras e bastante afastadas dos Guaraní. A casa rnais próxinia. 
dos Kaingang está a urna distancia de quase dois quilómetros da 
última casa habitada por Guaraní. 

O comportamento dos Guaraní em rela<;ao a essas tres famí
lias é tao diferenciado :quanto o é o das tres famílias em rela~ao 
aos Guaraní. Enquanto aceitam perfeitamente as duas primeiras, 
as que nao tem autoridade neuhuma na área, visitando sen1pre a 
casa do filho da viúva, bem como convidando-o para cac;arcm e 
pescarem juntos, .re<:lamam, constantemente, da interferencia do vi
gia em seus assuntos, alegando que ele nao tem direito_ de ro.andar 
nos Guarani. No início de 1972, o entáo Chefe do Posto nomeou 
esse vigía para Chefe de Polícia ·Guarani. Surgiram tantos pro
blemas, com os Guarani amea<;ando de lhe queimar a casa e até 
de matá-lo, que em menos de dois meses o mesmo Chefe de Posto 
teve que nomear um Guaraní para aqueta func;áo. Mas a maior 
f onte de problemas esta va na atitude des se Kaingang, que sen, pre 
se sentiu na obriga.c;ao de "educar" os Guaraní. 

Os outros hon1cns Kaingang e1n Palmeirinha evitam quaiquei 
interferéncia ou crítica aos costumes Guaraní .. colaboram com. estes 
em todas as atividades coletivas e tambén~ yisitam, freqüentetnente, 
as residencias Guaraní, no que nao sao in1itados pelas muiheres 
Kaingang: "É que as G·uarani náo proseiam com a gente. Etas 
mandam a gente entrar mas depois viram pro fogo e fica1n 
auietas". 

Por sua vez, o vigía da área só mantém com, os Guaraní 
rela<;óes de caráter comercial, quando os contrata para trabalhar 
por dia em sua roc;a ou quando compra ou vende alguma coisa, 
ou a respeito de . algum problema ·relacionado com as suas f un<;óes 
de vigia. Nao costuma visitar nem receber visitas, nem participa 
das atividades coletivas realizadas pelos Guaraní. Por outro lado, 
critica abertamente toda e qualquer atitude Guarani que lhe pare<;a 
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censurAvel e comunka ao Chefe do Posto tudo o que considera 
irregular que esteja ocorrendo na área. .Deve-se salientar que a 
atitude desse ho1nen1 está 1nuito iigada ao fato de ter sido, durante 
muitos anos, sob as ordens de dif erentt'S chef es de Posto, o Chef e 
de Políci2. Kaingang. Habituado a agir de maneira autoritária e 
violenta, ~hegou ao ponto de que sua pe.rrDanencia na área Kain
gang acabou por se tornar insuste.ntá vel. Ao ter que optar por ou 
vi\·er fora da reserva indígena ou ser transferido para outro Posto, 
ele escolheu urna terceira alternativa, a de se instalar na área 
Guaraní, continuando, assim. a vi ver em ic seu território ", sem ter 
que se desligar definitivan1ente de seu povo e de seus parentes. 

f~s razoes que levaran1 os demais Kaingang a mudar para 
Palmeirinha sao de ordem diversa e se ligam ao éxodo dos Kain
gang no início da década de 1970 provoc~do pela atuac;áo do 
Chef e do Posto da época. .Segundo el~s. f icaram sem nada na 
' ' época do tenente" e entáo resolveran1 mudar para Palmeirinha. 
Esse Chef e de Poste marcou tanto a sua presenc;a, ainda que 
negativamente, na área, que. até hojc, os Kaingang, traumatizados 
pela experiencia. dividen1 e tempo err1 antes, durante e depois da 
época do tenente. Todos os demais Kaingang que preferiram ·<?u 
foram Íor<;ados a sair da área, mudaram-se para outros Postas, 
já que em Palmeirinha continuariam sob o domínio do "tenente". 
Só urna família optou por Palmeirinha pelo fato de sua chef e, 
viúva com dois filhos ainda jovens, ser irmá do entáo "vigia da 
área '' Guaraní, tornando, assim, menos a venturosa a mudan<;a de 
Can1pina. Terminada a "época do tenente", e tendo seu irmao 
deixado de ser vigia, ela e seus filhos nao quiseram mais voltar 
a área Kaingang porque, segundo o fiiho mais vdho, "aqui a 
gente tem nlais liberdade pra pla.ritar e fazer negócios''. Entre 
nm maior an1paro garantido pela chef ia aos Kaingang e urna 
rr1aior autonomía na conduc;áo de sua vida económica, eles optararn 
pela autono1nia, o que prcvoca o seguinte comentário de outros 
Kaingang : " eles táo lá assim na base do Guarani". Quando qui
sera1n construir urna casa nova, solicitaratn e obtiveram do Chefe 
do Posto, através do cacique Kaingang, náo só a madeira, como 
o tra;.$porte desta para Paimeirinha. Além disso, o cacique I<ain
gang escaiou alguns indivíduos Kaingang para os ajudar na cons
tru<;ao. Essas regalías contrasta1n flagrantemente com o trata
mento dado aos Guarani. Para estes jamais foi cedida madeira 
do Posto para construir casas ; quando nao tem casas da FUN Al 
para morar, vivem em ranchinhos feitos de galhos e folhas de , 
arvore. 
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. O filho n1ais velho dessa viúva casou com mulher Kaingang 
e o 1nais novo já está comprometido, também, com moc;a Kaingang. 

Por tudo isso, conclui-se que, na verdad~, estes Kaingang 
ficaram, ao mesmo tempo, com as vantagens oferecidas pelas duas 
modalidades de insen;áo na reserva : maior autonomia em relac;áo 
ao Chefe do Posto, sem perder as facilidades desfrutadas pelos 
Kaingang que vivem próximo ao· ·Posto. 

l ntercasamentos e identificQ{ao étnica 

Entre os Kaingang, quatorze por cento dos casamentos atual
mente em vigor em Mangueirinha se constit.uem em unióes com 
civilizados. Essa prática nao é recente, pois sessenta e Cinco por 
cento . dos atuais chefes das unidades domésticas sao mesti~os, ou 
seja, oitenta, de um total de· cento e vinte e dois chefes de tais 
unidades (vide p. 218) . Esses mestic;os nem sempre sao o resul
tado de casamentos, podendo ser filhos de unióes esporádicas 
ou ocasionais. J á entre os Guaraní, nao há nenhum caso de tais 
unióes. Por outro lado, constatamo~ apenas dois casos de casa
mento entre Guarani e Kaingang: um deles é o do Guaraní que 
se radicou em Campina ; o outro envolve pessoas que nao vivero 
mais em Mangueirinha, havendo mudado para o Posto de Peruíbe, 
no Estado de Sao Paulo. 

A questao que se coloca, entáo, é saber pórque existem milito 
mais casamentos com brancos do que com a .-outra tribo em Man
gueirinha. Vários fatores influem para esse estado de coisas. 

Primeiro, a distancia geográfica e social que separa os dois 
grupos torná difícil . u1n reconhecimento mais aprofundado entre 
os seus membros, que tendero a se ver uns aos outros através 
de urna. imagem abstrata e estereotipada. O · Guaraní, encarado 
~mo bicho do ~ato, atrasado, etc., está longe de ser o parceiro 
ideal para o Kaingang. Por sua vez, os Guarani f azem questao 
de. preservar, por todos os meios, a sua integridade étnica, por isso, 
evitando casamentos com civilizados ou com Kaingang. Na reali
dade, nao conhecemos nenhum caso de unióes entre Guaraní e 
civilizados. · 

Segundo, é ainda a questao, já mencionada, da defini<;ao que 
cada g~u~ parece fazer de si mesmo: os Kaingang mais ligados 
ao terntóno e os Guaraní mais leais ao "grupo Guarani" como 
um ~º~º· Assi~, os Guaraní nao depen.dem apenas da existencia 
de COnJuges disponíveis em Mangueirinha. Se por acaso nao en- · 
contram aí seu cónjuge, vao até Rio das Cobras, Ibirama, Peruíbe, 
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ou qualquer outro lugar onde baja outro grupo Guarani, e lá se 
casam. A.s vezes, retornam a Mangueirinha lago após o casamento ; 
outras vezes, demor-am alguns anos a voltar e, nos · casos mais 
raros, náo retornam nunca. Entre os Kaingang isso nao ocorre. 
Como a lealdade principal parece ser com o local de residencia, ou 
seja, com o território, os Kaingang, a ter que s~ deslocar para 
encontrar cónjuge, preferem permanecer onde estao e casar com 
civilizados. 

Por outro lado, o casamento de urna mulher Kaingang com 
um civilizado pobre e sem terras garante a este, nao só o acesso 
as terras da reserva mas também um mínimo de assistencia ' . 
médica, agrícola, jurídica etc., que, de outro modo, ele nao tena. 

Sob esse prisma, vemos que as unióes com brancos se tornam 
mais inteligíveis, por responderem a certas motiva<;óes presentes 
tanto para os Kaingang, como para um determinado segmento da 
populac;ao regional. Nesse sentido, sao as duas unióes intertribais 
da área que necessitam de explica<;ao. 

Ao tentarmos reconstituir as decisóes relacionadas com essas 
unióes nos vemos <liante de um caso de exce<;áo que confirma a 
regra. 'No primeiro caso, nao estamos cons~deran~o uI? ~arani 
típico. Como já vimos, ele se apresenta muito ma1s prox1mo d~s 
Kaingang, por suas atitudes e aspirac;óes, do que de sua própr1a 
tribo nao sendo, portanto, vítima de discriminac;ao por parte dos· 
Kaingang. O· segundo casamento intertribal foi arranjado pelo 
entao Chefe do Posto entre um Guaraní e urna mulher Kaingang 
já quase de meia idade. Na época, ele era o cacique Guaraní e 
eta era considerada pelos próprios Kaingang como " meio aboba
da", razao por que nao havia casado. até entáo. 

Os dais casos d~ casamentos intertribais apresentam, · ainda, 
alguns pontos em comum. Primeiro, os dois ·hom~ns Guarani nao 
tinham f amília em .Palmeirinha, pelo menos alguem que reconhe
cesse parentesco com eles. Segundo, casaram-se com Kaingang 
"puras", isto é "indias", incontestavelmente nao-civilizadas. 

Diretamente ligado a intercasament?s est~,. o proble"!a da 
identifica~ao étnica dos descendentes dessas ·un1oes heteroge?eª~· 
Nao existe um padráo único aplicado por todos para se. atribuir 
aos filhos de tais unióes urna identidade étnica que se1a clara, 
nao ambígua. O que há é urna conjuga<;ao de vários mecanisfTio.s, 
em que, por vezes, se apela para a regra tradicional de descendencia 
patrilinear, outras vezes, essa mesma regra é. escamotea~a, num 
·esforc;o de se enfatizar .os diferentes valores étnicos envolvidos n~s 
diversas situa<;óes. 
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A.ssim, se perguntarmos a um Kaingang qual a identidade do.:; 
Eilhos das unioes intcrtribais, ele responderá prontamente que é 
Guarani, por causa do pai. 11as se lhe fizermos a mesma pergunta 
sobre os descendentes de casamentos entre mulheres I<aingang e 
hon1ens civilizad1Js. a resposta estarú condicionada ao interesse 
que se tenha em assimilar os filhos '' mesti~os" con10 " índios". 
U ma vez que a maioria das u.nióes con1 brancos en vol ve mulheres 
e nao homens Kaingang, se fosse -seguido o critério de patrilineari
dade, os filhos nao poderiam ser considerados como índios. 
Escamoteia-se, portanto, o critério de descendencia patrilinear, 
real<;ando-se a identif icac;ao com a 1nae, principaln1ente se ela é 
índia "pura'"'. No entanto, isso nao garante que tais descendentes 
sej,am conside.rados con10 "indios" .pelos Kaingang "puros.". - -

Por sua vez, os " puros" tambérn manipulam a regra de des
cendencia, pois, ao se referirem aos 1nesti<;os descendentes de 
homens Kaingang e 1nulheres civilizadas ( sabe1nos de apenas tres 
casos), preferen1 real<;ar a condi<;ao de civilizada da mae : "Os 
L. nao sao rnesmo índios~ né, eles sao filhos da velha }\., urna 
portuguesa. Ela é até paulísta". Nesse caso, é o critério de filia
<;ao dupla - de ·pai e de rnae - que prevalece. 

Os . Guarani náo reconhecem plenamente urna identidade 
Guarani dos filhos intertribais. A regra de descendencia patri
linear, que tradicionalmente também parecia existir entre os 
Guarani (Watson, 1952 :33), nao é utilizada como critério de iden
tificac;ao dos filhos dessas unióes, pois por ela, estes seriam 
Guarani. No caso do filho do ex-cacique Guarani casado com 
Kaingang, como, pelo fato de sempre morar e1n Palmeirinha, 
aprendeu a falar o idioma Guarani, foi-lhe atribuída urna identi
dade quase Guarani. O conhecimento da Hngua é também empr~
gado pelos Kaingang "puros" para chegarem a u1na maior aceita
c;áo do "mesti~o": " O pesSüal mais novo . .. é mestic;o. O pai 
dele tam.bém é mesti<;o, mas ele vivia assim no mcio dos índios, 
aprendeu a linguagem dos índios". 

i \ fim de apresentar todas as modalidades encontradas no 
processo de identificac;áo étnica dos membros do grupo Guaraní, 
do grupo Kaingang, e dos descendentes de unióes intertribais e 
com civilizados, recorremos, a exemplo do que foi feíto para os 
filhos de unióes Maiongong-Sanumá (capítulo l. p. 55), a um 
fluxograma, e1n que cada nódulo indica, .ou urna decisao a ser 
tomada, ou determinadas condic;óes que variam de acordo com as 
circunstancias ( Cf. Keesing, 1970 :46) . 

O fluxograma (Figura V) nos permite isolar os diferentes 
critérios aplicados pelos mernbros de ambos os grupos para a su< 
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identifica<;áo étnica. Forma-se, assim, um quadro <las identidades 
étnicas logicamente possíve;.s na área. 

Dessas seis modalidades lógicas, apenas a terceira, a identi
dade nao Guaraní, é impossível de ser encontrada empíricamente 
já que nao ocorrem unióes entre Guarani e civilizados. As demai~ 

Identidade Guarani 
1 

Idcntidade Kaiogang 

Identidade quase Guarani 
1 

Identidade quase Kaingang 

Idcntidade nao Guarani Idcntidade nao Kaingang 

-

modalidades sao todas possíveis e existen1 de fato na área . . Das 
~inco. identidades empíricamente compro~adas, aÍ>enas duas -
1dent1dade Guaraní e identidade Kaingang - nao sao ambíguas, 
na medida em que sao reconhecidas por todos e sobre as quais 

· nao se .exerce mani~ula<;ao. As. identidades páo Kaingang, quase 
Guaran1 e 9uase Ka1ngang perm1tem, como vimos, manipula<;óes e 
po<lem variar,. dependendo da pessoa que proc~de a identifica<;áo. 
Ganham, por 1sso, um caráter de franca ambigüidade. 

Um.a visao comparrat'iva 

N este capítulo propusemo-nos a · estudar as rela~oes entre 
G~ar.an~ e ~aingang, como um caso particular de rela<;óes inter
:n~1s inserido dentro do sistema mais amplo de relac;oes inter-
etn1cas. . 

Comparando a situa~ao aqui focalizada com outras existentes 
em território brasileiro, percebemos que há semelhan~s· e dife
ren<;as que devem ser apontadas, para um melhor aproveitamento 
da perspectiva comparativa que sublinha este volume. 
. Ao analisarmos os processos de arti~ula.<;áo presentes nos 
s1~emas de rel~óes intertribais conhecidos no Brasil - 0 alto 
R10 Negro, a área Chaquenha, o norte de Roraíma e o Alto Xingu 
- vemos que, apesar das particularidades dos casos concretos, 
cada grupo envolvido em situa<;áo de contato intertribal se apre
s;nta perante o outro, ou out ros, como fo mecedor de determinados 
tlpo3 de bens e( ou servi<;~s. Existe, assim, urna certa especiali
zac;ao que permite caracterizar essas relac;óes como de interdepen-
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dencia e simbiose. Vimos como isso ocorre entre os Maiongong 
e os Sanumá do norte de Roraima (capítulos 1-111) e entre os 
Maku e os índios do Río, no Alto Rio Negro (capítulo IV). As 
relac;óes entre os grupos tribais da área do Chaco, se bem que 
apenas historicamente vigentes, nos permitem perceber um sistema 
de relac;óes altamente estratificado, em que cada grupo tribal f or
necia ao outro prote<;áo (grupos Mbaya-Guaikuru) ou produtos 
cultivados ( subgrupos Guaná) ( Cf. Cardoso de Oliveira, 1971 : 
10-14). Por sua vez, as relac;óes entre os diversos grupos tri
bais que constituem a área cultural do Alto Xingu sáo tao intensas, 
que delas emergiu um padráo uniforme para todas as tribos. Os 
processos de articula<;áo entre as tribos do Alto Xingu se caracte
rizam pela participac;áo comum dos grupos tribais nas atividades 
rituais, pelos intercasamentos e por um complexo sistema de espe
·cializac;áo económica cujos produtos se constituem nos objetos de 
mais alto valor de troca entre todos os índios xinguanos (Cf. 
. Agostinho, 1974; Zarur, 1975). 

Ao compara~mos todos esses sistemas intertribais sob o prisma 
do caráter da intera<;áo dos grupos envolvídos, em termos de sime
tria ou assimetria de relac;óes, vemos que o. Alto Xingu se destaca 
das demais áreas aquí citadas, por ser o único onde prevaleoetn . 
relac;óes igual.itárias, simétricas, nao havendo um grupo que reivin
dique superioridade sobre o outro ou outros. As demais situa<;óes 
se caracterizam por exibirem relac;óes hierárquicas, em: .que os 
grupos tribais envolvidos se dispóem assimetricamente uns em rela
<;áo aos outros. 

Dentro dessa perspectiva comparativa, os Guaraní e Kain
gang de Mangueirinha se apresentam economicamente indeperi
dentes .um do outro e, ao nível das relac;óes sociais, mostram urna 
clara . assimetria. onde os Kaingang e.mergem como o grupo 
''superior". · 

Sob o ponto de vista da troca de bens e/ou servi<;Os, verifi
camos que nao há especializa<;áo económica significativa em Man
gueirinha. Guarani e Kaingang produzem basicamente os mesmos 
tipos de coisas e adquirem no mercado regional o que nao tem 
condi<;oes de produzir. A nao especializac;áo de produc;ao se deve, 
a nosso ver, a inserc;áo dos dois grupos tribais no sistema inter
étnico mais abrangente. Isto levou ao desaparecimento de suas 
atividades económicas tradicionais e a adoc;ao de novas atividades 
decorrentes das condi~óes que passaram a vigorar entre os grupos 
tribais, a partir do estabelecimento do contato interétnico, em 
geral, e da situac;áo de reserva, em particular. 
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~ssim, Gu~r~ni e ~ingang, .en1 func;ao de sua integra<;áo a 
estru~ura economtca regional, cotocam no mercado os 1nesiuos 
·lens : sua f ~r~a de trabalho e seus excedentes agrícolas. No caso 
~os Gu~ran1, a venda de artesanato distingue-os, em certa medida 
.os Kaingang, mas esses produtos náo chegam a se constituir ein 
·bjetos de troca e~tre os doi~ grupos. Por isso, a situac;áo econó-

.mica <los ~ua:ant e dos. Ka1ngang, náo só nao cría rela<;óes de 
1nterd~pen~;nc1a, mas existe mesn10 um sentido de con1petic;á.o em 
potencial, Ja que produzem os mesmos bens para 0 mesrno tipo 
de me~c~do . Entreta.nto, ambos os . grupos irnpedem que ess.a 
c?n:pet_ic;ao em potencial se .torne n1an1festa, ao residiren1 a grande 
d1st~nc1a um do. outro. Asstm, embora o tnercado regional no qual 
·s: integram se1a do mesmo tipo, é constituído por íreaueses 
diferentes. ~ 

O ~ue ~rn·: grupo t~~ ~ oferec~r ao outro limita-se a alguns 
bens residuats,- como o p1nhao adquirido pelos Gu;irani dos Kain
gang. Mas nao deix.a de ser significativo o fato de que 0 Guaraní, 
pode.ndo co~prar pt~hao ~m · qualquer "qodega'' das redondezas, 
pre.fira caminhar ma1s e ir até Carnpina comprar o "oinháo do 
Kaingang ". ~ 

. ToT?an~o con:o ponto de referencia as variáveis simetria e 
a~s~metna, e poss1vel classificar o caso das relac;oes Guarani
K~1ngang, co.mo rel~<;óes hierárquicas, ou seja, constituíáas por 
unidad~s etn1cas .ass1m~tricamente relacionad~s. . .O Kaingang náo 
exerce sobre ~ Guarani nenhun1 domínio sistemático, t11as existe 
u?1a su~remac1a, ao menos implícita, do I{aiHgang em reiac;áo ao 
~uaran1, supre1:iacia essa decorrente, nao · só da posic;ao ideolv-· 
gicamente rr1an~1d~ co1no. ~uperior pelos Kaingang, 1nas também 
gerada pela propria adrn1n1strac;áo da reserva indígena. O Chefe 
do. Posto ten: e exerce, o poder · d~ no!11ear um Kaingang para 
exercer auto;J.dade na ar~ Guarar:i,1, alen.1 de passar sistematica
mente P?r_ cima da ~utondade do cacique Guarani, transmitindo 
:uas·, dec1soes a r~speito do g~upo Guaraní ao vigia Kaingang da 
=>Ua are~, que entao as transmite ao grupo. Quando um indivíduo 
G~ara,n1 c?121ete al~uma falta mais grave que ·o leva a ser reco.:. 
Ih1do a pnsao, el~ e encaminha~o a sede do Posto e deve curriprir 
as tarefas ~eter~inadas pelo cacique ou Cheíe d~ Polícia Kaingang. 
Po~ tudo. 1s~o! e de surpreender que os Guarani náo apresentem 
ma1ores 1?d1c1os de insatisfac;áo, face as situac;óes de humilhac;áo 
por que sao obrigados a passar. 

, . . Podemos, pois, concluir que a constituic;ao do sistema inter
etnico se torna o fator deterininante do modelo de relac;óes inter-
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tri~is Guarani-Kaingang ern Mangueirinha. A integrac;áo dos 
dois grupos a estrutura económica regional condiciona os tipos de 
bens e/ ou servic;os possíveis <le circulac;áo entre ambos. A repre
sentac;ao ideológica que cada grupo faz de si mesmo e do outro 
está calcada nos valores desenvolvidos no mundo de fora dos civi
lizados. A própria condic;ao de supremacia do Kaingan'g sobre o 
Guarani só adquire legitimidade com a presenc;a e atuac;áo de ele
mentos alienígenas na gestáo do Posto, sendo os responsáveis pela 
manutenc;áo do domínio da sociedade nacional sobre os membros 
de ambos os grupos tribais. 

Esclarecendo, é necessário distinguir a ideología do branco na 
classificac;ao dos grupos tribais existentes na regiáo. Pela análise 
que fizemos até agor~. vi1nos que os Gua.rani e os Kaingang, ao 

. selecionar entre as diversas identidades étnicas possíveis - "puro"', 
"mestic;o", Guaraní, Kaingang, "índio,.. - utilizam-se de critérios 
valorativos que ~dven1 dos civilizados. O "modelo· civilizador" é, 
pois, usado pelos próprios índios para definir as oposic;óes 
"puro"/" mestic;o '', Guarani/Kaingang, "índio "/"civilizado". ~ 
preciso, entretanto, distinguir entre os representantes da sotiedade 
nacion~l que coi:ivivem diariamente com os índios, como os fun
cionários da FUN Al e o seg1nento maior que só ocasionalmente 
estabelece algum tipo de relac;áo com o índio~ 

Se o branca, .regional, simplesmente desconhece as oposic;óes 
e discriminac;óes entre as categorías étnicas dentro <lo rótulo · 
"índio", portanto, vendo a todos como "bugres", o funcionário da 
FUN Al precisa estabelecer urna discriminac;ao mais minuciosa 
entre as categorias possíveis, discriminac;ao essa informada pelos 
valores com que os brancas julgam os índios. Assim, urna análise 
da ideologia dos brancas, funcionários da FUNAI, a respeito ·das 
diversas categorías é.tnicas, indígenas, permite distribuir essas cate
gorías nun1a escala que define os pólos positivo e negativo, a 
partir da maior ou menor semelhanc;a com os brancas. 

. ( -) l 1 1 1 BRANCO 

BUGRE Guaraní Kaingang "puro" . Kaingang "mesti~o " ( +) 

É através desses f uncionários da FUNAI que se atualiza a 
inserc;ao das "rela<;óes intertribais" no sistema interétnico, onde os 
moradores civilizados da reserva, servidores da FUNAI, consti
tue1n o segn1ento alienígena, instrumento da sujeic;ao do índio a 
sociedade nacional. O reduzido número de brancos moradores na 
reserva ( um Chef e de Post o, do is aten dentes de enfermagem e 
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duas ~ro~e~soras) nao <leve ser menosprezado, urna -vez que sao 
esses 1nd1v1duos que retem o poder capaz de estruturar as rela
c;óes interétnicas em t~rmos de relac;óes de domina~áo-sujeic;ao. 
Dentro desse contexto e que se moldaram as relac;óes intertribais 
relac;~es ~ssas gue .es~ao, _inexorav.el?1ente, impregnadas dos pre~ 
co~ce1to~, da. ~iscnm~nac;ao, dos 1u1zos de valor e desigualdade 
social e 1deolog1ca, CUJa responsável é, como tentamos demonstrar 
~qu.i, a ac;áo :stig~atizante da sociedade nacional, que impóe ao 
indio urna un1form1dade degradante e falsa. 
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EXPROPRIACAO E - , 

VIOLENCIA 
José de Souza Martins 
HIERAROUIA E 
SIMBIOSE 
Alcida Rita Ramos 
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