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CULTURAS E LíNGUAS INDíGENAS 
DO BRASIL 

DARCY RIBEIRO 

1 ,_J O BRASIL INDíGENA NO SÉCULO XX 

Examinamos nêste trabalho o co1nportamento dos grupos 
indígenas brasileiros nos últimos cinqüenta anos, quanto ao modo 
e ao ritmo de conservação, descaracterização ou desaparecimento 
de suas línguas e culturas, com o objetivo de formular as tarefa·s 
mais urgentes da Etnologia e da Lingüística no Brasil. 

Procuramos alcançar êstes p ropósitos pela comparação sis
temática da situação em que se encontravam os grupos indígenas 
brasileiros na passagem do século, com a situação em que se en
contram hoje, quanto ao grau de integração na sociedade nacio
nal e, correlativamente, à conservação ou perda da autonomia 

cultural e lingüística. Nossa tarefa básica constituiu, portanto, na 
elaboração de duas relações dos grupos indígenas brasileiros, dis
tribuídos por categorias referentes ao grau de integração em que 
cada um dêles se encontrava em 1900 e em 1957, início e fim do 
período que será objeto de análise. 

Para isto nos servimos, principalmente, dos Arquivos do 
Serviço de Proteção aos índios ( 1) que desde 1910 vem reu nindo 
tuna documentação copiosa sôbre as experiências vividas pelos 

( 1) O material etn que nos baseamo~ foi coihido num levantamento 
exaustivo dos relatórios e outros documentos da Diretoria1 das Inspetorias 
regionais e dos Postos de ação local do s~rviço de Proteção aos índios, 
realizado pe::o autor no curso de uma pesquisa sôbre o Processo de Assi~ 

inilação das Populações Indígenas no Brasil Moderno, patrocinada p~lo 

Departamento de Ciências Sociais da UNESCO . 

• 
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índios no Brasil. Utilizamo,...nos, também, como fonte básica, 'dõ 
Mapa Etno .... Histórico de Curt Nimuendaju e respectivos índices, 
adotando sua classificação lingüística e muitas de suas indicações 
sôbre localização, existência ou desaparecimento de tribos. Co1no 
principal · fonte bibliográfica, utilizamos o H andbook of South 
American l ndians e como fontes subsidiárias, um grande número 
de artigos e livros que proporcionam informações de primeira 
mão sôbre grupos tribais. ( 2) Socorremo,...nos, ainda, em muitos 
casos, da nossa experiência de campo, bem como dos conheci .... 
mentos diretos de diversos colegas e funcionários do Serviço de 
Proteção aos índios. 

Lamentàvelmente, sôbre áreas inteiras e quanto a diversos 
grupos, nossas fontes se revelaram precárias e, co1n freqüência, 
contraditórias. Estas deficiências são especialmente sensíveis, 
quanto a regiões como o Juruá,...Purus e o Guaporé, sobretudo a 

,. 

primeira, onde os mesmos nomes tribais parecem atribuídos quase 
arbitràriamente por cada fonte a tribos diferentes, estabelecen .... 
do,...se tamanha confusão que recorda o velho conceito de colluvies 
gentium de Martius sôbre os índios do Brasil. Outras tantas 
deficiências decorrem da heterogeneidade das informações 
quanto à época em que foram registradas. Assim, em alguns 
casos, fomos compelidos a utilizar informações com dez, quinze e 
até mais anos de discrepância. 

Um dos principais problemas com que nos defrontamos foi 
o da fixação da unidade de apuração dos dados que devíamos 
utilizar: se a tribo tomada globalmente, ou as subdivisões tribais 

. inelhor caracterizadas, ou ainda, os grupos locais. Verificamos 
de início a impraticabilidade de seguir rigorosamente um único 
critério, por ma.is que isto fôsse recomendável. A pró-pria bibliogra .... 
fia etnológica apresenta tais lacunas que só para alguns poucos 
grupos indígenas seria possível distinguir com precisão tribos 
de subtribos. Por outro lado, em certos casos, uma tribo, embora 
dispersa por uma vasta área e dividida em diversos subgrupos, 

( 2 )· Nos limites de 1,1m artigo é impraticável a publicação destas fontes. 
Para informações bibliográficas sôbre as tribos citadas neste estudo, veja~se-
Herbert Baldus1 1954. . . . . .. . .. . . . 

-' 
J 
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viveu essencialmente as mesmas experiências no período de meio 
século que deviamos examinar; enquanto, em outros casos, cada 
subgrupo viveu história diferente, resultando impossível tratá-los 
em conjunto. 

Nestas circunstâncias, nos vimos obrigados a considerar cada 
caso em sua complexidade ou, ao menos, quanto o permitissem 
as nossas fontes de informação e as limitações da forma de 
artigo, dada ao trabalho. Por tudo isto, apuramos os dados 
tendo em vista, essencialmente, a história das relações com a 
sociedade nacional; se era a mesma para tôda a tribo, evitávamos 
subdividí-la desnecessàriamente; se era1n diferenciadas, registrá,.. 
vamos cada variante. Dêste procedimento resultou que os 230 
casos estudados não são de tribos ou de subdivisões tribais homo,.. 
gêneamente definidas, mas de grupos indígenas que viveram 
diferentes experiências de relações com a civilização. A ssin1, por 
exemplo, os Guarani, conquanto distinguíveis em certo número de 
subgrupos, foram tratados conjuntamente; já os T imbíra, os 
Kayapó, os .Kaingáng e outros, exigiram um tratamento em 
separado para diversos subgrupos. 

Em virtude de tôdas estas imprecisões que não pudemos 
evitar, nosso trabalho deve ser tido como um roteiro explorató
rio e precisará ser retificado e refeito à luz da crítica. Não obs .... 
tante, o material utilizado, como se verá, é bastante amplo e 
representativo para garantir a validade das nossas generalizações. 

O Brasil Indígena em 1900 

O Quadro I retrata o Brasil Indígena e1n 1900, a situação 
em que se encontravam os grupos tribais que sobreviveram até 
então, quanto ao tipo de contacto que mantinhan1 com a civili .... 
zação. 

Na primeira coluna, isolados, estão inscritas as tribos que 
vivia1n ou ainda ocupam zonas não alcançadas pela sociedade 
brasileira, só tendo experimentado contactos acidentais e raros 
com civilizados. Apresentam .... se como simplesmente arredias ou 
hostis, tendendo para a última categoria aquelas de que se apro ... 
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QUADRO I 

SITUAÇÃO -DOS GRUPOS INDíGENAS BRASILEIROS EM 1900. QlIANTO AO 
GRAU DE INTEGRAÇÃO NA SOCIEDADE NACIONAL. 

Isolados 

TUPI 

AMNIAP.e 
ARAWlNE 
ARe. (XETA} 
ARIKeN 
ARUA 
ASURlN[ 
AWET[ 
BOCA-NEGRA 
CANOEIROS (AVA) 
GUAJA 
GUARATEGAJA 
IPOTEWAT 
ITOGAPúK 
JAB'UTlFe.D 
KABIXIÂNA 
KAMAYURA 
KARITIÃNA 
KAYABI 
KEPKIRIWAT 
MANITSAWA 
MAKURAP 
MIALAT 
MONDe. 
MUDJETlRÊ 
PARANAWAT 
PARAKANAN 
PARINTINTIN 
PURUBORA 
RAMA-RAMA 
SANAMAIKA 
TAKUATe.P 
TAPIRAP.B 
TUKUMANFJ!D 
TUPARl 
URUBUS-KAAPOR 
URUMt 
WIRAFe.D 

ARUAK 

AGAVOTOKUENG 
BARAWANA 
IPURlNAN 
IRANTXE 
KULINO 
KUSTENAO 
MANDAWAKA 
MAOPIT YAN 
MEHINAKU . 
WAURA 
XIRIANA 
YABAANA 
YAWALAPITI 

KARIB 

AIPATSE: 
ARARAS 
ATRUAHt 

BAKAIRI (RioCurisevo)' 
KALAPALO 
KUIKúRO -
MATIPUHY 
MAYONGONG 
NAHUKUA 
NARAVúTE 
PARIKOTó 
PIANOKOTó 
SALUMA 
TIRió 
TSUVA 
WAIMIRI 
WAIWAI 

re 
DióR~. . .. 
lJA lüt:.::> 

GOROTIRE 
KAINGANG (S. Paulo} 
KUB'E.N-KRAN-KÉGN 
KUBE:N-KRAGNOTIRE 
MENTUKTfRE 
SUYA 
XAVANTE (AKUE:N) 
XIKRIN 
XOKLENG 

-

Contacto J r.termitente 

AMANAYe. 
EMERILO N 
JURúNA 
KURUAYA 
OYANPIK 
TEMBJ:: 
TURIW ARJ:. 
XIPAIA 

HOHODENE 
KANAMARI 
KARUTANA 
KAXARARI 
KORIPAKO 
KUJIJENERI 
PAUMARI 
TARIANA 
WAREKÊNA 
YAMAMADl 
YUBERt 

APALAI 
BAKAIRt (Rio 
INGARIKó 
KATAW IAN 
KAXUIJ}NA 
PURUKOTó 
SIKIANA 
T AUL! PANG 
WAYANA 

Batovi ) 

KA YAPó-KRADAO 
l\. l:<J: .rv1 - rr: (Cajuapara ) 
KRAHó 
RAMKôKAM:E:KRA 

ContÍlcto Permanente 

AFIAKA 
GUAJAJARA 
MUNDURUKú 

KAT iANA 
KUNrBA 
MANlT ENERt 
MARA\ VA 
PALlKúR 
PARESI 
W APIT XANA 

DAKAIRI (Rio Paraná tinga ) 
PAUXI 
PAUXJANA 

APANIEKRA 
. -

A .Pl1-.J A I !ó. 

KeNKATEYE 
' Kl<EM-Y.e (Bacabal) 

KR!KATI 
TIMBfRA ( Araparitiua) 
T XAKAMEKRA 
XER:E:NTE 

Integrados 

GUARANI 
KARIPúNA 
KOKAMA 
MAWe. 

KAYUIXANA 
KINIKINAO 
LAYANA 
PASJ! 
TER8NA 
WAINUMA 

GALIBI 
MAKUXt 
PALI-..iELAS 

-

KA y APô 00 'suL 

--

-

KAt! , _::~·~!.' , ...: ( l:'a ra nã) 

KAINGANG (Sta. Catarina) 
KAINGANG (R G. do Sul) 

I· 

' 

. 

1 
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xirnaram fr~ntes pioneiras e sofreram violências por parte dos 
invasores dos seus territórios. Umas e outras, tiravam da região 
em que viviam e do seu próprio trabalho, tudo de que necessi.
tavam, mantendo plena autonomia cultural. 

Nesta categoria se encontravam, por volta de 1900, 105 
tribos*, ou seja 45,6% do total de 230, constituindo as mais popu.
losas, as que apresentavam maior vigor físico e que melhor con.
servavam o patrimônio cultural. Em suas aldeias se podiam en-
contrar alguns artig,os industriais, como instrumentos de metal, 
adornos e também, freqüentemente, animais e plantas cultivadas 
de origem alienígena. Todavia, êstes elementos eram obtidos 
através da guerra ou do escambo com tribos vizinh.as e, às vêzes, 
como produtos de saque a núcleos pioneiros. 

Na se·gunda coluna e_stão os grupos que mantinham contactos 
intermitentes com a civilização. Viviam em regiões que começa
vam a ser alcançadas pelas frentes de expansão da sociedade 
brasileira e o determinante fundamental de seu destino era, já 

. então, o valor das terras que ocupavam, a critério dos civili.
zados ou, mesmo, seu próprio valor como mão ·de obra, quando 
utilizável para qualquer produção mercantil. Mantinham ainda 
certa autonomia cultural, provendo às suas necessidades pelos pro
cess€>s tradicionais, mas já haviam adquirido necessidades cuja 
satisfação só era possível através de relações econômicas com os 
civilizados. 

F reqüentemente tinham atitudes de ambivalência em re]a,., 
ção aos civilizados, movidas, de um lado, pelo temor, funda~ 

mentado em tôda a experiência tribal, que ensinava a só esperar 
desgraças do homem branco; e, por outro lado, pelo encanta,., 
mento mais e.ntusiástico pelos instrumentos supercortantes e por 
tudo que pu.deram ver de um equipamento infinitamente superior 
de ação sôbre a natureza. Suas atividades começam a sofrer 

( * ) O número se refere naturalmente .às nossas informações pois 
devem existir grupos em áreas inexploradas, dos quais não temos notícia. 
~ste é o caso dos lpewi de que me falou C. V1llas Boas quando êste· tra
balh0 e·stava n,o prelo e, assim, não puderam ser incluídos nas tabelas. 
Provàvelmente outros surgirão no futuro. 
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uma diversificação profunda pela necessidade de, além das tarefas 
ordinárias de provimento da subsistência, serem obrigados a 
dedicar um tempo crescente à produção extra de artigos para 
troca com os brancos ou a se alugarem como fôrça de trabalho. · 
Sua cultura e sua língua começam a sofrer modificações que 
refletem as novas experiências. 

Nesta fase os contactos são quase sempre circunstanciais, 
pois, via de regra, se restringem a um grupo especializado, seja 
um seringal, uma missão, um tra ficante ou outro agente da civi ... 
lização. Em qualquer caso, um núcleo ou indivíduo que só pode 
revelar uma face restrita da sociedade nacional. 

Nesta condição se encontravam, em 1900, segundo nossos 
dados, 57 grupos, ou 24,7% do total de 230. A julgar pelos 

casos conhecidos, seu montante populacional devia estar reduzido 
a menos da metade do que constituira quando isolados, por 
efeito das epidemias de gripe, sarampo e outros agentes mórbidos 
levados pelos civilizados . Haviam sofrido profundas transfor .... 
mações em seu modo de vida, imputáveis, porém, antes a fatôres 
ecológicos e bióticos, que ao processo de aculturação. ( 3) 

Na terceira coluna, contacto permanente, foram relacionadas 
as tribos que mantinham, em 1900, comunicação direta e per-
manente com grupos mais numerosos e mais diferenciados de 
representantes da civilização. Haviam perdido em grande parte a 
autonomia cultural, uma vez que se encontravam em completa 
dependência do fornecimento de artigos de metal, sal, r.nedica .... 
mentas, panos e muitos outros produtos industriais. Conserva,... 
vam, porém, os costumes tradicionais compatíveis com sua nova 
condição, conquanto êstes mesmos já se apresentassem profun-
damente modificados pelos efeitos cumulativos das compulsões 
ecológicas, econômicas e culturais dêste grau de integração. 
Crescera o número de indivíduos capazes de se exprimir em 
português, alargando assirn os canais de comunicação com a 
sociedade nacional. A população continuava decrescendo, che .... 

(3) Veja~se nosso estudo "Convívio e Contaminação. Efeitos ·Disso~ 

ciativos da Depopulação ptovocada por Epidernias em Grupos Indígenas" . 
Sociologia, vol. XVIII n'-' 1, S. Paulo, 1956, págs. 3/50. 

• 
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gandd em algtins casos a índicês tão baixos que tornavat11 inope"' 
ránte a antiga organização soéial e fazendo desapàréter tôda 
uma série de irlstituiÇões origináis. 

Chamados a pàrticipar de nossa économia mettantil, desorgà .. 
níza~se seu sistema de provimerito da subsistência, {}tiebràndo'"'s~ 
os antigos núcleos de cooperação e aumentando cada vet mai8 
a dependência, agora individual, eín relação aos agentes da socie ... 
dade nacional. Minado o antigo sistema d~ cõntrôle social petà 
desmoralização do corpo tribal de sançõês, o grupo tâttiirlha para 
a dissociação. Concomitantemente tom êste processd, v~riàndó dt 
grau de uma para outra tribo e em relação às circunstâncias em 
que se dá o contacto, inicia..-se um movimento de reorganização 
cultural. Alguns grupos procuram fugir ao contacto para reor ... 
ganizar a vida nas velhas bases, o que já é impraticávél, outros 
se vêem envolvidos em movimentos revivalistas. Nestas C:rondi ... 
ções se encontravam, em 1900, 39 grupos indígenas1 bu 16,9% 
do total de 230. 

Na última coluna do Quadro I - intl!gradtJs; re1atHo'tlamoS 
os grupos que, tendo experimentado tôdas as compulsõeS refe ... 
ridas e conseguido sobreviver, chegaram ao século XX ilhados 
em meio à população nacional, à cuja vida eeonômica Se haviam 
.incorporado como reserva de mão de obra ou como· produtores 
especializados de certos artigos para comércio. Estavam confi;.. 
nados em parcelas do antigo território ou despojado~ dê suas 
térras, perambulavam de um lugar a outro, sempre escorraçadüà. 
C-ompreendiam 29 tribos, 12,6% do total e entre tôdas, as qu~ 
enfrentavam mais ptecárias condições de vida, maior dependência 
e miséria. Entre elas e seus ancestrais isoladas ,....1 em alguns 
'€a'sos, a geração anterior - ia enorme distância. Pela simples 
observação direta, ou com apêlo ã memória, seria impossível 
ree.onstruir, ainda que pàlidamente, a antiga cultura. Muitos grupos 
nessa etapa, haviam perdido a própria língua e, rlesses casos, 
aparentemente, nada os distinguia da população rural com que 
conviviam. Igualmente mestiçados, vestindo O·S mesmos trajes, 

"\.. 
talvez ape·nas um pouco mais maltrapilhos, comendo oe mesmos 
alimentos, poderiam passar desapercebidos se êle próprios não 

1 
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-estivessem·,certos ·de que constituiani um povo e não guardassem 
.tfma espécie de lealdade a esta identidade étnica, da mesma natu
reza do judeu ou do cigano, mais aculturados. Haviam percorri
-d.<? todo , ·o caminho da aculturação, mas para se assimilarem · 
faltava algum~ coisa imponderável - um passo apenas que não 
.podiam . dar. 

.. . Alguns grupos como os Pankararú, de Pernambuco, ou os 
Potigf.!,árFt. da Paraíba, para· fortalecer ainda mais essa solídarie
!dade, desenvolveram rituais que até hoje cultuam, acreditando 
terem sido de seus antepassados. 

Meio século depois 
\ 

O , Quadro II reflete a situação atual dos mesmos grupos, 
·6u seja; os que hoje permanecem isolados, os que entraram em 
:êontacto intermitente ou permanente, os integrados, e, finalmente, 
os extintos, isto é, os que desapareceram neste meio século como 

·~rupos tribais diferenciados da população brasileira. 

, . . As mesmas categorias se prestam para caracterizar a situa.:.. 
·ção dos grupos indígenas em períodos distanciados de meio 
século, porque elas representam, na realidade, as etapas suces
:sivas e n~cessárias do processo de integração dos grupos tribais 
à . sociedade nacional. 

~ · As diferenças essenciais das condições de vida sintetizadas 
.em cada .uma delas, de 1900 para nossos dias, decorrem da 
presença·· de um fator novo, a intervenção protecionista exercida 
pelo SeryiÇo .de Proteção aos fndios. Em virtude dessa interfe
rência o processo já não opera espontâneamente como antes, mas, 
ao contrário, em larga medida é controlado artificialmente. Por 
!isto mesmo, a condição de isolamento, de contacto intermitente e 
permanente ou de integração, não corresponde precisamente à 
caracterização anterior. 

Assim, a condição de contacto intermitente mantida artifi
cialmente pelo S.P .I. no Xingu, por exemplo, pela necessidade 
·de asseg.urar aos índios um ritmo mais lento de mudanças que 
não ameçice sua sobrevivência, é diverso da mesma condição 
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QuADRO II 

SITUAÇÃO DOS GRUPOS I!~DfGENAS BRASILEIROS, EM 1957, QUANTO AO 
GRAU DE INTEGRAÇÃO NA SOCIEDADE NACIONAL 

--
Iwlados Contacto 1 r.termitente Contacto Permanente l ntegrados Extintos 

~- - - -· 
TUPI 

I 
ASURINt ARe (Xetá) JURúNA AMANAYE AMNIAPI?: 
BOCA-NEGRA AWETI MUNDURUKú GUAJAJARA APIAKA 
CANOEIROS (AVA) KAMAYURA PARANAWAT GUARANI ARAWINE 
GUAJA KAYABI PARINTINT!N KARIPúNA ARIKE:N 
MUDJETIRE PURUBORA T APIRAPI'!. MAWe ARUA 
PARAKANAN URUBUS-KAAPOR TUKUMANFED TEMBI?: EMERILON 

TUPARf ' GUARATEGAJA 
\VIRAFeD 

., 
JPOTEWAT 
ITOGAPúK 
JABUTIFl?:D 
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quando alcançada e vivida livremente por um grupo indígena e 
um núcleo qualquer da sociedade nacional. Graças a intervenções 
dêssse tipo, nas várias etapas de integração, puderam sobreviver 
milhares de índios que, sem ela, teriam desaparecido vitimados 
por diversos fatôres dissociativos. 

No essencial, porém, nas ·zonas inexploradas do Brasil, hoje 
muito menos vastas que em 1900, mas ainda ponderáveis, sobre,., 
viven1 grupos isolados e, de acôrdo com o grau de penetração da 
sociedade nacional em cada área, seus habitantes indígenas se 
encontram em contacto intermitente e permanente, ou integrados, 
conforme retrata o Quadro II. 

Uma comparação dos dois quadros demonstra que os grupos 
isolados foram reduzidos de 105 (45,6%) em 1900, para 33 
( 23, % ) em 1957; os que mantinham contactos intermitentes, de 
57 (24,7%) , para 27 ( 18,8%), enquanto os que estavam em 
contacto permanente ascenderam de 39 ( 16,9 % ) para 45 (31,4% ) 
e os integrados de 29 ( 12,6% ) para 38 (26,5% ). O exame da 
última coluna do Quadro li, referente aos grupos extintos mostra 
que das 230 tribos relacionadas, 87, ou seja, 37,8 % , desa pare,.. 
ceram nestes últimos cinqüenta anos. 

A primeira observação que sugerem êstes dados é que esta .. 
mos diante, não só de uma drástica redução no montante de 
tribos, mas, também, de uma profunda modificação na compo .. 
sição das remanescentes. Enquanto a maior porcentagem era, 
em 1900, de tribos isoladas ( 45,6% ) e a menor, a de integradas 
( 12,6 % ) , em nossos dias os números quase se inverteram, sendo 
maior a proporção das integradas (26,5% ) que a de isoladas 
( 23%). 

Apurações parciais como a da Tabela I permitirão apro,., 
fundar esta análise. Aí se vê que as 105 tribos isoladas em 
1900 assim se distribuem em 1957: 33 permanecem isoladas, 23 
entraram em convívio intermitente, 13 em convívio perman.ente, 
3 se integraram e 33 foram 1 levadas ao extermínio. Um exame 
da lista de tribos correspondentes a esta categoria (Quadro II) 
em relação à história das fronteiras de expansão econômica, 
mostra que a conservação do grupo na condição de isolado ou 

2 
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TABELA I 

NúMERO DE GRUPOS INDíGENAS QUE SE ENCONTRAM ATUALMENTE NAS 
DIFERENTES ETAPAS DE INTEGRAÇÃO A SOCIEDADE NACIONAL, EM 

RELAÇÃO A DISTRIBUIÇÃO DOS MESMOS EM 1900. 

f957 
GRAU DE T otais 

INTEGRAÇÃO 1900 Isolados 
Contacto Contacto Integrados E xtintos 

intermitente pecmanente 

Isolados . . . . . . . . . . . . .. . . . . 105 33 23 13 3 33 --
Contacto Intennitente . . . . . . 57 ,..- 4 29 10 14 

Contacto Permanente . . . . . . 39 - ,..- 3 8 28 

. 
Integrados . . . . . . . . . . . . . . . 29 - ,..- ,..- 17 12 

Totais 1957 . . . . . . . . . . . 
1 

230 l 33 27 l 45 38 
1 

87 

....... 
00 
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sua entrada em conv1v10 intermitente ou perman.ente, depende 
essencialmente da dinâmica da sociedade nacional. Assim, a 
proporção dos grupos nas várias categorias de integração, exprin1e, 
antes, a rapidez e o poder com que foram devassadas as áreas 
que êles ocupavan1, do que resistências ou receptividades cuJ,. 
turais indígenas à integração. 

Os trinta e três grupos que se mantiveram isolados perfa,. 
zem hoje apenas 23 % do número total de grupos, em contra,. 
posição com os 45 ,6% de 1900. A maior parte dos índios atua),. 
mente isolados, ou seja 60%, vivem em áreas inexploradas. O s 
demais, em regiões já penetradas por agentes da civilização, 
com os quais muitos grupos se encontram em conflitos sangrentos. 
Nenhum dêles apresenta as características originais. Seu modo 
de ser, só se explica pela contingência de uma vida de fugas, 
correrias e lutas que lhes foi imposta e que lhes afetou profun,. 
damente a forma e o funcionamento das instituições. É impro,. 
vável que subsista hoje um só grupo inteiramente indene de in,. 
fluências da civilização, pois mesmo aquêles ainda não alcan,. 
çados pela sociedade nacional já sofreram sua influência indi,. 

reta, através de tribos desalojadas e lançadas sôbre êles e de 
bacilos, vírus e a rtefatos que, passando de tribo a tribo, alcan,. 
çaram seus redutos. 

O s vinte e três grupos que passaram de isolados à condi,. 
ção de convívio intermitente com a sociedade nacional, vivem em 

áreas de ocupação recente 
isto raramente percorridas. 
ficadas pelo S.P.I. (6) , às 

ou econômicamente marginais e por 
A maioria é formada por tribos paci,. 
quais aquêle órgão assegurou reser,. 

vas territoriais onde puderam permanecer mais ou menos livres 
das compulsões a que se veriam submetidas se estabelecessem 

contactos diretos e livres cem agentes da sociedade nacional. 
E ssas condições de estufa não impediram drásticas reduções de 
sua população, mas permitiram sobreviver e conservar a auto,. 

/ 

( 6) Trata-se dos índios Na1nbikuitra, pacificados em 1912 e· Urubus 
e1n 1928, dos Xauante, en1 1946, Kubén-kran~kegn, em 1952, Xikrín, em 

1954 e dos Kayabi, em 1956. 
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nomia cultural, a alguns grupos como os xinguanos ( 7) e outros 
que, por sua docilidade/ teriam sido prontamente envolvidos e 
liquidados. 

Das 105 tribos isoladas em 1900, 13 se encontram em 
conuívio per1nanente, tôdas extremamente debilitadas e a maior 
parte apresentando indícios de que dificilmente sobreviverão. Os 

três únicos casos de grupos que saltaram da condição de isolados 
à de integrados correspondem aos Utnotína, de Mato Grosso, 
Kaingáng, de São Paulo e Xokleng, de Santa Catarina. Todos 
têm em comum a rapidez de ocupação das áreas ein que 
viviam, motivada por atrativos econômicos especiais que elas 
ofereciam. Sua sobrevivência se explica pela int~rvenção prote,... 
cionista que, embora não podendo impedir uma enorme depopu,... 
lação ( 8) lhes permitiu resistir, enquanto etnias, à dramática 

experiência que representa o salto da condjção tribal à de índios 
civilizados. 

Finalmente, constatamos, pelo exa1ne da primeira série da 
Tabela 1, que 33 grupos passaram da condição de isolados à 

de extintos em 50 anos. Vale dizer, que tiveram passagem rapi,... 
díssima pelas etapas de convívio intermitente e permanente e 

pelo de integração, ou mesmo não viveram estas etapas, tal a 
rapidez de sua desintegração. A proporção é expressiva, pois 

representa 31, 4 % do total. de 104 e, sobretudo, porque, excluin,... 
do-se os grupos que permanecem isolados, pois a maioria dêstes 
ainda não deparou com a civilização, representa quase o mesmo 
número dos que passaram a duas condições de convívio e a 
integrados ( 39 grupos). Em outras palavras, isto significa que 
quase metade das tribos que defrontaram con1 nossa civilização 
desapareceram menos de cinqüenta anos depois e às vêzes muito 
mais depressa. 

(7) São os Waurá. Mehináku, Tnzm.ái, Yawa!epití, Kalapálo, Kuikúco, 
Matipuhy, Kan1ayurá e Awetí. 

(8)· Os Kaingáng de São Paulo cairam de 1.200 a 87; os Xokleng de 
800 a 189; os Umotína de mais de 1. 000 a menos de 200, da data da 
pacificação a nossos dias. 

' 
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Examinando, agora, na me.sina Tabela I , a série referente aos 
grupos em convívio intermitente, observa-se que dos 57 grupos 
que se encontravam nessa condição em 1900 apenas quatro per
maneceram no mesmo estado, correspondendo a grupos Karib 
de ·zonas inexploradas da Guiana Brasileira; vinte e nove pas,.., 
sara1n a inanter contactos permanentes e dez à condição de tribos 
integradas, isto é, inteiramente dependentes da sociedade nacio
nal e num estado de profunda descaracterização lingüística e 
cultural. Finalmente, 14 grupos foram levados à extinção, ou 
seja, aproximadamente, a mesma proporção de desaparecimento 
que ocorreu com os grupos originalmente isolados. 

Dos 39 grupos que se encontravam em convívio permanente 
ein 1900, três permaneceram nesta categoria, oito foram inte
grados. enquanto 28, ou seja, 71,7%, desapareceram. Esta pro,.., 
porção demonstra quanto é elevado o nú1nero de grupos liqui
dados nessa etapa, ou seja, antes de alcançar a condição de inte
grados. Em correlação con1 a porcentagem de 41 ,3 % de desa,., 
parecidos entre as 29 tribos que se encontravam integradas ein 
1900, êstes dados indicam que, ingressando nessa categoria, 
alargarn,.,se as chances de sobrevivência. Efetiva1nente, a inte
gração, tal como conceituada neste trabalho, parece configurar 
uma forma de acomodação que, conquanto precaríssilna, em certos 
casos abre aos grupos étnicos ,_ à medida que se amoldam às 
exigências do convívio com civilizados, desenvolvem maior resis

tência às moléstias e se despojam de suas singularidades lingüís
ticas e culturais ,_ oportunidade de sobrevivência e participação 
na sociedade nacional, como parcelas apenas diferenciadas por 
suas origens indígenas. 

As faces da civilização 

Até aqui vimos tratando a sociedade nacional corno se fôsse 
uma constante no processo de integração. Na realidade, trata-se 
d~ uma das variáveis básicas que exige exame quanto à capaci
dade diferencial de determinação de cada uma das formas que 
podem assumir. A sociedade nacional apresenta-se aos índios 



TABELA II 

COMPORTAMENTO DOS GRUPOS INDfGENAS BRASILEIROS QUE DEFRONTARAM COM 
DIFERENTES FRONTEIRAS DE EXPANSÃO ECONôMICA DA SOCIEDADE 

NACIONAL, DE 1900 A NOSSOS DIAS. 

ÃREAS DE ECONOMIA 
Totais GRAUS DE 

A grícola 

1 

Pastoril Extrativa 

1 

Inexplorada 
INT EGRAÇÃO 

1 1 1 1 1 
1900 1957 1900 1957 1900 1957 1900 1957 1900 1957 

Isolados . . . . . . . 6 ,......., 6 ,......., 50 13 
1 

43 
1 

20 105 33 

Contacto Intermi~ 

tente . . . . . . . . ,......., ,......., 5 2 47 6 5 19 57 
1 

27 
1 . 1 

Contacto Pern1a~ 

nente . . . . . . . . 2 ,......., 14 9 23 36 ,......., ,......., 39 45 

Integrados . . . . . 2 4 18 19 9 15 ,......., --- 29 38 

E xtintos . . . . . . . ,......., 6 ,......., 13 ,......., 59 ,......., 9 ,......., 87 

Totais 10 43 129 48 230 i . . . . . . .. 
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com faces profundamente diversas, conforme assuma a forn1a de 
econon1ia extrativa, pastoril ou agrícola. Cada uma delas é 
n1ovida por interêsses diversos na exploração do ambiente, orga ... 
niza .... se segundo princípios estruturais próprios e impõe compulsões 
diferentes aos grupos tribais com que se defronta. 

A ""_s~onçmiª ex_tfâtj.Yâ, mobiliza indivíduos desgarrados de 
suas comunidades de origem e, portanto, livres das for1nas tra .... 
dicionais de contrôle social, para lançá ... Ios sôbre áreas inexplo,.., 
radas. Aí êles atuam como bandos 1nóveis que devassam as 
matas à procura de produtos de valor mercantil onde o acaso 
da natureza os espalhou. Quando defrontam com um grupo indí,.., 
gena, sua tendência é desalojá,..lo violentamente do seu território, 
ou, quando possível, diligenciar para colocá ..... Io a seu serviço, 
aliciando os homens para a localização de noyas reservas de 
produtos florestais e para trabalhos como o de remeiros, carre .... 
gadores e outros; e às mulheres como amásias e produtoras de 
gêneros alimentícios. Como êste tipo de economia impõe enorme 
dispersão espacial da população, suas frentes de expansão que 
se chocam com os índios são geralmente muito ralas, o que possi .... 
bilita a uma tribo aguerrida manter,..se em conflito, impedindo a 
ocupação do seu território, por longos anos, com grande des,.. 
gaste de parte a parte. 

É dentro dêste ~n~d_:am~n_!o básico s ue s~o vi~das _as 
etapas de contactos intermitentes, permanentes e de integração dos ._ -

grupos tribais, em condições que levam a un1a pronta desorgani ... 
zação da vida fam.ilial, à rutura da unidade tribal e, finalmente, 
a uma forma específica de participação na economia e nas insti,.., 
tuições da sociedade nacional. 

As frentes· de econon1ia pastoril são formadas por popula .... 
ções constituídas por crescimento vegetativo, compostas de grupos 
familiais , que avançam através de áreas inexploradas à procura 
de novas pastagens para seus rebanhos. 

Age1n diante do índio movidas essencialmente pela con .... 
tingência de limpar os campos dos seus habitantes humanos para 
entregá ..... los ao gado e ·evitar que o índio, desprovido de caça, a 
substitua pelo ataque a seus rebanhos. A interação, nestas cir ... 

) 
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cunstâncias, assume com freqüência formas de conflito sangrento 
e raramente dá lugar a um convívio direto ou a acasalamento e 
mestiçage1n co1no no caso anterior. 

As frentes de expansão agrícola são geralmente constituídas _.._ _ -
por massas humanas mais ponderáveis que as anteriores e dotadas 
de um equipa1nento muito mais poderoso. Vêem no índio u1n 
simples obstáculo à sua expansão e entran1 em conflitos para 
desalojá-los das terras que ocupam e delas se apossaren1 para 
estender as lavouras. 

Provocando ràpida1nente uma transformação drás tica na 
paisagem, as frentes de expansão agrícola criam condições eco
lógicas novas em que o sistema adaptativo tribal se torna ino
perante. Em poucos anos, os índios vêem-se obrigados a adotar 
novas formas de provimento da subsistência e envolvidos por uma 
população relativamente densa a cujos modos de vida são compe
lidos a se acomodar para sobreviver. 

Na T abela II os dados referentes ao grau de integração dos 
grupos indígenas de 1900 a 1957, foram distribuidos de acôrdo 
com os tipos de economia hoje prevalecentes nas áreas que 
ocupavam ou ainda ocupam. ~ste arranjo nos permitirá, em certa 
medida, verificar como se comporta ram, diferencia lmente, os 
grupos indígenas que defrontaram com frentes agrícolas, pastorís 
e extrativas e aquêles que vivem em regiões ainda inexploradas. 

Preliminarmente, devemos convir que estas categorias não 
são puras variantes econômicas, mas, também, etapas sucessivas 
de penetração civilizadora e, conseqüentemente, corresponde1n a 
graus diversos de intensidade da interação. Assim, as frentes 
extrativas são freqüentemente penetrações exploratórias e recen
tes que se seguirão a uma ocupação definitiva de base agrícola. 
Esta, raras vêzes assumiu no Brasil a forma de fronteira de 
expansão sôbre áreas indevassadas; via de regra, cresce sôbre 
regiões previamente exploradas por coletores de a rtigos flores-
tais. A economia pastoril, operando geralmente sôbre as zonas 
de campos ou cerrados naturais que não oferecem atrativos para 
uma economia apropria tiva, assume, sempre, forma de frente 
pioneira que avança sôbre grupos indígenas para lançar as bases 
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de unia economia que se consolidará n1a1s tarde com o mesmo 
caráter. 

Como já foi dito, as frentes extrativas, mobilizando popula~ 
ções extremamente rarefeitas sôbre vastas á reas, equivale a um 
nível de interação majs bnixo que o das frentes pastorís e agrí.
colas. ::Bstes fa tos se exprimem na Tabela pela percentagem inuito 
maior de grupos que se encontram em áreas de economia extra~ 
tiva 48,9%) o que não pode ser interpretado como maior capa.
cidade de convivência dos índios com essas frentes, mas como 
reflexo da circunstância de serem .zonas de ocupação mais recente 
e de população brasileira mais rarefeita. E m contraposição, o 
reg.istro de apenas 2,8 % do total de tribos em áreas de economia 
ag rícola, reflete, essencialmente, seu caráter de zonas de n1ais 
antiga ocupação em que outros grupos indígenas viveran1, antes 
do século XX, os n1esmos problen1as agora apreciados quanto 
a outras áreas. 

Estas litnitações não invalidam, porém, a expressividade das 
percentagens de tribos que desapareceram nas diferentes á reas 
consideradas, apenas exigem que os dados numéricos sejam inter.
pretados à luz de informações históricas que esclareçam seu ver.
dadeiro sentido. 

Encontramos a percentagem Inais baixa de tribos extintas 
entre 1900 e 1957, (18,7% ), como era de se prever, para as 
regiões inexploradas ou econômicamente marginais. A proporção 
cresce para 30,2 % nas zonas de economia pastoril: seguem.-se as 
áreas de economia extra tiva com 45, 7 % , proporção expressiva 
da violência com que se lançaram sôbre os índios os grupos de 
caucheiros, seringueiros, castanheiros e outros coletores de pro.
dutos florestais e das condições de vida que impuseram às tribos 
com que estabeleceram relações pacíficas. 

Para esta a lta taxa de grupos desaparecidos contribuíram 
principalmente as pequenas tribos que, logo após os primeiros 

' 
contactos com a civilização, pouco antes ou logo depois de 1900, 
sucumbiram dizimadas por epidemias diversas. Só na área que 
fica entre a linha telegráfica aberta pela Comissão Rondon, de 
1907 a 1913, e o curso do Guaporé, desapareceram em poucos 
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anos cêrca de 18 tribos. tôdas elas eram virgens de contacto até 
o século XX e tão alta letalidade não pode explicar-se apenas 
pela virulência das epidemias. Aqui parecem ter agido cumula..
tivamente diversos fatôres . Entre êles, a docilidade com que 
aquelas tribos se aproximavam espontâneamente dos civilizados, 
que viram como os detentores todo-poderosos de instrumenios 
de metal, das contas de louça, das armas de fogo e outras ma
ravilhas. Após o primeiro encontro com os oficiais da Comissão 
Rondon, atraídas pela prodigalidade com que foram acolhidas, 
muitas tribos procuraram contacto com seringueiros, cuidando 
tratar com a mesma gente. As conseqüências foram fatais; em 
poucos anos desapareciam, uma após outra e as que ainda so
brevivem sofreram tamanhas reduções ( 9) que hoje constituem 
frações ínfimas da antiga população. 

Nas áreas de economia agrícola, deparamos com a propor
ção mais a lta de tribos extintas, pois 60% dos grupos registrados 
em 1900 já não existem. Em todos êstes casos, trata-se de tribos 
que conseguiram sobreviver isoladas em faixas de mata que até 
o século XX permaneceram inexploradas, próximo da costa atlân
tica, nos estados de Minas, Espírito Santo e Bahia. Referimo
nos aos índios Botocudos, Baenân, P ataxó e K aniakân que se 
mantiveram hostis até o primeiro quartel do século, embora 
reduzidos a pequenos bandos apavorados e inteiramente des..
caracterizados por um século de choques sangrentos com os 
civilizados. 

O estabelecimento de relações pacíficas seguidas de contactos 
maci 0 os e do cortejo de epidemias que a tacam os grupos indenes 
e as transformações da sua paisagem de matas virgens, em zonas 
de pastagens ou em gigantescas plantações de tabaco, algodão, 
cacau, café e outros produtos, deram cabo de todos êles em 
poucos anos. 

Considerando, na mesma T abela II o montante de grupos 
que se mantêm isolados até nossos dias, deparamos com 20 em 

(9) A redução dos Tupari, de 2.000 antes do contacto para 180 em 
1948 e a 15 em nossos dias, segundo cálculos de Franz Caspar, dá urna 
idéia da dizi1nação sofrida por aquêles grupos. 
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áreas inexploradas e com 13 em zonas de economia extrativa. 
Estas últimas são tribos que vivem nas fron teiras da civilização, 
onde sofre1n em nossos dias os primeiros impactos da sua ex
pansão inexorável, mas ainda resistem e mantêm sua autonon1ia 
cultural e lingüística. Muitas delas estão envolvidas em con,... 
flitos sangrentos que podem levá-las ao extermínio antes mesmo 
que experimentem as etapas previsíveis da integração, ou debi
litá-las tão profunda1nente que as condene ao desaparecimento 
nos seus primeiros passos. :Bstes são os Xiriâna ( Aruak), 
Aiwaterí, Guaharíbo e Pakidái que vivem nas cabeceiras dos 
afluentes da margem esquerda do Rio Negro, em conflito san
grento co1n balateiros e coletores de piaçaba que avançam por 
seu território con10 uma onda de ferocidade. Os Atruahí e 
lVain1irí do rio J auperi que, por sua vez, defrontam-se com 
extratores de pau-rosa e outros coletores, procurando defender 
por todos os meios a independência e o domínio de seu território. 
Os P akaánovas do Guaporé em luta permanente contra as ondas 
de seringueiros que se lançam sôbre suas aldeias e que só agora 
co1neçam a es~abelecer relações diretas com a civilização, repre
sentada por outra de suas faces: as turmas de pacificação do 
Serviço de Proteção aos índios. E, finalmente, os grupos Asuriní 
e P arakanân, ambos Tupi e os Gaviões, Kubén-kragnotíre, 
Mentuktíre e Dióre de língua Jê, todos do sul do P ará que 
constitui, hoje, a mais violenta fronteira de expansão da socie

dade brasileira. Ali se entrecruzam três frentes de expansão, 
duas extrativas e uma pastoril. A primeira formada pelos se,... 
ringueiros que exploram o Xingu e os vales de seus afluentes 

médios, trabalhando freqüentemente dois a dois, um para a coleta 

do látex, outro para a cobertura do companheiro contra a taques 

dos Kayapó. :Bsses conflitos são tão antigos que aquêles índios 

parecem ter-se especializado à vida de correrias, ataques e 

contra-ataques que lhes foi imposta pela colonização. Depois de 

experimentarem duramente a desvantagem de uma luta de ta
capes, arcos e flechas contra armas de fogo, apossaram-se de 

a lgumas carabinas, exercitaram-se no seu uso e hoje um dos 

motivos dos conflitos é a obtenção de novas armas e munição. 
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O conhecimento que têm da região e as vantagens de uma 
adaptação especializada lhes per111ite grande mobilidade que 
torna possível a pequenos grupos cobrirem distâncias enormes 
em suas correrias e manter vigilância sôbre um vastíssimo terri.
tório, impedindo ou dificultando a exploração dos seringais que 
nêle existem e são cobiçados pelos civilizados. 

Outra frente é formada pelos castanheiros que explora1n 
as matas marginais do ltacaiunas onde se defrontam com dois 
outros grupos Kayapó (Xikrín e Dióre) e da n1argem direita do 
T ocantins, onde se chocam com os Gaviões. Ê stes constituem 
o último grupo Timbíra que conserva plena autono1nia cultural 
e lingüística porque, depois de experimentar o impacto com a 
civilização no seu antigo território de campos naturais do su l do 
Maranhão, penetraram na mata ama·zônica, encontrando novos 
campos onde puderam reconstituir sua vida nas bases antigas . 
Sabem, pois, o que esperar dos brancos e até agora têm evitado 
aproximações, exceto em circunstâncias especiais que êles p ró..
prios impõem. 

U ma terceira fren te, esta pastoril, avança pelos campos de 

Conceição do Araguaia, chocando-se, também com os grupo~ 

Kayapó. .. 

Conquanto autônomos, todos êstes grupos sofreram tão 

profundas mudanças nos seus modos de vida que não permitem 

tratar suas culturas, ta l como hoje se configuram, como o pa..

trimônio original. A ssim se vê que antes de se estabelecerem 

contactos diretos e permanentes, os grupos tribais são profunda.

mente a fetados em seu comportamento pela civilização. E , ainda, 

que o determinante fundamental no destino das tribos indígenas, 

da conservação ou perda de suas línguas e culturas é a socie..

dade nacional e até mesmo a economia internacional. A cotação 

da borracha e da castanha e de outros produtos no inercado de 

N ova York, ou as perspectivas de paz ou de guerra, entre as 

grandes potências, é que faz avançar ou refluir as ondas de 

extratores de produtos florestais, permiti 71 do sobreviver ou con..

denando ao extermínio as últimas tribos 1 autônomas. 
' 
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Focalizemos, agora na Tabela li, os grupos que, em 1900, 
mantinham contactos intermitentes con1 civilizados. Como vimos, 

êles foram reduzidos de 57 para 27 neste meio século. Dos 5 
que se encontravam em áreas de economia pas toril, restam dois, 
os Xavant.e e os f avaé, unidos pela circunstância de que foi a 
pacificação dos primeiros em 1949 pelo S. P. I . que permitiu a 
ocupação por criadores de gado de Goiás, dos extensos campos 
até então impenetráveis por temor aos seus a taques . Hoje êsses 
criadores avançam por tôda a região envolvendo os Karajá, 
Javaé, Tapirapé e Avá ( Canoeiros) cujas condições de vida 
sofrerão, por isto, profundas transformações nos próximos anos. 

Em áreas de economia extrativa existiam 47 grupos, dos 
quais restam 6 apenas; dos demais, 27 passaram a outras etapas 
de integração e 14 desapareceram. Bstes últimos compreendiam, 
principalmente, tribos da região do J uruá-Purus que haviam 
enfren tado nos últimos anos do século passado o mais potente 
movimento de expansão já experimentado pela indústria extra.
tiva no Brasil. Referimo-nos à onda de extratores de caucho, 
bala ta e borracha que subiu aquêles rios até o Acre nos anos de 
mais alta cotação comercial daquêles produtos, avançando sôbre 
os grupos tribais como uma avalanche de destruição. A rapidez 
e a violência dessa invasão se reflete no fato de que essa área, 
tão recentemente ocupada, constitua uma das menos conhecidas 
tanto etnológica quanto lingüisticamente. 

Nas áreas inexploradas o número de tribos em convívio 
interrnitente ascendeu de 5, em 1900, para 19 em nossos dias, in
dicando que, dentro de poucos anos, se completará o devassa.
mento do país, retirando os últimos grupos indígenas da condição 
de isolamento e completa autonomia que ainda gozam. 

Na coluna de grupos em convívio permanente da mes1na 
T abela li, merece atenção o ascenso de 23 , em 1900, para 36, 
em 1957, dos grupos que vivem em áreas de economia extrativa. 
T al ascenso se deve à passagem para esta categoria de tribos 
que estavam antes nas etapas anteriores e sobreviveram. O 
fenômeno resulta ainda mais flagrante na coluna dos integrados 
( 29 para 38), confirmando nossa observação anterior de que as 



TABELA III 

COMPORTAMENTO D OS GRUPOS IND1GENAS BRASILEIROS POR TRONCOS LINGütSTICOS, DE 1900 a 1957, 
QUANTO AO GRAU DE INTEGRAÇÃO A SOCIEDADE NACIONAL, E QUANT O A EXTINÇÃO 

Tu pi Aruak f(arib Jê Outros Totais 
GRAU DE 

INTEGRAÇÃO 1900 1957 1900 1957 1900 1957 1900 1957 1900 1957 1900 1957 

Isolados . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 6 13 6 17 5 11 5 27 11 105 33 

Contacto Intermitente ...... 8 6 ll 3 9 11 4 3 25 4 57 27 

Contacto Permanente . . . . . . 3 8 7 8 3 3 8 3 18 23 39 45 
I · 

Integrados . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 6 6 3 3 4 7 12 16 29 38 

Extintos . . . . . . . . . . . . . . . . . ,......... 26 ,......... 14 ,......... 10 ,......... 9 ,......... 28 - ~7 

1 1 

.. 

1 
T otais . . . . . . . . . . . . . . . 52 37 32 27 . 82 230 
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chances de sobrevivência parecem crescer à medida que os grupos 
progridem da condição de convívio permanente à de integrados, 
porquanto são n1u.ito maiores os rjscos de desaparecimento nas 
primeiras etapas. 

Culturas e línguas indígenas «in extremis» 

O exame dos mesmos dados pela Tabela III, onde foram 
apurados por troncos lingüísticos, nos permitirá surpreender 
outras uniformidades do processo de integração. 

É assinalável o número de representantes das várias famílias 
lingüísticas desaparecidas no século XX. Os Tupi represen
tados em 1900 por 52 grupos estão reduzidos a 26, os Aruak 
que eram 37, são hoje 23, os Karib passaram de 32 a 22, os Jê 
de 27 a 18. Os demais grupos de nossa amostra caíram de 82 
para 54. 

Cumpre aqui indagação da ponderabilidade relativa das 
variantes culturais como determinantes do destino dos grupos 
indígenas. O exame do quadro permite apenas constatar que 
os grupos Tupi são mais susceptíveis aos fatôres dissociativos 
gerados no processo de integração, uma vez que perderam 50% 
de seus representantes, proporção muito maior que a dos demais. 
O fenômeno talvez se explique pela distância cultural, conside-
ràvelmente menor, entre êles e os integrantes das frentes de 
expansão con1 que se defrontaram. A sociedade brasileira, so
bretudo em sua face rural, conserva uma flagrante feição Tupi, 
reconhecível nos modos de garantir a subsistência e em diversos 
outros aspectos da cultura. 

E ssa semelhança, ainda hoje surpreende a cada sertanejo 
que se acerca de um grupo Tupi, ao ver que cultivam as terras, 
preparam os alimentos e os conson1e1n do mesmo modo que êles 
próprios, ao reconhecer o grande número de expressões comuns 
para designar as coisas e ao verificar que ambos participam de 
muitas concepções do sobrenatural. Nessas circunstâncias, mais 
prontamente se estabelecem canais de comunicação, acelerando..
se a sucessão das etapas da integração. A acumulação dos 



-32-

efeitos dissociativos de cada uma delas explicaria a rapidez 
maior com que êsses grupos se acercaram dos civili·zados e foram 
levados ao extermínio. 

Mas os p rincipais esclarecimentos que a Tabela nos pode 
proporcionar são os referentes ao número de representantes das 
várias famílias lingüísticas que desapareceram no século XX. Já 
os examinamos globalmente, quanto aos quatro principais troncos 
lingüísticos. A êles se pode acrescentar o desaparecimento de 
diversos representantes dos troncos Pano ( 8 dos 18) T xapakúra, 
Katukína, Tukána, Guaikurú e Mura. 

Desapareceram completamente diversas línguas alófilas de 
pequena expressão geográfica. Na maioria dos casos não con..
tamos sôbre elas nem mesmo com documentação satisfatória para 
propósitos meramente classifica tórios. Estão neste caso as lín..
guas Of aié ( 1 O) e Guató do Sul de Mato Grosso, os Otí de São 
Paulo, os Maxubí ( Arikapú) W ayoró e Huarí do Guaporé, 
Botocudos de Minas Gerais , Baenân, J( amakân e P ataxó da 
Bahia e , T orá, M atanaiví e, provàvelmente, os Mirânia do 
Amazonas. 

Embora nossos dados só permitam apurar a conservação ou 
desaparecimento das línguas pela sobrevivência ou extinção dos 
respectivos grupos falantes como entidades étnicas, certas infe .... 
rências são possíveis quanto ao processo de descaracterização 
das mesmas. A língua constitui um dos elementos mais persis..
tentes da cultura; todavia, também ela reflete, forçosamente, as 
experiências vividas pelo grupo. Assim, concomitantemente com 
os processos de integração e aculturação, opera uma diversifi .... 
cação da língua, quando menos para exprimir o novo mundo em -que o grupo se vai integrando. Com o avanço daquêles processos, 
a língua nativa passa a sofrer mudanças decorrentes da circuns..
tância de ser falada por indivíduos bilíngües e, em certos casos, 

( 10) Dos Ofaié como de alguns outros grupos talvez se encontrem 
ainda indivíduos falantes dispersos pela região em que v ivia1n, pois nossa 
categoria extintos refere-se, essencialmente, ao desaparecimento do grupo 
como entidade étnica. 
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pode entrar em competição com um novo idioma indígena ou 
com o português, acabando por ser abandonada. 

A simples necessidade de comunicação com os representantes 
da sociedade nacional leva ràpidamente alguns indivíduos a se 
esforçarem para dominar o português. Com a intensificação dos 
contactos cresce continuamente o número de bilíngües de modo 
que, ao alcançarem a etapa de convívio permanente, via de regra, 
todos os homens adultos já são capazes de se exprimir em por,.. 
tuguês. N os grupos integrados se observa uma verdadeira com,.. 
petição entre as duas línguas tendendo a conduzir ao abandono 
da língua materna quando interferem certos fa tôres sociais des,.. 
favoráveis. D eparamos com esta situação entre os índios Guai,.. 

kurú e Terêna de Lalima, no sul de Mato Grosso que, levados a 
viver juntos e diante da dificuldade de comunicação, por falarem 
línguas diversas, tiveram de adotar o português. Nessas cir,.. 
cunstâncias, a geração mais nova, constituída em parte por filhos 
de casais mistos, nem chegou a aprender as línguas dos pais. 
Fenômenos semelhantes devem ter ocorrido com d iversos outros 
grupos. A ssim. no Nordeste encontramos a quase totalidade 
das populações indígenas falando exclusivamente o português, 
como ocorre .. com os Pankararú, Xokó, Xukurú, Pakarará, 

W akoná e U amué. O mesmo parece estar ocorrendo com os 
Palikúr, Karipúna, Emerilon e Galibí, do Território do Amapá 
que adotaram o dialeto crioulo do francês falado na Guiana 
Francesa e hoje estão passando ao português. 

Desde sempre tribos indígenas vêm perdendo suas línguas 
pela adoção de outros idiomas de grupos que as dominaram. 
Êste fenômeno que devia ser raro, nas condições originais de 
interação, parece ter,..se tornado mais freqüente em virtude da 
interferência de núcleos civilizados. Tal é o caso do crescente 
predomínio da língua Tukano do Rio Negro em prejuízo do 
Aruak e outras. 

Na mesma região do Rio Negro, encontramos, ainda hoje, 
remanescentes de diversos grupos indígenas que perderam seus 
idiomas para adotar uma outra língua aborígene, esta, porém, 

introduzida pelos civilizados. Trata~se da língua geral, variante 

3 
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do Tupi, que, adotada e modificada pelo colonizador, constituiu 

a língua mais falada do Brasil nos dois primeiros séculos. Em 
virtude do isolamento em que permaneceu até recentemente 

aquela região, a língua geral, completamente dominada pelo por..
tuguês em todo o país, ali sobrevive e ainda progride. O s grupos 
que se encontram nas fronteiras de expansão daquela área e só 
agora estão entrando em contacto com a civilização, ao invés de 
aprenderem o português, estão aprendendo a língua geral, por..
que êste é o idioma mais corrente dos pioneiros que vão ao seu 
encontro e a forma básica de comunicação entre os grupos 
indígenas. 

Em todos êsses casos de perda ou obsolescência dos idiomas 
tribais, atuam como determinante fatôres extra..-lingüísticos. Onde 
não pesam pressões sociais geradas no processo de integração, as 
línguas indígenas se conservam, sofrendo apenas modificações 
que as adaptem às novas condições de vida do grupo. Assim, a 
maioria dos grupos integrados, inclusive alguns que contam 
séculos de convívio contínuo com civilizados e dominam perfei..
tamente o português, continuam praticando seus idiomas originais. 

População indígena Brasileira 

A forn1ulação de um conceito prático de índio, aplicável aos 
grupos que chegaram até nossos dias, constitui requisito indis..
pensável para a avaliação da população indígena, tanto êles se 
distanciam das características originais e das estereotipias em 
cujos têrmos são, geralmente, descritos. A tarefa não é simples, 
em vista da impossibilidade de utilizar os critérios racia is e cul..
turais vulgarmente empregados para êste fim. 

Um critério puramente racial incluiria entre os indígenas 
milhões de brasileiros que, por todos os demais característicos, 
não poderiam ser definidos como tal, uma ve·z que em vastas 
regiões da Amazônia, do Nordeste e do extremo Sul predomina 
na população um fenotipo flagrantemente indígena. Um amplo 
critério de fundamento cultural que definisse como indígenas as 
comunidades em que se registrasse a conservação de elementos 
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culturais de origem pré-colombiana, abrangeria outros milhões, 
tão grande é a massa de traços culturais aborígenes incorporados 
à vida brasileira. Tudo isto só prova a in1possibilidade de de
finir o índio por critérios estritamente raciais e culturais, num 
país de população formada pelo caldeamento de brancos, índios 
e negros e culturalmente plasmado pela confluência de diversas 
etnias. 

Indígena é, no Brasil de hoje, essencialmente, aquela parcela 
da população que apresenta problemas de inadaptação à socie
dade brasileira, em suas diversas variantes, motivados pela con
servação de costumes, hábitos ou meras lealdades que a vinculam 
a u1na tradição pré-colombiana. Ou, ainda mais an1plamente: 
índio é todo indivíduo reconhecido como membro por uma co
munidade de origem pré-colombiana que se identifica como etni,.. 
camente diversa da nacional e é considerada indígena pela po
pulação brasileira com que está em contacto. 

Não obstante a imprecisão e a subjetividade de que podem 
ser acoimadas, estas conceituações prestam-se bem ao nosso pro,.. 
pósito prático de distinguir os índios dos demais brasileiros e se 
aplicam com propriedade às várias condições e modalidades em 
que se apresentam após quatro séculos de contractos diretos e 
indiretos com brancos e negros. 

Entre os índios assim definidos estará incluída, por exemplo, 
a pequena Dária, menina quase loura de olhos claros, que en
contramos numa aldeia Urubu-Kaapor, filha de uma índia e de 
um branco que por lá andou. Dária não fala senão o dialeto 
Tupi daqueles índios, vê o mundo como qualquer outra criança 
de sua aldeia e é por todos considerada como membro da tribo, 
não obstante a extravagância de sua côr. Incluiria igualmente 
os filhos de Luís Prêto, um mulato escuro que conhecemos nas 
aldeias Kadiwéu, casado com uma índia. Aquêles rapazes não 
apenas eram tidos por todos como autênticos Kadiwéu mas, 
também teriam as mesmas dificuldades que quaisquer de seus 
companheiros para estabelecer relações com estranhos. 

Ora, tanto Dária como os filhos de Luís Prêto seriam ter
minantemente excluídos de uma definição baseada em critérios 

,_ 
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rac1a1s. São exemplos individuais e extremos, mas vêm muito a 
propósito, porque grupos inteiros são hoje altamente mestiçados 
com brancos e pretos, sem deixar, por isto, de serem índios. em 
vista das dificuldades de encontrarem um lugar na estrutura 
econômica nacional, do conceito que têm de si próprios e do 
consenso da população brasileira com que estão em contracto. 

A definição se aplica. igualmente, a grupos nos mais di ... 
versos graus de aculturação. Inclui tanto tribos isoladas, que 
jamais se defrontaram com · um agente da sociedade nacional e 
conservam tôda a cultura tradicional, como grupos destribali ... 
zados que, tanto lingüisticamente quanto nos modos de vida, 
pouco ou nada diferem dos agrupamentos sertanejos vizinhos e 
apenas são indígenas por se considerarem e serem tidos como tal. 

As estimativas mais autorizadas da população indígena bra ... 
sileira variam grandemente, mas apresentam uma tendência cons ... 
tante a admitir montantes cada vez menores. Uma das mais 
ambiciosas, datada de 1922 e atribuída a Luís Bueno H orta 
Barbosa, antigo diretor do Serviço de Proteção aos fndios, es ... 
timava a população indígena em 1 . 250. 000 pessoas. Segue ... se, 
entre muitas outras, a de Julian Steward ( 1) , baseada em vasta 
documentação etnológica, que estimava uma redução da popu ... 
lação indígena brasileira de 1 . 100. 000 em 1500 para 500. 000 
em 1940. Nosso próprio cálculo ( 2) de 150. 000 índios, baseado 
num inquérito oficial realizado em 1953, junto aos funcionários 
do Serviço de Proteção aos índios, em colaboração com Eduardo 
Galvão, foi demasiado otimista. 

Os censos nacionais de 1940 e 1950, incluíram quesitos que, 
se acompanhados de instruções especiais, teriam permitido u1na 
estimativa realística da população indígena. Referimo ... nos aos 
itens concernentes à côr (branco, prêto, pardo, índio) e a pessoas 
presentes de mais de cinco anos que não falam habitualment,e o 
português no lar. Lamentàvelmente perdeu ... se a oportunidade, 

( 1) Handbook of South American lndians - Bol. 143 Smithsonian 
Institution - Washington D. C.1 1949, vol. V pág. 666. 

( 2) Darcy Ribeiro - "Assistência aos 1ndios no Brasil". Revista 
Américas, da União Panamericana, Washington, Abril de 1954, pág. 16. 
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tanto por falta de unifor1nidade de critérios por parte dos re ... 
censeadores, como por não terem sido alcançadás pelo censo as 
áreas mais remotas onde se encontram as maiores concentrações 
indígenas. A ssim, o cômputo de 45. 019 índios, soma das pessoas 
definidas como indígenas pela côr, no cénso de 1950 ( 3), não 
corresponde à realidade. Examinando as respectivas tabelas de 
apuração, constatamos que em diversos casos nenhum índio se 
registrava em municípios onde sabemos com absoluta segurança 
existirem grupos pondexáveis; em outros casos, se registravam 
números muito inferiores aos reais, o mesmo ocorrendo com Es-
tados e Territórios como o Pará que comparece com 543 índios, 
o Amapá com 14, o Guaporé com 8 e o Acre com 16. 

As discrepâncias gritantes entre as estimativas referidas, que 
são as mais autorizadas, nos animam a tentar uma nova avalia-
ção indireta, mesmo sabendo de antemão que ela será imprecisa. 

Mas confiamos alcançar uma aproximação maior da realidade 
que sirva, ao menos, como instrumento de trabalho, enquanto 
não fôr possível contar com dados fidedignos. 

Para isto incluímos na relação anexa das tribos indígenas 
os dados referentes à população, sempre que dispunhamos de 
informações dignas de confiança. Como estas mesmas apresen-
tavam variações que freqüentemente iam do simples ao duplo e. 
em muitos casos, ainda maiores, decidimos utilizá ... las através do 

registro pelas seguintes classes de grandeza: grupos de menos 
de 50 pessoas, de 50 a 100, de 100 a 250, de 250 a 500, de 500 
a 1. 000, de 1 . 000 a 1 . 500, de 1 . 500 a 2. 000 e de mais de 2. 000. 
A soma dêstes dados nos permitirá apreciar o mínimo e o máximo 
admissíveis, à luz das fontes compulsadas, para a população 
indígena brasileira atual. 

Através do procedimento referido, conseguimos levantar 
dados para 109 dos 142 grupos atualmente existentes; os 33 
restantes foram registrados como de população ignorada. Como 
entre êstes últimos sobrelevam os grupos isolados (21 em 33) 

( 3) Nota mimeografada n9 249 de 5 de janeiro de 1954 do Conselho 
Nacional de Estatística. 
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que apresentam u'a média superior a 1. 000 pessoas por grupo, 
julgamos que, para o cômputo geral da população, poderíamos, 
sem qualquer exagêro atribuir-lhes u' a média de 500 pessoas por 
grupo. A soma dos 109 grupos de população estimada, com a 
média dos 33 na base referida, dá um mínimo de . 68. 100 e um 
máximo de 99. 700 para a população indígena atual do Brasil. 
Entre êstes dois números, ou dêles discrepando num máximo de 
10% para mais ou para menos, deve situar-se o montante real. 

Talvez adiante muito pouco substituir as avaliações ante,.. 
riores, altamente discordantes, ou mesmo a simples e mais segura 
confissão de nossa ignorância a respeito, por estimativas tão 
desencontradas. Entretanto, isto é tudo o que se pode fazer à 

base da documentação disponível, razão por que, nos animamos 
a ir adiante, num esfôrço para determinar, ainda que frouxa

mente, a distribuição regional, por troncos lingüísticos e por graus 
de integração, a população indígena brasileira atual. 

Voltando à apreciação dos 109 grupos cuja população pode 

ser estimada diretamente, observa-se que 51 grupos têm menos 
de 250 pessoas, 21 têm de 250 a 500; 18, de 500 a 1.000; 19, mais 

de 1.000. Dêstes últünos, 6 apenas excedem 2.000 pessoas e 
sómente um talvez alcance 5.000. 

Assim se constata como é característica do estado presente 
da população indígena brasileira, tanto a multiplicidade de gru,... 
pos, como a escassez de contingentes humanos. Enquanto os 

grupos de menos de 250 pessoas, que perfazem 36 % dos grupos, 
representam 6 a 9 % da população, os que excedem 1.000, perfa

zendo apenas 13% dos grupos, englobam de 53 a 63 % da 
população. 

Pela tabela IV, que retrata os máximos e mínimos admis
síveis para a população indígena, por classes de grandeza e 
graus de integração, vê-se que os 33 grupos isolados compreen

dem 24 % dos grupos, englobando um mínimo de 21.750 e um 
máximo de 26.100 pessoas, ou seja, respectivamente, 31 e 26% 

da população. O s 27 grupos e1n contacto interrnitente, perfazen1 
10 % do total dos grupos, somando um mínimo de 7.800 e um 



TABELA IV 

POPULAÇÃO INDIGENA BRASILEIRA ,----' 1957 

Isolados 1 
Intermitente 

1 
Pe rmanente 1 Integrados 1 To t al 

Classe de "· População Ili Popu lação Ili População Ili População Ili População o o o o o 
G randeza o. 

1 

o. 

1 

o. 

l 
o.. 

l 
o. 

1 
::s ::l ::s ::s ::s .... mínimo máximo ... .. 

máximo .... . . 
n1áximo .... mínimo mâximo .... tninimo máximo o ó mm1mo ó m1n1mo ó o 

menos de 50 - - - 1 4 200 200 5 250 250 i 50 50 10 500 500 ,, - - - -
50 a 100 1 50 100 3 150 300 7 350 700 1 50 100 12 600 1.200 

- - - -
100 a 250 2 200 500 7 700 1.750 12 1. ilOO 3. 250 9 800 2.000 30 3.000 7.500 

- - - -
250 a 500 2 500 1.000 5 1.250 2.500 6 1.750 3.500 8 2.000 4.000 21 5.500 l 1.000 

- - - - ~ 

500 a 1000 4 2.000 4.000 3 1.500 3.000 8 4.500 9.000 3 1.500 3.000 18 9.500 19.000 
- - - -

1000 a 2000 1 1.500 2.000 - - - 3 3.000 4.500 9 10.000 14.500 13 14.500 21.01!0 
- - - -

mais de 2000 2 7.000 8.0()(> 1 2. 000 3.000 - - - 3 9.000 12.000 6 18.000 23.000 
- - - -

lg · ornda 21 (10.500) (10.500) 4 (2. 000) (2.000) 4 (2 .000) (2.000) 4 (2 .000) (2. 000) 33 (16.500) (16.500) 

TO T AIS l 33 I 21. 750 l 26.100 1 27 1 7.800 
1 

12.750 1 45 1 13.150 
1 

23.200 l 38 I 25.400 1 37.650 1 !43 1 68.100 l 99.700 

Avaliação dos n1ontantes mínimos e máximos admissíveis para a população indígena brasileira. por classes de grandeza e grau de integração. 
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máximo de 12.750 pessoas ou, respectivamente, 11 ,4 % e 12,7% 
da população indígena. O s 45 grupos em contacto permanente 
que representam 31 % dos grupos, apresentam uma população 
mínima de 13. 150 e máxima de 23. 200 ou respectivamente, 14,3 % 
e 23,2 % da população. Finalmente, os 37 grupos integrados, 
representando 26 % dos grupos, perfazem, segundo. nossos cál,., 
culos, um mínimo de 25. 400 e um máximo de 37. 650 pessoas, 
ou seja, de 37,2 % a 37,7% da população indígena total. 

J;: de assinalar que êstes 37% representam a parcela da 
população indígena que, tendo alcançado a condição de inte,., 
gração na sociedade nacional, apresenta certa estabilidade demo,., 

gráfica e mesmo, em alguns casos, experimenta sensível incre..

mento populacional. Os 63 % restantes, em grau maior ou 

menor, ainda estão sofrendo a depopulação ( 4) que acompanha 

as várias etapas do processo de integração. A luz dêstes dados 

podemos inferir, pois, que, salvo o caso de uma intervenção 
protecionista muito mais poderosa e melhor orientada, nos pró,., 

ximos anos a população indígena brasileira continuará diminuindo. 

Hoje ela perfaz, na hipótese mais otimista, menos de 0,2% da 
população brasileira, mas é de prever que nem esta baixíssima 

proporção seja mantida no futuro. 

Entretanto, correlacionando os montantes populacionais com 

o grau de integração, observamos que as médias de população 

por grupo tendem a cair ao passarem da condição de isolamento 

para a de contactos intermitentes e permanentes, na proporção de 
1.000 para cêrca de 300 pessoas por grupo e, a ascender, depois, 

nos grupos integrados, para 600. ~stes dados vêm confirmar 

nossa observação de que, após os primeiros contactos com a civi,., 

lização, os grupos indígenas perdem uma parcela ponderável de 

sua população, mas, se conseguem sobreviver, apresentam uma 

tendência a refazer aos menos parte de seu contingente popula..

cional, podendo até mesmo superá-lo desde que desapareçam ou 

-----
( 1) Sôbre a de população sofrida pelos grupos indígenas brasileiros, 

veja-se nosso estudo "Convívio e Contaminação", loc. cit. 
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TABELA V 

POPULAÇÃO INDlGENA BRASILEIRA - 1957 

População 

REGIÕES Grupos 
Mínirno M áximo 

A.MAZôNIA 

1 - Amazonas . . . . . . . . . 33 13.250 19.300 
2 - Pará . . . . . . . . . . . . . . 22 10.500 15.650 
3 - Maranhão . . . . . . . . . 4 1.850 3.250 
4 - Acre . . . . . . . . . . . . . . 13 5.350 7.250 
5 - Rondônia . . . . . . . . . . 10 1. 450 2.250 
6 - Rio Branco . . . . . . . . . 7 9.750 12.500 
7 - Amapá . . . . . . . . . . . . 5 900 1.850 

-
T OTAL . . . . . . . . . . . . . 94 43.050 62.050 

BRASIL CENTRAL 

8 - Mato Grosso . . . . . . . 29 12.750 17.650 
9 - Goiás . . . . . . . . . . . . . 5 2 . 100 3.750 . ., - -

TOTAL . . . . . . . . . . . . . 34 14.850 21.400 

BRASIL ORIENTAL 

10 - N ordeste . . . . . . . . . . 8 4. 700 7.500 
11' - Bahia . . . . . . . . . . . . . 2 1. J 00 1.750 
12 - Minas . . . . . . . . . . . . . 1 100 250 

---
TOTAL . . . . . . . . . . . . . 1 1 5.900 9.500 

REGIA O SUL 

13 - T otal Sul . . . . . . . . . . . 4 4.300 6.750 

BRASIL TOTAL ...... .. . l43 68. roo 99.700 

Avaliação do 1nontante 1n1nuno e max1mo ad1niss1vel para a população 
indígena das diversas regiões do Brasil. 
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se atenuem as principais causas de depopulação presentemente 
atuantes sôbre os grupos integrados. 

Assim se vê que a população indígena brasileira não está 
condenada ao desaparecimento enquanto contingente humano e 
que sua sobrevivência e seu incremento estão na dependência 
direta da assistência que lhe fôr assegurada . 

A tabela V apresenta os mesmos dados dispostos por 
região para mostrar como se distribui a população indígena 
através do país. A grande maioria se encontra na Amazônia 
ou seja 94 dos 143 grupos ( 65,7%) com um população de 
43.050 ( 63,2 % ) 110 mínimo e 62.050 ( 62,2 % ) no máximo. se ... 
guem ... se os E stados de Mato Grosso e Goiás, no Brasil Central, 
com 34 grupos (23,7 %) que somam uma população de 14. 850 
no mínimo, a 21 . 400 no máximo. Vêm, depois, os E stados do 
Nordeste, Bahia e Minas Gerais com 11 grupos ( 7,0,%) que 
englobam uma população indígena que avaliamos entre 5. 900 
(8,5 % ) e 9. 500 (9,5 % ). Nos E stados do Sul encontram-se 
quatro grupos apenas ( 2,8 % ) , con1 uma população indígena 
que deve variar entre 4.300 {6,3 91a ) e 6.750 (6,8 % ). 

Correlacionando a distribuição regional da população indí ... 
gena con1 o grau de integração, verif.ica ... se que a totalidade dos 
grupos isolados, se encontra na Amazônia ( 26) e no Brasil 
Central ( 7), bem como a quase totalidade dos grupos em con
tacto intermitente e permanente, já que apenas 2 dos 72 grupos 
nestas condições, comparecem noutras regiões. Daí se pode 
concluir que as reduções previsíveis da população indígena se 
farão sentir sobretudo naquela área, não só porque alí se encon
tra a maior parte da população indígena, mas, principalmente, 
porque ali se concentram os grupos mais vulneráveis aos efeitos 
letais das epidemias e a outros fatôres de depopulação. 

A tabela VI que nos dá a população indígena brasileira 
por troncos lingüísticos, mostra que seis dêles, os Tupi, os Aruak, 
os Karib, os Jê, os Xirianá e os Pano, perfa·zem 106 dos 143 
grupos, ou seja , cêrca de 70 % do total de grupos e proporção 
equivalente da população indígena. De todos os seis troncos 
referidos, encontram-se representantes em estado de isolamento, 
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sendo que a totalidade dos Xirianá está i1esta condição e que, 
dos grupos Pano, nenhum parece ter alcançado a integração na 
sociedade nacional. ~stes fatos se explicam, provàvelmente, por 
viverem os Xirianá em área até hoje inexplorada e por se terem 
defrontado os Pano com uma das mais violentas frentes de 
expansão da sociedade nacional, os extratores de latex dos vales 
do J uruá e do Purus. 

TABELA VI 

POPULAÇÃO INDtGENA BRASILEIRA ,...., 1957 

G R U POS POPULAÇÃO 
TRONCOS 

LING ÜISTI COS menos 250 500 mais ignora- Total 
250 500 1.000 1.000 da Mínimo Máximo 

TUPÍ .... . . . . 14 4 2 4 2 26 10. 450 14.350 

ARllAK . . . . . 6 6 s 2 6 23 11.500 16.150 

KARIB. . 8 3 L 3 7 22 10.250 14.150 

Jt. . . . . . . 5 4 4 4 1 18 9.950 15.600 

P AKO . . . 1 2 3 - 6 12 4.600 8.750 

XIRIANA. . . . . 1 - 1 1 2 5 5.600 7.750 

OUTROS. . . . . . 17 2 4 5 9 37 15.750 22.950 

TOTAIS .. . . . . 52 21 18 19 33 143 68.100 99.700 

Avaliação qos montantes m1n1mos e 1nax1mos admissíveis para os principais 
troncos lingüísticos. 
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SU'MARIO 

1 ,_..., As quatro categorias de contacto com a civilização que 
utilizamos .- isolados, contacto intermitente, contacto permanente 
e integrados .- representam etapas sucessivas, e necessárias do 
processo de integração das populações indígenas na sociedade 
nacion<ill. Alguns grupos desaparecem antes de as percorrer 
tôdas e cada grupo permanece mais ou menos tempo numa etapa, 
conforme os incidentes históricos de suas relações .com os civi,., 
lizados, certas características culturais próprias e as variantes 
econômicas da sociedade nacional com que se defrontam. 

2 .- Em cada etapa de integração os grupos indígenas 
sofrem compulsões mais ou menos uniformes que, começando 
pelas ecológicas e bióticas, nas duas primeiraS: prosseguem, 
cumulativamente, pelas econômicas e aculturativas, nas etapas 
seguintes. 

3 .- A etapa final de integração, não corresponde à fusão 
dos grupos indígenas na sociedade nacional com.o parte indistin,., 
guível dela, pois essa seria a assimilação grupal que não ocorreu 
em nenhum dos casos examinados. Aquilo com que nos defron,., 
tamos e que foi designaqo como estado de integração ou nível 
de integração, representa uma forma de acomodação que con,., 
.cilia certo grau de conservação dos atributos culturais tribais 
com uma crescente participação na vida econômica e nas esferas 
de comportamento institucionalizado da sociedade nacional. Nos 
casos extremos, tratamos com grupos que só falam português e 
são profundamente mestiçados, distinguindo,.,se das populações 
rurais brasileiras com que convivem, principalmente por se identi,., 
ficarem e serem identificados como indígenas. 

4 ,_..., A análise da passagem dos grupos indígenas brasi,., 
leiros pelas várias etapas de integração e dos que foram levados 
ao extermínio de 1900 a nossos dias, demonstrou que êles sofre,., 
ram ponderável redução e mudança em sua composição, expressas 
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na quase inversão dos Quadros 1 e II. Enquanto na relação de 
1900 sobressai a primeira coluna, dos grupos isolados, com 45,6% 

do total, na relação de 1957, sobressai a última dos grupos 
extintos, com 37,8 % do total. 

5 - A proporção de tribos desaparecidas nos primeiros 
embates com a civilização, neste meio século, indica que as 

chances de sobrevivência foram de 7 em 1 O para os isolados e 
um pouco mais alta, de 3 em 4, para os grupos em convívio 

intermitente. Os principais fatôres de extinção que operam 
nestas primeiras etapas de integração, são os conflitos com os 

civili·zâdos e, sobretudo, a depopulação provocada por epidemias 
de gripe, sarampo, coqueluche e outras, sôbre grupos indenes. 

6 - Quando os grupos indígenas alcançam a etapa de con,.. 
vívio permanente, na qual se acumulam às compulsões de ordem 

ecológica e biótica, as do processo de aculturação, suas chances 
de sobrevivência, caem para 3 em 1 O grupos; subindo, depois, 

na etapa de integração, para 6 em 10 grupos. No total desapa,.. 

receram 4 de cada 1 O tribos existentes em 1900, o que permite 

prever que, se prevalecerem as mesmas condições, 57 dos atuais 
143 grupos desaparecerão até o fim do século. 

7 - A apreciação dos dados por troncos lingüísticos, 

indica que os grupos Tupi foram os mais vulneráveis às compul,.. 
sões a que todos se viram submetidos, uma vez que perderam 

uma proporção muito maior de seus representantes registrados 
em 1900. Tal fato talvez possa ser explicado pela distância cuJ,.. 

tural relativamente menor entre êstes grupos e os representantes 
da sociedade nacional, que, facilitando a comunicação, intensifica 

os contactos, fazendo acumularem,..se as pressões dissociativas 
geradas em cada etapa de integração. Os demais troncos lin,.. 
güísticos sofreram redução ponderàvelmente menor que, entre,. 
tanto, no caso de línguas de pequena e·xpressão populacional, 

resultou no desaparecimento dos idiomas, pela morte dos respec ... 
tivos grupos falantes. 

' 
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8 ,....... As línguas indígenas, embora modificadas em seu 
vocabulário para exprimir as novas experiências do grupo e em 
sua estrutura pela coexistência com outra língua, devida ao 

bi-lingüismo, continuam sendo faladas, exceto nos casos de 
extinção dos grupos falantes ou da a tuação de pressões extra
lingüísticas. A maior parte dos grupos integrados, mesmo 
alguns dos mais aculturados, continua praticando suas línguas 

. . . 
or1g1na1s. 

9 - A sociedade nacional apresenta características tão 
diversas, conforme assuma a forma de economia extrativa, agrí
cola ou pastoril, que não podemos tratá-la como uma constante. 
A diferença das compulsões que cada uma delas pode impor aos 
grupos indígenas, se exprime na proporção de 60 % de extinção 

dos grupos indígenas que se defrontam com frentes de economia 
agrícola; 45,7% dos que enfrentam economias extrativas e 30,2 % 
dos que foram alcançados por frentes pastorís. 

1 O - A proporção de grupos indígenas nas áreas de eco,. 
nomia extrativa (48,9 %), pastoril (20,9 % ) e agrícola (2,8 % ) 
exprime, essencialmente, o grau de penetração e do·mínio da socie,.. 
dade nacional em cada uma delas, demonstrando que o deter
minante fundamental do destino dos grupos indígenas é a dinâ

mica da sociedade nacional que avança inexoràvelmente sôbre as 
poucas faixas inexploradas do território brasileiro onde ainda 
sobrevivem grupos isolados (27,1 % ) e, à medida que ascende a 
maiores concentrações demográficas, faz baixar o número de 
grupos indígenas e seu montante populacional. 

11 - Uma atitude aguerrida de defesa contra a invasão de 
seus territórios e de agressividade contra as frentes pioneiras, 
explica a preservação de alguns grupos indígenas que, assim, 
puderam manter sua autonomia, embora sofrendo pesadas perdas 
e profundas transformações em seus modos de vida. Entretanto, 
em virtude da disparidade de massas em confronto, os índios só 
podem deter as frentes pioneiras por algum tempo, à custa de 
um tremendo desgaste de sua própria população e até que pro.-
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voquem com sua resistência, uma concentração destas frentes 

que as torne capazes de avançar sôbre êles como uma avalanche 

irresistível. 
' 

12 - U1na atitude dócil e de rec-eptividade por parte dos 

índios, facilitando os contactos e criando condições para uma 

rápida sucessão das etapas de integração, provoca uma acurou.

lação dos efeitos ,dissociativos de cada uma delas que os con.

dena a um pronto desaparecimento. 

13 - A intervenção por parte do Serviço de Proteção aos 

índios junto aos grupos indígenas em tôdas as etapas de inte-
gração, cria condições artificiais de interação, atrasando, em 

muitos casos, sua sucessão natural e assegurando, dêste modo, 

mais tempo e maior liberdade para se acomodarem às diversas 

compulsões. Assi111 puderam sobreviver muitas tribos que teriam 

desaparecido se estabelecessem relações livres e espontâneas com 

agentes da sociedade nacional. Lamentàvelmente, ela não pôde 
operar em todo o país, fazendo sentir sua ausência em áreas como 

o Juruá.-Purus, o Guaporé e outras, por mais altas proporções 

de grupos desaparecidos no século XX. 

14 - A luz dêstes fatos devemos concluir que tanto as 
culturas como as línguas indígenas, sómente podendo sobreviver 

autônomas nas áreas inexploradas ou de penetração recente e 

fraca ou nas condições artificiais da intervenção protecionista, 

constituem obsolescências destinadas a se descaracterizarem na 
medida em que a sociedade nacional cresça e ganhe homogenei.

dade de desenvolvimento. 

15 ,_ A população indígena brasileira, atual, cujo montante 

se encontra entre um mínimo de 68.100 e um máximo de 99.700, 

não alcança, mesmo na hipótese mais otimista, 0,2 % da popu-

lação nacional. É constituída em cêrca de 30 % por grupos isa-
lados ( 21. 750 a 26.100); em cêrca de 11 % por grupos em con,. 
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tacto intermitente ( 7. 800 a 12. 750); em cêrca de 21 o/o, por grupos 
em contacto permanente ( 13.150 a 23.200); e em cêrca de 38 % 
por grupos integrados (25.400 a 37.650). 

16 - É previsível uma redução progressiva da população 
indígena, à medida que os diversos grupos passem da condição 
de isolamento à de integração. Esta redução, porém, não con-
denará a parcela indígena da população brasileira ao desapare-
cimento como contingente humano, porque os grupos indígenas 
ao alcançarem a integração, tendem a experimentar certo grau 
de incremento demográfico. ~ste incremento que, presentemente, 
permite a alguns grupos refazer parte do montante original, 
poderá levá.-los a alcançar e até mesmo a superar êsse montante 
no futuro, desde que lhes sejam asseguradas melhores condições 
de vida. 
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II - AS TAREFAS DA ETNOLOGIA E DA LINGütSTICA 

O exame do comportamento dos grupos indígenas brasileiros 
diante do avanço da civilização nos últimos cinqüenta anos e 
das suas perspectivas de sobrevivência, leva à - conclusão ine.
vitável de que as ·línguas e culturas tribais constituem obsoles ... 
cências no Brasil moderno. Só a heterogeneidade do desenvol ... 
vimento das várias regiões, a descontinuidade e irregularidade 
da ocupação do território nacional permitiram a tantas ( ! ) tribos 
sobreviver até nossos dias em condições de autonomia lingüística 
e cultural. 

Encontramos os mesmos contrastes de coexistência e con ... 
temporaneidade de estilos de vida não coetâneos em diversos 

outros setores da vida brasileira, como as sobrevivências cultu.
rais africanas, o primarismo tecnológico de certas áreas e suas 
respectivas expressões ideológicas em crenças e práticas flagran ... 

temente arcaicas. Por quantos anos mais sobreviverão êsses 
arcaismos? Que fatôres são responsáveis por sua retenção? 

Em face do · rápido desenvolvimento da industrialização e 
urbanização, da expansão dos meios de comunicação e de trans,... 

porte, do crescimento da população nacional, é de se prever que 
subsistirão por poucos anos mais. E entre os vários arcaismos 

desaparecerão, também, inexoràvelmente, as línguas e culturas 
indígenas autônomas pela impossibilidade de coexistirem numa 
ci:vili·zação industrial, cada vez mais homogênea . 

• 

As tribos indígenas brasileiras pela insignificância de seus 
contingentes humanos - que se exprime pelo fato de nenhuma 
ultrapassar 5.000 indivíduos e a grande maioria contar menos de 
duas centenas ,_., e, ainda, por sua diversidade cultural - que 
se reflete na existência de cêrca de 35 línguas independentes, 
divididas em mais de uma centena de dialetos ininteligíveis uns 

4 
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aos outros - nem se abrem possibilidades de auto-de:5envolvi
mento cultural pelo domínio da tecnologia moderna, que lhes 1 

permita uma .existência de povos independentes. 

A intervenção protecionista constitui o único fator de manu

tenção das configurações culturais originais, pelas condições - ' 
artificiais de interação com a sociedade nacional que às vêzes ·--
consegue impor. Não o faz por zêlo conservantista em relação 
aos estilos tribais de vida e, sim, porque está interessada na 

salvação dos índios como simples sêres humanos e pela consi
deração prática de que sua sobrevivência parece depender, em 
muitos casos, de um ritmo mais lento de mudanças culturais. 
Caso seja mantida esta orientação, de modo a colocar sob amparo 
oficial os grupos que atualmente estão entrando em convívio 
com a sociedade brasileira e, no futuro, os que ainda se mantêm 

arredios, poderá prolongar-se por algum tempo "'mais a existên
cia de línguas e culturas indígenas com suas feições originais. 

Mesmo neste caso, porém, será um mero adiamento plena
mente justificável e a ltamente recomendável pelos propósitos de 
salvação que o presidem. mas uma simples postergação da ine
xorável desintegr~ção do ~undo tri!_>al. 

Diante· dêstes fatos devemos convir que, se julgamos que 
as línguas e culturas tribais subsistentes no Brasil devam ser 

documentadas, isto precisa ser feito prontamente, porquanto o 
que não se fizer em nossos dias, com tôda certeza não poderá 
ser feito jamais. Que estamos diante de uma tarefa da maior 
relevância científica, não pode ser questionado, pois se trata de 
salvar pela documentação ,_ que é a única forma de preservação 
praticável no caso ,_ dezenas de línguas e culturas indígenas 

autônomas, que constituem os últimos remanescentes das milhares 
desaparecidas em conseqüência da expansão européia. 

Em outras palavras, nossa tarefa consiste em salvar uma 

parcela do que sobrou de uma hecatombe de proporções mun-
~ --

diais que eliminou a maior parte dos sistemas de comunicação 

verbal e dos modos culturais de satisfação das necessidades 
humanas, desenvolvidas p-;1-;;- Ho;;~1. S~-darri(;°s- importância à 
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descrição científica das espécies naturais zoológicas e botânicas, 
se valorizamos as classificações geológicas e tantas outra&, que 
dizer desta obra de documentação das mais sir~gulares criações .... 
humanas que são as línguas e culturas, e ma.is, das últimas que 
até agora se mantiveram indenes de influências de nossas pró,.. 
prias culturas, tôdas estandardizadas? 

.- - --...-. 
Esta é a tarefa que se apresenta à nossa geração de etnó .... 

logos e lingüistas. 

A seguir damos algumas indicações dos temas que nos 
parecem merecer prioridade, dos recursos que se podem e se devem 
mobilizâr e de alguns critérios que nos parecem convenientes 
para a realização desta obra. 

Inquérito exploratório 

As dificuldades encontradas na elaboração do presente 
balanço da situação das tribos brasileiras, sugerem como objeto 
de prioridade, a realização de um inquérito que, cobrindo tôdas 
as regiões do país onde sobrevivem grupos tribais, ou pelo menos 
aquelas sôbre as quais é maior nossa ignorância, permita uma 
visão de conjunto e atualizada das tribos que efetivamente subsis .... 
tem, êapaz de servir de base à formulação de um programa de 
estudos intensivos. ~ste inquérito deveria compreender um certo 
número de quesitos básicos que permitissem caracterizar a estru .... 

' 
tura den1ográfica, as condições de interação com a sociedade 
nacional, o grau de aculturação, a cultura e a língua de tôdas as 
tribos brasilei-ras. Para êste último efeito se deveria utilizar um 
vocabulário padrão devidamente experimentado, como o de 
Morris Swadesh que, além de se prestar para fins de classifica .... 

· ção genética, apresenta outras conveniências. A documentação 
da cultura se faria pela organização de coleções de artefatos e 
pelo registro cine..-fotográfico e sonográfico da língua e de todos 
os aspectos da vida do grupo, suscetíveis dêste tipo de documen .... 
tação, que pudessem ser realizados numa pesquisa extensiva. 

Dêste trabalho resultariam não só materiais que permitiriam 
refazer as atuais classificações lingüísticas, tôdas precaríssimas 
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em conseqüência da deficiência dos vocabulários em que se basea .... 
ram, mas também proporcionaria um novo quadro mais completo 

e atualizado da Etnologia Brasileira. Como são muito reduzidas 
as possibilidades de que consigamos realizar, com a necessária 
presteza, todos os estudos intensivos mais urgentes, é de todo 
provável que o acervo dêste inquérito venha a constituir, no 
futuro, o maior patrimônio de informação da Etnologia e da 
Lingüística das tribos do Brasil. 

Por seu próprio caráter e pelos materiais que deve prover, 
será possível interessar nesta tarefa um grande número de museus 
e universidades de todo o mundo, bem como diversas institui .... 
ções internacionais de incentivo à pesquisa científica, especial. ... 
mente as do continente, e ainda, as agências especializadas das 
Nações Unidas, como a UNESCO e o Bureau Internacional do 
Trabalho (OIT) que têm manifestado interêsse por esta ordem 
de problemas. Sua execução prática poderia ser entregue a um 
comité inter-institucional capacitado a representar os vários 
patrocinadores e a aliciar o pessoal necessário para o trabalho 
de campo. :E:ste deveria ser constituído, de preferência, pelos 
especialistas que já trabalharam em certas áreas, aos quais seria 
assegurada op~rtunidade de um encontro preliminar para unifor .... 
mi·zação de métodos de trabalho. Só no Brasil se contaria com 
um bom número de etnólogos e indigenistas que participariam 
com interêsse de um programa dêsse tipo. 

Pesquisas Etnológicas 

Entretanto, a tarefa bãsica e insubstituível do etnólogo é 
o estudo monográfico intensivo das culturas, sobretudo daquelas 
que mantêm sua autonomia. Reportando às análises anteriores, 
se podem sintetizar, assim, as condições de realização dêste tra .... 
balho e as prioridades que .cpda tipo de estudo deve merecer: 

a) As tribos isoladas ,....., Conquanto sejam as mais conser .... 
vativas, em geral não oferecem condições imediatas de estudo, 
consideradas as exigências normais de segurança e de convívio 
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íntimo e continuado que impõe u1na pesquisa etnológica inten,... 
siva. Entretanto, já se tornou praticável a realização de pes,... 
quisas diretas junto a alguns grupos simplesmente arredios e 
que vivem em regiões acessíveis. Estão nêste caso os Xiriâna 
de língua Aruak, os W aiká ( 11 ) e Pakidái ( 12) do alto curso 
dos rios Demeni, Marauiá e Cauboris e das nascentes do Catri,... 
mani e do Uraricoera. Os índios Salumá e Tirió das nascentes 
dos rios Cuminá e Trombetas nas fronteiras do Brasil com a 
Guiana Holandesa ( 13) . Nesta categoria se podem incluir, 
ainda, dois grupos tupi da margem esquerda do Tocantins, os 
Asuriní e os Parakanân ( 14) dos quais não temos nem mesmo 

·vocabulários, pois só há cêrca de dois anos o Serviço de Pro,... 
teção aos índios atraiu alguns subgrupos destas tribos. Um 
número sempre crescente de outros grupos registrados como 
isolados em nossa lista deverá entrar em relações pacíficas com 
a civilização nos próximos anos, abrindo novas oportunidades de 
pesquisa. 

b) Tribos em contacto intermitente - Oferecem condições 
ideais de pesquisa, tanto por ainda não terem sido afetadas a 
ponto de perder suas características culturais básicas, como, 
também, porque nessa etapa se pode surpreender o modo de vida 
tradicional, em pleno exercício. Embora os efeitos dissociativos 
das epidemias e de outros fatôres já comecem a afetá,...los, tor,... 
nando inoperantes certos setores da cultura, ainda é possível 
reconstituí,...Jos através das informações de pessoas .que dêles 
participaram. . Nestes estudos, via de regra, é indispensável o 
domínio do idioma tribal. Esta exigência e as dificuldades de 
acesso a êsses grupos por viverem em áreas remotas, constituem 

( 11 )' Otto Zeries realizou estudo de campo junto àos Waikál, 
Guaharíbo e Xirianá que fora1n objeto de uma comunicação preliminar ao 
XXXI Congresso Internacional de Americanistas, S. Paulo1 1954. 

( 12) Estão sendo objeto de estudos de Hans Becher, ainda inéditos. 

( 13) Informações de Frei Protásio Frikel que tem visitado a região e 
realizado estudos parciais sôbre êstes índios. 

( 14) Carlos de Araujo Moreira Neto está presenten1ente estudando as 
fórmas de expansão da sociedade nacional naquela área e realizando um 
"survey" etnológico da mesma. 
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sérios empecilhos à pesquisa. Talvez por isto mesmo, contemos 
até agora com tão poucos estudos realizados em grupos nessas 
condições. 

Recomenda-se especialmente, nesta categoria, a pesquisa de 
dois grupos Kayapó, os Xikrín e Kubén-Kran-kegn do sul do 
Estado do Pará, pacificados, respectivamente, em 1952 e 1954 
pelo S.P.l ( 15). E , ainda, os X avante (Akuên), cuja pacifi
cação concluiu-se em 1949, que representam um dos mais con
servativos grupos J ê , constituindo, ao lado dos Gaviões, ainda 
hostis, as tribos desta família lingüística, cujo estudo oferece 
maior interêsse etnológico. Dentre os Tupi em contacto intermi,.. 
tente, contam-se os Aré ( Xetá), pequeno grupo recentemente des
coberto nas matas da Serra dos Dourados, no E stado do Paraná, 
em região que está sendo ràpidamente ocupada por cafeicultores. 
É de assinalar que êsses índios ainda se utilizam de machados 
de pedra, parecendo ser dos mais conservadores do Brasil. Graças 
a um conjunto de circunstâncias que dificilmente se conjugam, 
puderam manter .. se segregados em área tão acessível e conser
vando muito da cultura tradicional ( 16). Outros grupos Tupi 
em estágio equivalente de integração, são os Kaapor (Urubus ), 

da margem direita do rio Gurupí, que, vivendo em zona econômi
camente marginal, conservam o fundamental da cultura tradi
cional ( 17) e os K ayabí que se estão transladando do vale do rio 
Teles Pires para afluentes do R. Xingu, a fim de fugir às per
seguições das frentes de economia extra tiva que invadem seu 
antigo território e procurar o tipo de amparo que o S.P.I. propor
ciona aos grupos xinguanos. O último grupo não foi até agora 

( 15) Os Kubén~kran~kegn estão sendo estudados por Alfred Métraux. 
T êm sido objeto de pesquisas parciais por parte de Horace Banner (mito~ 

logia) e Simone Dreyfus~Roche (musicologia). 

( 16) Logo após os primeiros encontros com civilizados, foram visi~ 

tados e continuam sendo objeto de 1neticulosa documentação, sobretudo 
quanto à ergologia, por José Loureiro Fernandes. 

( 17) O autor vem realizando um estudo etnológico intensivo junto 
dêste grupo, tendo estado c1n suas aldeias e1n 1949 e 1951 e promovido 
uma documentação sonogréifica e cinc~fotográfica dos aspectos da cultura 
suscetíveis dêste tipo de registro. 
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objeto de uma pesquisa etnológica; trata-se, entretanto, da tribo 
Tupi cujo estudo mais pode contribuir para o esclarecimento de 
alguns problemas básicos da Etnologia Brasileira. 

Ainda no Xingu encontram-se os Kamayurá e Awetí, êstes, 
porém, como os Trumái e os grupos Aruak e Karib, serão objeto 
de consideração especial por terem sofrido um processo de acul
turação intertribal que uniformizou consideràvelmente seus 
patrimônios culturais. 

Nesta categoria de prioridade devem ser tidos, ainda, os 
índios Na1nbikuára ( 18) do noroeste de Mato Grosso, os Xirianá, 
de língua isolada do rio· Uraricoera e os J avaé da ilha do Ba
nanal. :Êstes constituem uma subtribo Karajá que, tendo gozado 
de maior isolamento, parece oferecer condições especialmente 
favoráveis para um estudo etnológico intensivo. 

A êsses grupos se podem acrescentar, os Kaxuiâna, do médio 
Trombetas, os K atat.viân e Sikiâna, do rio Cafuini e os Wai ... 
wai ( 19) e P·arikotó, do alto Mapuera. E no rio J ari, mais para 
leste, · os A palaí. 

c} T ribos em contacto permanente - Conquanto já apre
sentem profundas modificações provocadas pelo efeito cumula ... 
tivo das compulsões de ordem ecológica, biótica, econômica e 
cultural, os grupos en1 convívio permanente com a sociedade 
nacional oferecem compensações e ~trativos especiais para estu-
dos etnológicos. O fato de serem bílingües muitos dos seus 
membros é o primeiro dêles. São ainda assinaláveis, a própria 
desintegração cultural que permite ao grupo ou a informantes 
isolados, tratar objetivamente de aspectos da cultura que antes 
não poderiam ser discutidos por estarem defendidos por proibi .... 
ções ou simples vexame, e, ainda, por ter o próprio grupo se 
tornado mais consciente da relatividade dos costumes e ganho, 
com isto, uma visão mais objetiva dos seus próprios. 

( 18) Foram objeto de pesquisas por parte de Roguette~Pinto ( 1912), 
Claude de Levy~Strauss ( 1938) e mais recentemente de l(alervo Oberg. 

( 19) Seu idioma foi objeto do único estudo lingüístico que satisfaz 
plena111ente as exigências científicas 1nodernas, que se deve a W. Neil 
Hawkíns. 

"' 
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Nestas condições de interação se apresentam pelo menos 
oito grupos Tupi: os T apirapé (20) de Goiás, quatro pequenos 
grupos que vivem nos a fluentes da margem esquerda do Gua
poré ( 21 ) , os M undurukú ( 22) e os f urúna. Ê stes últimos 
representados por um pequeno núcleo que vive próximo da desem
bocadura do Rio M anitsauá-Mitsú, no Xingu ( 23). São os 
remanescentes da grande tribo f urúna que enfrentou os primeiros 
impactos com a civilização no século XVII na foz daquele rio 
e desde então vêm fugindo e se reduzindo continuamente. 

Dentre os Aruak em contacto permanente com a sociedade 
nacional, se contam cinco tribos muito pouco conhecidas da 
área do Juruá-Purus, duas do rio Negro e os lrantxe, subgrupo 
Paresí, do noroeste de Mato Grosso, que não foram até hoje 
objeto de um estudo intensivo. 

Três tribos Jê se encontram na mesma condição, os Kayapó~ 
Gorotíre do sul do Pará, os Ramkókamekra ou Canelas que 
constituem o grupo indígena melhor estudado do Brasil ( 24) e 
os Krahó que ainda aguardam um estudo etnológico inten
sivo ( 25). 

Encontram-se na mesma situação alguns subgrupos dos 
Taulipang e W ayâna, ambos de língua Karib e, ainda, cinco 
tribos Pano e um grupo Katukína do Juruá-Purus, as tribos 
Tukána e Baníwa do Rio Negro, os Witóto e Tukúna, do 
Solimões ( 26} . 

( 20) Estudados por Herbert Baldus, Charles Wagley e Eduardo 
Galvão. 

(21) Dentre êles só os Tuparí foram objeto de um estudo monográJ 
fico intensivo, ainda inédito, de Franz Caspar. 

{22) Um estudo monográfico recente, ainda inédito, dêstes índios foi 
feito por Robert e Yolanda Murphy. 

{23) DeveJse a Eduardo Galvão um estudo sin1plesme11te exploratório 
dêste grupo. 

(24 )' ReferimoJnos à 1nonografia de Curt Nimuendaju ,___ The E aster11 
Timbira, Berkeley, University of California Press, 1946. 

(25) Pesquisas etnológicas parciais sôbre os Krahó e sua documenJ 
tação fotoJetnográfica foram realizadas recentemente por Harald Schultz . 

( 26) Dentre tôdas estas tribos só contamos com uma xnonografia 
exaustiva de Curt Nimuendaju, sôbre os Tukúna. D uas outras pesquisas de 
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O Quadro II permite ver que foram classificados na mesma 
condição de interação, os índios Karajá, Borôro e Kadiwéu que 
têm sido objeto de uma série de estudos já publicados, mas 
ainda apresentam um vivo interêsse, sobretudo, os Borôro que 
estão a exigir uma pesquisa em profundidade que permita escla-
recer uma série de problemas suscitados pelos ensaios etnográ-
ficos disponíveis. 

Ainda se encontram nesta categoria, os índios Maxakalí, 
de Minas Gerais, que constituem no Brasil Oriental o único grupo 
que conserva o bastante da cultura tradicional para permitir um 
estudo do tipo de que vimos tratando ( 27). 

d) O s grupos que se encontram integrados participando 
intensamente da economia ·e das principais formas de compor-
tamento institucionalizado da sociedade brasileira, pela profunda 
descaracterização que sofreram suas línguas e culturas, não podem 
ser objeto da mesma ordem de estudos. Todavia, apresentam 
outros interêsses que se vão impondo cada vez mais à proble-
mática da E tnologia e serão considerados adiante. 

Cumpre examinar, agora, as possibilidades de realização dos 
estudos enumerados acima como os mais urgentes. Na reali-
dade, se continuarmos com o ritmo a tual, não será possível levar 

a cabo nem mesmo uma parcela ponderável dêles. Nestas cir-
cunstâncias cabe perguntar que interferência seria mais eficaz 
para incentivar novas pesquisas. 

Nos últimos anos o estudo da Etnologia foi integrado no 
sistema universitário, de modo que, embora com algumas defi-
ciências, é possível formar pesquisadores. Efetivamente, cada 

ano se formam em todo o mundo, muitos jovens que se poderiam 
encaminhar para a profissionalização neste campo. A deficiência 

básica se encontra, pois, no número reduzido de instituições 
capa·zes de oferecer oportunidades de emprêgo ou de financia-

Paul Fejos ( 1941 ) e I rving Goldman ( 1939-40), respectivamente, focaliza~ 

ram os Witóto e· K obéwa. 

( 27) Marcelo José Moretzsohn de Andrade acaba de regressa!' de 

um longo período de pesquisa etnológica intensiva, junto dêste grupo . 
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mento a pesquisas. No Brasil, até recentemente, só museus e 
universidades incluía1n em seus quadros, uns poucos cargos de 
etnólogos. H oje, o Serviço de Proteção aos índios também 
ocupa alguns. Em conjunto, porém, somos muito poucos para 
tarefas tão vastas e é improvável que êste quadro venha a 
sofrer acréscimos consideráveis nos próximos anos. Assim 
sendo, se torna necessário aumentar as oportunidades de finan..
ciamento para pesquisas de especialistas independentes e, sobre..
tudo, estimular uma colaboração ainda maior de etnólogos de 
outros países. 

A medida que se afigura mais conveniente, a nosso ver, 
seria conseguir das instituições que patrocinam pesquisas, dispo .. 
nibilidades financeiras mais amplas para os estudos de Etnologia 
e o estabelecimento de um critério de prioridade que favorecesse 
especialmente o estudo dos grupos índigenas que mantêm auto..
nomia cultural e lingüística. 

Estudos de processos sócio .... culturais 

O exame das perspectivas de sobrevivência das línguas e 
culturas indígenas do Brasil, recomenda, com o mesmo caráter de 
prioridade, outra ordem de pesquisas: - o estudo de certos 
processos sócio..-culturais que, se não fõr empreendido pronta .... 
mente, jamais se poderá fazer pelo desaparecimento dos con .... 
textos humanos em que êles operam. 

1 - Areas de aculturação intertribal - Na orla da Ama..
zônia brasileira, em áreas banhadas pelos formadores de alguns 
dos principais tributários do rio Amazonas, encontram..-se seis 
conjuntos de tribos indígenas, configurando cada um dêles uma 
área de intensa aculturação intertribal. O estudo etnológico 
de cada um dos componentes tribais daqueles conjuntos de que 
tratamos até agora, proveria apenas material para os tradicionais 
estudos de áreas culturais, baseados em fontes bibliográficas e 
museológicas. A oportunidade que se oferece, entretanto, é de 
focalizar diretamente as últimas destas áreas ainda atuantes, 
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com o objetivo de alcançar uma compreensão mais acurada de 
como se processan1 as relações de dependência, complementa .... 
riedade ou de simbiose que se estabelecem entre as unidades 
tribais, aglutinando,.as- em compostos supertribais. O estudo 
direto dêsses contextos traria novas luzes para a compreensão do 
comportamento de seus componentes e, talvez, também, dos 
fatôres de resistência ou de estí1nulo capazes de afetar o pro ... 
cesso de evolução no nível tribal. ~ 

Relacionamos, a seguir, as áreas que nos parecem mais indi .... 
cadas para esta ordem de pesquisas: 

a) Na região- dos formadores do Xingu coexistem e con,. 
vivem intensamente diversas tribos formando um verdadeiro 
mosaico lingüístico em que estão representados os Tupi, por 
dois grupos, os Aruak, por três, os Karib, por quatro, os Jê, 
por um e, ainda, uma língua alófila, o Trumái ( 28) . Em con'"' 
traste com a diversidade de línguas, aquelas tribos apresentam 
uma uniformidade cultural ( 29) que vai desde a participação de 
t<?das no mesmo equipamento adaptativo, até formas comuns de 
organização social e uma visão do mundo essencialmente idên'"' 
tica. Tamanha uniformidade só pode ter resultado de um pro ... 
cesso secular_, de interinfluenciação que culminou com o estabe .... 
lecimento de um verdadeiro sistema de relações intertribais, hoje 
fundamental para a sobrevivência de cada grupo. O estudo 
direto desta trama de relação de interdependência das tribos do 
Xingu se afigura pelo menos tão importante quanto os estudos 
etnológicos de cada componente da área. 

(28) Segundo informação de Cláudio Vilas-Boas, funcionário do Ser
viço de Proteção aos fnclios, existem duas outras tribos xinguanas típicas 
que ainda não- estabeleceram contacto com a civilização. São os Agavoto
kueng, nome que significa outros Y awalapití, que vivem entre os rios Curisevo 
e Culuene e os Txikão ou Tonocê, como são chamados pelos Kàniayucá, 
do rio Jatobá. Os primeiros talvez sejam Aruak, dos outros não se tem 
indicação . . 

(29) Eduardo Galvão analisou os elementos comuns às culturas xin
guanas e propôs a designação de área do uluci para referi-la. ln "Apon
tamentos sôbre os índios Ka1nayurá" r~ Publ. Avulsas do Museu Nacional, 
n9 5 ~ Rio de Janeiro, 1949 ~ págs. 31/48. 
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b) Dois compostos supertribais semelhantes existiam na 
região que se estende das nascentes dos afluentes da margem 
direita do Guaporé ao rio Pimenta Bueno. 

Ali também tribos lingüisticamente distintas foram levadas 
pela interinfluenciação recíproca a uma profunda uniformização 
cultural que se revela flagrantemente no exame dos artef atos e 
dos dados etnológicos, referentes aos Kepkiriwát, Mondé, Sa,., 
namaiká, Guarategaja, Kabixiâna, Huarí, Masaká, Amniapé, 
Arikapú, W ayoró, Makúrap, Tuparí e Aruá de um lado e os 
grupos T xapakúra, Urupá, Pakaánovas, Arikên e Puruborá, de 
outro. Aqui, porém, não atuando a intervenção protecionista com a 
mesma fôrça que no Xingu, todos os grupos foram profundamente 
afetados pela civilização. A maioria das tribos desapareceram 
como se pode ver pelo Quadro II e dos sobreviventes poucos 
conservam a autonomia cultural ?U o mínimo de população indis-
pensável ao funcionamento das antigas instituições. Todavia, 
em vista da relevância do problema, cumpre realizar.-se um esfôrço 
para reconstituir o antigo sistema de interrelações. 

e ) O alto Juruá-Purus parece ter constituído outra área de 
intensa aculturação intertribal. Os dados etnográficos concer,., 
nentes aos grupos Pano, Aruak e Katukína, daquela região, 
revelam considerável uniformidade e, também, a provável exis-
tência de um sistema de relações de interdependência entre grupos 
de tribo distintas. Entretanto, talvez já seja tarde demais para 
um estudo direto, nessa região, em vista da violência da onda 
colonizadora que o penetrou, dando cabo de tantas tribos e 
levando a maior parte das outras à profunda desorganização 
cultural ( 30) . 

d) Na região dos tributários do rio Negro .- o Uaupés, 
o Tiquié, o Içana e seus afluentes - encontra .... se outro bloco 
de tribos originalmente distintas, mas que, através de um longo 
processo de aculturação intertribal, fundiram consideràvelmente 

( 30) Harald Schultz publicou no vol. IX da Revista do Museu Paulista 
u1n relatório de viagem ao alto Purus em que dá notícia de alguns grupos 
até agora não referidos na bibliografia etnológica e informa sôbre a pro~ 

gre·ssiva extinção de vários outros. 
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seus patrimônios culturais .e, às vêzes, mesmo, o lingüístico. Ali 
parece terem ... se sucedido várias ondas de tribos distintas, como 
os Makú, de cultura mais rudimentar, lançados para a periferia 

da área, diversos grupos A.ruak, de cultura mais avançada, -que 
se instalaram à margem dos grandes rios e as tribos Tukána de 
equipamento mais simples que entraram eni competiç~o com os 
últimos e devem ter adotado muito de sua cultura. Hoje ainda 
se pode distinguir representantes dessas diferentes ondas e 
prossegue o processo de aculturação. 

É de nossos dias a adoção da língua Tukána pelos índios 
Tariâna que originalmente falavam uma língua aparentada ao 
Baníwa, do tronco Aruak, ( 31 ) . Além da possibilidade de pes.
qu.isa direta, conta ... se, para esta área, com uma rica documen ... 

tação etnográfica. Combinando.-se as duas fóntes, seria possível 
reconstruir ... se o antigo contexto de relações intertribais. 

e) No divisor de águas dos rios Orinoco e Uaupés, no 
extremo norte do Brasil, encontra ... se outro conjunto de tribos 

em profunda interculturação. São os Xiria,ná, Waiká, Pakidái, 
Yabaâna, Mandawáka e talvez muitos outros até hoje desconhe ... 

ciclos. Esta é, provàvelmente, a área de maior concentração 
demo.gráfica de índios do Brasil, mesmo porque constitui uma 

. das faixas menos exploradas do país. Só nos últimos anos vem 
sendo penetrada. por extratores de drogas da mata que ainda 

não puderam levar aos seus ocupantes indígenas as compulsões 
que em outras áreas liquidaram tantas línguas e culturas. 

f) Finalmente, uma outra área altamente recomendável para 
esta ordem de estudos encontra ... se no alto curso dos rios Cuminá, 

Trombetas e Cafuini, nas fronteiras do Brasil com as Guianas 
Holandêsa e lnglêsa. Ali vivem diversos grupos Tirió (os 

Ma_rahtxo ou Pianokotó, Aramayana, Pro·yana ou Rangu.-Pikí, 
Aramiatxo, Okomoyana e Aramihotó, ( 32) Salumá e Sikiâna, 

(31) Curt Nimuendaju ,....., "Reconhecimento dos rios lçana, Ayari e 
Uaupés'' ,....., Journal de la S ociété des Anréricanistes de Paris - N.S. XXXIX, 
Paris, 1950, págs. 125/182. · · 

(32) Informação de Frei Protásio Frikel. 
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que parecem contar, também, com um sistema de relações inte.
tribais que poderia ser objeto de uma pesquisa de campo. 

2 - Processo de Integração e Aculturação - Outra ordem 
de fenômenos que merece especial consideração, por constituir 
tarefa urgente da Etnologia no Brasil. é o estudo de certos 
aspectos do processo de integração das populações indígenas à 

sociedade nacional. Estas pesquisas têm sido referidas f reqüen.
temente como as que restaram aos etnólogos com a descaracte.
rização das culturas tribais. Todavia, as etapas iniciais do pro
cesso de aculturação e de integração, só por algum tempo mais 
poderão ser estudadas diretamente, em virtude da rapidez com 
que avança a sociedade nacional e envolve as tribos ainda inde
pendentes, compelinde-as à integração. 

Aqui cumpre investigar especialmente, que ordens de com
pulsões atuam sôbre os contextos tribais antes dos contactos diretos 
e permanentes. Os dados analisados neste artigo já proporcio.
nam algumas indicações sôbre a matéria. Assim, sabemos que a 
fatôres pré .. aculturativos, como os decorrentes da interação bió.
tica e ecológica, se deve atribuir um papel relevante na dizimação 

~ - -
dos grupos tribais e na dissociação cultural. É o caso, por exem-
plo, das co·nseqüências ·desintegradoras da depopulação provo .. 
cada por epidemias. Outro fator dissociativo é a transformação 
abrupta e compulsória das economias tribais, originalmente devo.
tadas à produção das suas próprias condições de subsistência, 
em ecg,.nomia__s_ Qrod2:1toras de artigos para comércio que parece 
coincidir com a entrada do grupo em contacto permanente com a 
civilização. Sstes dois momentos do processo de integração só 
poderão ser devidamente compreendidos, através de pesquisas de 
campo que focalizem grupos indígenas nas várias etapas de inte"" 
gração. Como se vão tornando raros os grupos isolados ou etn 

contacto intermitente, urge estudá-los do ponto de vista aqui 
considerado. 

Em virtude do vulto das tarefas que temos à frente e da 

exigüidade dos recursos disponíveis, talvez não seja praticável 
a realização de pesquisas exclusivamente com êste propósito. 
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Neste caso, as pesquisas etno·gráficas deverão ser projetadas de 
--. - - ------- - - .--- - ..- -- . 

modo a incluir sempre uma preocupação específica -coin os pro~ 
blemas de -sobrevivê ncia--das populações tribais. Ísto significa .. .,..._ ...- ..___ .. -

cjue Clevemos - fncorpora; na t~emática das pesquisas etnológicas, 
como problemas tão relevantes quanto o estudo da mitologia, do 

sistema de parentesco e tantos outros, a investigação meticulosa 
da estrutura demográfica, do grau de natalidade, do índice de 

fertilidade, os efeitos dissociativos das epidemias e outros que 
permitam caracteri·Zar as primeiras etapas da integração. 

Esta perspectiva, além d·e levar a Etnologia a se interessar ... 
~~!S . e elo destino dOS.....J2-~VÇ>S que são seu objeto de estudos, virá 

beneficiar as pesquisas etnológicas, emprestando~lhes maior acui~ 
dade, porque, não sendo nenhum grupo, ,......., nem 1nesmo o mais 
isolado ,......., inteiramente indene de influências da civilização, êles 

só podem ser devidamente czompreendidos, se se tiver em vista 
esta circunstância. A tarefa do etnógrafo, neste caso, ao invés 
da simples documentação mais ou menos ingênua do que teria sido 
a cultura tribal em um tempo hipotético, seria a sua caracteri,.. 
zação, tal como se apr.esenta no momento da qbservação, ou, 

em outras palavras, a compreensão de como e p9 rque ela chegou 
,...... --- - ~ =------- --ª ter a configuração com que se apresenta ao observador. 

Estudos lingüísticos 
• 

A mais importante contribuição que se espera da lingüística 
indígena brasileira é a elaboração de uma nova classificação 
baseada em materiais mais adequados do que os atualmente dis~ 

poníveis. O levantame·nto dêstes materiais. com a necessária 
presteza e a devida uniformidadé, só será -praticável através de 

um inquérito extensivo como o sugerido no primeiro tópico 
destas indicações. 

Quanto às tarefas básicas da descrição das línguas indi~ 

genas, cumpre dar uma prioridade inversa àquela que foi proposta 
para os estudos etnográficos. Enqua~to o etnólogo deve diri
gir-se, de preferência, para os grupos mais isolados, num es.fôrço 

• 
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de documentar as últimas manifestações da cultura ainda não 
afetada pela civilização, aos lingüístas cabe_J?rocurar exatamente 
os gru12os mais integrados, cujas línguas, por isto mesmo, estão 
mais imediatamente ameaçadas de desaparecimento. 

Tal inversão só é possível por constituir a língua a esfera -- - ~ . 
mais persistente da cultura. Embora modificadas, elas se mantêm . -- -""'"' 
vivas na maior parte dos grupos, só desaparecendo com a morte 

• 

dos seus últimos componentes. E, ainda, devido à circunstâncía 
de que o etnólogo precisa, para seu trabalho, observar as cu} .. 
turas em funcionamento, enquanto o lingüísta pode, se necessário, 
com um único indivíduo falante, reconstituir satisfatóriamente 

uma língua. --

Um simples exame da última coluna do ·"Quadro JJ. referente 
aos grupos extintos entre 1900 e 1957, nos âá~ idêia do número 
avultado de línguas desaparecidas. Lamentàvelmente, para a 
maioria delas não contamos nem mesmo com material lingüístico 
satisfatório para fins de classificação genética. Entretanto, como 

. - -~ - .... """° 
aquela coluna registra os grupos que desapareceram como etnias 
e não, ~ necessàriamente, . a morte de todos os seus membros, .é . . -
provável que para alguns dêles se _possa encontrar indivíduos 
falantes com os quais seja possível reconstituir a língua original. 

Esta seria a tarefa mais urgente do lingüísta. A ela se segue 
o estudo da língua dos grupos atualmente integrados, especial
mente daqueles que, contando com menores contingentes popula .. 
cionais, estão em maior risco de desaparecitnento. 

Aqui se apresenta um problema prático de relevância. A 
maíoria dos mais competentes lingüístas de campo é hoje consti .. 
tuída por pessoal especialmente treinado para· essa tarefa com o 
propósito de traduzir o Evangelho ( 33) nas línguas indígenas. 
· Sstes, muito naturalmente, se interessam pelos grupos com larg9. 
perspectiva de sobrevivência, capazes de se alfabetizarem para 
um dia aproveitar as traduções bíblicas. Nestas circunstâncias, 

( 33) Referimo~nos ao Summer I nstitute of Linguistics, de Oklahoma 
cuja entrada recente no Brasil, constitui o mais auspicioso acontecimento 
para a Lingüística indígena brasileira e ao New Tribes Mission que se 
vem interessando, nos últimos anos, pela mesma ordem de estudos no Brasil. 

\ 
1 



1 

- 65 -

exatamente as línguas mais a1neaçadas de desaparecimento terão 
as menores possibilidades de registro. Por tudo isto seria dese.
jável uma providência por parte das instituições de incentivo à 

pesquisa, no sentido de tornar especialmente atrativo o estudo 
dessas línguas. 

O modo mais recomendável de iniciar um programa intensivo 
de estudos lingüísticos descritivos, seria, a nosso ver, interessar 
lingüístas, como os do Summer I nstitute of Linguistics, de 
Oklahoma, a se especializare1n cada um numa família lingüística, 
iniciando pelo estudo exaustivo de uma das suas variantes e 
realizando, depois, estudos menos detalhados sôbre outros repre.
sentantes da mesma família . Dêste modo poderíamos contar 
prontamente com estudos-padrão de línguas dos troncos Tupi, 
Karib, Aruak, J ê, Pano, Katukína, Tukána, Txapakúra, Xirianá, 
Mura, Makú e Puináve e das línguas Borôro, Karajá, Mbayá.
Guaikurú, Nambikuára, Tukuna, Maxakalí, Fulniô (Yatê) e 
talvez também, do Mirânia, Guató e Ofaié. 

Para êste programa mínimo de estudos descritivos das prin.
cipais variantes das línguas indígenas do Brasil, necessitaríamos 
de pelo menos vinte e dois lingüístas devidamente preparados. 
Uma obra de tal envergadura só poderá ser reali·zada com a 
colaboração de instituições científicas de todo o mundo, o que, 
de resto, se justifica porque estamos diante de um patrimônio 
cultural só incidentalmente brasileiro, uma vez que as línguas e 
culturas indígenas que aqui sobrevivem, constituem um patri .... 
mônio da ciência e da humanidade. 

5 





III - RELAÇÃO DOS GRUPOS INDtGENAS DO BRASlf.., 

Apresentamos, a seguir, a relação dos grupos indígenas que 
serviram de base a nossos estudos e que abrangem a quase totali .... 
dade das tribos brasileiras que so.breviveram até o século XX. 

As designações tribais, inscritas em caixa alta e dispostas em 
ordem alfabética, são seguidas dos seguintes dados : 1 ) de sinô .... 
nimos, quando êstes nos pareceram indispensáveis para evitar con .... 
fusões; 2) de uma avaliação genérica da população atual, apu .... 
rada por grandes classes (menos de 50, de 50 a 100, etc.) que 
permitiu utilizar as informações f reqüentemente contraditórias das 
várias fontes; 3) do registro da filiação. lingüística do grupo; 
4) de um resumo dos dados mais recentes de que dispunhamos 
sôbre sua localização e sôbre a atuação do Serviço de Proteção 
aos índios junto ao mesmo, nos casos em que esta foi direta e 
continuada; 5) finalmente, de uma indicação do tipo de relações 

"' que o .grupo mantém presentemente com a sociedade nacional. 
A expressão extintos, neste caso, indica os grupos desaparecidos 

como etnia nos últimos cinqüenta anos, mesmo que sobrevivam 
poucos indivíduos destribalizados. 

·Nossa fonte principal de informações foram os Arquivos 
do Serviço de Proteção aos índios, para a localização dos grupos 
indígenas, para a avaliação de sua população e para a determi .... 

nação do tipo de contacto que mantêm com a sociedade nacional. 
Na classificação das tribos por famílias lingüísticas, seguimos 

Curt Nimuendaju, m?s nos socorremos, também, algumas vêzes, 
para êste e outros propósitos, das obras de Paul Rivet, Chestm.ir 
Loukotka, Alden Mason, Norman A. Mcquown, bem como das 
relações de K. G. Grubb, e G. P. Murdock. 

As designações tribais foram anotadas de acôrdo com a 
• 

convenção para a grafia dos étnônimos proposta à Primeira Reu-

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



- 68 -

nião Brasileira de Antropologia, segundo nossa interpretação das 
respectivas regras. 

Com o propósito de facilitar as consultas, foram incluídos na 
relação alfabética, em caixa baixa e entre ·parêntesis, algumas 
·anotações remissivas sôbre blocos lingüísticos e sôbre· grupos 
indígenas não considerados em nosso estudo, em virtude da 
imprecisão das informações a êles concernentes. 

Ao nos propormos a ·realização dêste estudo, sabiamas ser 
inteiramente impossível levá-lo a cabo sem o risco de incorrer em 
erros e imprec1soes. O que nos animou a fazê-lo foi a neces
sidade inadiável de um ins.trumento de trabalho desta natureza 
e a convicção de que o único modo de contribuir para que um 
dia se conte com uma relação de tribos devidamente atualizada 
e inteiramente precisa, é o.ferecer à crítica, desde já, tentatiyas 
exploratórias como a presente. ... 

Aqui fica, pois, nosso apêlo de colaboraçãp çi todos aqueles 
que contem com conhecimentos diretos ou com informações 
mais seguras sôbre os vários grupos indígenas do Brasil. 

AGAVOTOKUENG Aruak (?) 

Referidos pe·los índios xinguanos como "semelhantes aos I aivalapití". 
Vivem entre os rios Curisevo e Culuene, formàdores do Xingu. Es~ 

tado de Mato Grosso. (Isolados) 

AIPATSB Karib 

·Tinha1n aldeia própria no médio Culuene, mas reduziram~se tanto que 
os remanescentes, incapazes de vida independente, fundiram~se aos Kuí,
kúro. Estado de !\'lato Grosso. (Extintos) 

AIWATERt Xirianá 

Rios Mapulau e Totobí, formador~s do Rio Demeni, afluente da margem · 
esquerda do rio Negro. Estado do Amazonas, ft'onteira com a Vene~ 

zuela. (Isolados) 

AfviAHUÃKA ( 100 a 250) Pano 

Alguns pequenos grupos no alto Juruá e· no alto Purus; o grosso da 
tribo vive no Peru. 'I'erritório do Acre. (Contacto permanente). 
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AMANAYÉ (1nenos de 50) 

Nos rios Garrafão e Ararandeuára, afluentes do Rio 

Caiararé, em águas do rio Mojú. Estado do Pará. 

AMNIAPÉ 

Tupí 

Capiln e no rio 

(Integrados) 

Tupi 

Vivia1n no rio Meque·ns. Território do Guaporé. (Extintos) 

APALAf ( 100 a 250) Karib 

Nos rios Jari e Pan1 .- Território do Amapá. (Contacto intermiteIJte) 

APÂNIEKRA Jê 

Ramo dos Tin1bíra orientais. \liviam em Porquinhos, num pequeno tri,.. 

butário do Rio Corda. Estado do Maranhão. (Ex tintos) 

APIAKA Tupi 

Nas marg~ns do ·alto Tapajós, prox1mo à confluência do São Manoel. 

Norte do Estado de Mato Grosso. (Extintos) 

.APINAYÉ (100 a 250) Jê 

Ra1no dos Túnbira orientais. Vivem na região compreendida pelo ân,.. 

gula form9do pelo baixo R. Araguaia e o R. Tocantins. Posto Indí

gena Apinajés, próximo ao ribeirão Farinha, afluente do R. T ocar.tins, 

no município de Tocantinópolis. Extre1no norte do Estado de Goiás. 

(Integrados) . 

ARARAS J(arib 

Grupos Arara (Parirí? Timirem?) têm sido referidos em diversos 

pontos nas matas entre o rio Xingu e o Tocantins (rios Anapú, Pa,

cajá e Panelas) . Estado do Pará. (Extintos) 

(Araras) Desconhecida 

Outros quatro grupos designados como "Arara", de filiação lingüística 

desconhecida, são localizados no Jamaxitn, afluente do Tapajós, no Ma

nicoré e no rio Prêto; afluentes do médio e do baixo Madeira e no 

rio Guaraíbas, afluente do Aripuanã, nos Estados do Pará e do Ama-
• 

zonas. 
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ARAWfNE Tupi 

Rio 7 de Setembro, afluente 
no Estado de Mato Grosso. 

do rio Culuene, 
(Extintos) 

formador do rio Xingu, 

ARÉ (XETÃ) ( 100 a 250) Tupi 

Na serra de Dourados, vale do do lvaí, adiante do campo do Mourão, 
Estado do Paraná. Tiveram os primeiros contactos com S .P.I. em 1'952. 
(Contacto intermitente) 

ARIKAPú ou MAXUBt (50 a 100) 

Cabeceiras do rio Branco, 
T erritório de Rondônia. 

ARIKeN 

afluente da margem direita 

(Contacto permanente) 

Desconhecida 

do rio Guaporé. 

Tupi 

.Encontrados pela Comissão Rondon em 1913, entre os rios Candeia e 
r 

Jamarí, afluentes da margem direita do rio Madeira, de onde foram 
transferidos para o Posto Rodolfo Miranda do S.P.I. ,..- Território de 
Rondônia. (Extintos) 

ARUÃ Tupi 

Ao longo do rio Branco, afluente da margen1 esquerda do rio Gua~ 

poré. 'I'erritório de Rondônia. (Extintos) 

ASURINf (250 a 500) 

Cabeceiras do rio Bacajá, afluente do médio Xingú. 
atraído em 1953 pelo S.P.I. para o Posto Trocará, à 

de Alcobaça. Estado do Pará. (Isolados) ' 

ATRUAHt 

Tupi 

Um subgrupo foi 
n1argem da E. F. 

Karib 

Subgrupo Waimirí, dos rios Alalau e Jauaperí, afluentes do rio Negro, 
do norte do Estado do Amazonas. Tem tido contactos esporádicos com 
o Posto de Pacificação Barbosa Rodrigues, inunicípio de Itacoatiara. 
(Isolados) 

AWETt ( inenos de 50) Tupi 

A margem esquerda do rio Curisevo, um dos formadores do Rio Xingu. 
Posto Capitão Vasconcelos. Estado de Mato Grosso. (Contacto 1nter~ 

mi tente) / 
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BAENAN Baenãn 

A margem esquerda do rio Pardo; re1nane'Scentes foram recolhidos ao 
Posto Indígena Paraguassu e Caramuru no município de Itabuna onde 
sobrevivem destribalizadas menos de duas dezenas. Estado da Bahia. 
(Extintos) 

BAKAIR1 ( 100 a 250) Karib 
. 

No comêço do século XX distinguiam~se dois núcleos Bakairí que não 
1nantinha1n co1nunicação: um nos rios Novo e Paranatinga, tributário 
do rio T eles Pires, em contacto com os brancos; outro nos rios Batovi 
e Curisevo, formadores do R. Xingu, inteiramente isolados. Hoje todos 
os Bakairí se encontram no Pôsto Simões Lopes do S.P.1., à margem 
direita do Rio Paranatinga, p1·óximo à foz do ribeirão Azul, no muni~ 

cípio de Cuiabá, Estado de M ato Grosso. (Integrados) 

(Baníwa) (Baniua do lçana) Aruak 

Família lingüistica do rio lçana que compreende três variantes prin~ 

cipais: o Karutâna, o Kadaupuritana (H ohodene) e· o Koripaso. 

BARAWANA A ruak 

Alto Padauirí, afluente da 1nargem esquerda do rio Negro. Estado do 
Amazonas. ( Isolados) 

BOCA NEGRA Tupi 

Tribo Kawahib do alto rio Machadinho, afluente do R. Roosevelt. 
Ocupara antes diversos pontos entre os rios Jiparaná (Machado) e: o 
R. Roosevelt (Dúvida ) , no T erritório de· Rondônia. ( Isolados?) 

BORôRO (500 a 1.000) Borôro 

Uma das maiores tribos do Brasil Central cujo território atravessava 
todo o centro de Mato Grosso, indo das fronteiras da Bolívia até o 
triângulo mineiro. Muito reduzidos, vivem, hoje, nos Postos General 
Gomes Carneiro ( Ex~Córrego Grande), Couto de Magalhães (ex
Perigara) , General Galdino Pimentel e Pôsto Piebaga, todos no inu~ 

nicípio de Leverger, e um grupo na Missão Salesiana. ,..._, Rio São Lou~ 
renço. ,..._, Centro do Estado de Mato Grosso. (Contacto Permanepte). 

BOTOCUDOS ( Aimoré, Borun~ Gueren) Botocudos 

Compreendian1 diversos grupos lingüisticamente distingüíveis, divididos 
em bandos, alguns dos quais sobreviveram até o século XX nas matas 
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entre o rio Jequitinhonha e o vale do rio Doce, nos Estados da Bahia, 
Minas e Espírito Santo. Re1nanescentes dos grupos do Jequitinhonha 
e Mu<.uri foram reunidos na inissão Itambacurí, onde hoje se encontra 
a cidade do mesmo nome, em Minas e ali desapare·ceram. Os grupos 
do rio Doce foram pacificados pelo S.P.I. em 1911 e recolhidos aos 
Postos Pancas, do Espírito Santo, . Cibrão e Guido Marliere (Crenague 
ou Eme) de Minas Gerais. Neste último1 situado no município de 
Resplendor, sobrevive menos de uina dezena de descendentes dos Boto~ 

cudos. (Extintos) . 

CANOE IROS (Avá) 

Na terra firme entre o no Fonnoso e o braço 
guáia, que forma a ilha do Bananal, em Goiás. 

1'upi 

oriental do rio Ara~ 

(Isolados) 

DESÃNA ( 100 a 250 ) Tukána 

Divisão dos Wanâna dos rios Papuri e T iquié, afluentes do rio Uaupés. 
Assistidos pelo P.I. Melo Franco e ajudância d<? Uaupés do S.P.I .. 
Noroeste do Estado do Amazonas. (Contacto pe·rmanente) 

DióRE (500 a 1.000) Jê 

D ivisão dos Kayapó Setentrionais. Seus principais núcleos ficam no 
rio Paraopeba, afluente do Itacaiunas que por sua vez é tributário do 
1'ocantins. Permanecem hostis, ein conflito com os castanheiros de 
Marabá e com os criadores dos campos de Conceição do Araguáia, 
no sul do Estado do Pará. (Isolados) 

EMERILON Tu pi 

Entre as nascentes dos rios Aproague, l'vlarroni e Oiapoque, no ex~ 

tremo norte do T erritório do Amapá. Remanescentes são encontrados 
no P.I. Luiz Horta, na confluência do rio Muripí com o rio Oiapoque. 
(Extintos) 

ESPINHOS (Epinod) Pano 

Rio Corumahá, afluente do Purus, no Território do Acre. (Extintos) 

FULNiô (Carnijó) ( 1.000 a 1.5000) Fulniô 

É o maior e mais conservativo grupo indígena do nordeste brasileiro . 
Põsto Indigena Dantas Barreto, junto à cidade de Aguas Belas, no 
Estado de Pernambuco. (Integrados) 



.,. 

. ... 

-73-

GALIBí ( 250 a 500) f(aribi 

Rio Uaçá, afluente do r. Üiapoque. Pôsto Indígena do 1nesmo no1ne, 
no município de Clevelândia, extrerno norte do Território do Atnapá . 
(Integrados) 
" 

GAVIÕES (1.500 a 2.000) ]ê 

Constituen\ hoje a principal divisão dos Tirnbíra orientais . Vive1n nos 
campos que confrontam com as n1atas da margem direita do inédio 
Tocantins, entre Mãe l\1aria e Jacundá, no sule-ste do Estado do Pará. 
(Isolados) 

GOROTIRE ( 100 a 250) 

Divisão dos Kayapó Setentrionais pacificada em 1936. 
afluente do n1édio Xingu, assistidos pelo Pôsto Gorotire 
1nunicípio de Altamira, no Estado do Pará. (Contacto 

GUAHARIBO 

Jê 

Rio Fresco, 
do S.P.I., do 

pennanente) 

Xírianá 

Alto rio Cauaboris e alto Marauiá1 afluentes da margem esquerda do 
rio Negro, no Estado do Amazonas. (Isolados) 

GUAJA ( 100 a 250) Tupi 

Pequenos bandos vivem na zona de babaçuais da orla oriental das 
matas do R. Guru pi e do alto Pindaré. Estado do Maranhão. ( Iso~ 
lados) 

GUAJAJARA ( 1.000 a 1.500) Tupi 

Divisão dos T enetehara, dos rios Grajaú, Mearim e Pindaré. Assis~ 

tidos pelos Postos Gonçalves Dias, Manoel Rabelo e Ararigboia do 
S.P.I.. ,......, Estado do Maranhão.~ (Integrados) 

GUARANf (3.000 a 4.000) Tupi 

Concentram~se principalmente no sul de Mato Grosso, oeste do Paraná 
e Noroeste do Rio Grande do Sul, vivendo em Postos do S.P.I. e em 
núcleos independentes. É possível distinguir entre os Gua,rani contem~ 

porâneos do Brasil t1'ês subdivisões, correspondentes a variações diale~ 
tais: os 'NANDBV A (Apopokuva, 'Tafí.yguá, Txíripá); os MBiÃ 
(Kaiwá)Tarnbéopé, Aputeré, Baticolas) e os KAIO·VA (Teiii, Tem~ 

bekuá, kaiwá). Os principais núcleos encontran1~se ein Mato Grosso, no 
Pôsto Indígena Francisco Horta e alde·ia de Passarinho, no mun1c1p10 
de Dourados; Pôsto. .Indígena Benjamin Co.nstaht e reservas Iguatemí, 
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Cerro Peron, Sossoró e Pirajuí, no mun1cJp10 de União; Põsto Indígena 
José Bonifácio, no município de Ponta Porã. No Estado de São Paulo, 
no Pôsto Indígena Curt N imuendaju, no município de Avaí, no Pôsto 
Indígena José de Anchieta e em diversos pequenos núcleos em Itariri 
e Itanhaem, no litoral paulista. No estado do Paraná, no Pôsto In
dígena Barão de Antonina, município de A raipon,ga; Pôsto rio das 
das Cobras, município de Iguassú; Põsto Mangueirinha, município de 
Mangueirinha. No Estado de Santa Catarina: um núcleo no Põsto 
Indígena Duque de Caxias, município de !birama. No estado do Rio 
Grande Sul: Pôs to Guarita e dive·rsos toldos no município de Pal
meiras e em Erechim, Lagoa V ennelha e Passo Fundo. No Pôsto 
Guido Marliere, no município de Resplendor, no Estado de Minas 
Gerais, vive um pequeno núcleo para ali transladado pelo S.P.I.. ( In
tegrados) 

GUARATEGAJA Tupi 

Rio Mequens, 
de Rondônia. 

afluente da 
(Extintos) 

margem direita do rio Guaporé, no território 

GUATó 

Vivian1 à marge1n do rio Paraguai, 
renço, no Estado de Mato Grosso. 

HOHODENE (500 a 1.000) 

Guató 

subindo às vêzes o Rio São Lou
( Extintos) 

Aruak 

No 1nédio lçana e no Ayarí localizam-se diversos grupos de língua 
Banhva, como os Hohódene, Kadaupurítana, Sucuriyu-Tapuya, Siusy
Tapuya, lrá-Tapuya, Acutí-Tapuya e Kawit-Tapuya. Assistidos pelo 
Põsto Içana do S.P.I. ,_ Estado do Amazonas. (Contacto Pe·rma
nente·) . 

HUARI H uarí 

Vivian1 no no Corumbiára, afluente da margem direita do Rio Gua
poré, no Território de Rondônia. (Extintos) 

IA W ANO (lawavo) Pano 

Rio A1neniá, afluente do R. Juruá, no Território do Acre, fronte ira com 
o Pcrú. (Contacto permanente) 

INGARIKó (250 a 500) 

No rio Maú e nos contrafortes da Se·rra 
do Rio Branco com a Guiana Inglêsa. 

Karib 

do Sol, fronteira do Território 
(Contacto permanente). 
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IPEWt D esconhecida 

Designação dos Ka.yabí para índios desconhecidos do Rio Peixoto Aze~ 
vedo, afluente do Teles Pioresi E stado de Mato Grosso, cujas aldeias 
foram sobrevoadas por C. Villas Bôas (isolados). 

IPURINÂN (Kangite) (500 a 1.000) Aruak 

Margem direita do rio Acre, do rio Seruini e à marge1n esquerda do 
rio Ituxí, no Estado do Amazonas. Un1a divisão da tribo pacificada 
em 1913 pe·lo S.P.I. foi localizada no Pôsto Seruini. (Contacto per· 
manente·) 

IRÁNTXE ( 100 a 250) A •·uak 

Subgrupo Paresí da cabeceira do rio Cravari, afluente do 
Sangue que é tributário do Juruena, no Estado de Mato 
(Contacto permanente) 

rio do 
Grosso. 

ITOGAPúK (Ntogapig) 

Subgrupo Tupi~Kawahib do rio 
que é tributário do Aripuanã. 

IPOTEWÁT 

Subgrupo Tupi~Kawahib do alto 
Tamuripú, afluente do Jiparaná. 

JABUTIFÉD 

Tupi 

Madeirinha, afluente do rio Castanha 
Estado do A mazonas. (Extintos) 

Tupi 

igarapé Cacoal, entre o Riosinho e o 
Território de Rondônia. (Extintos) 

Subgrupo Tupi~Kawahib que v1v1a entre os igarapés 
sinho. afluentes do Jiparaná. T erritório de Rondônia. 

Tupi 

Cacoal e Rio~ 

(Extintos). 

JABUTt D esconhecida 

Cabeceira do rio Branco, afluente da margem direita do rio Guaporé, 
no Território de Rondônia. (Extintos) 

JAVAÉ (250 a 500) Karajá 

Subgrupo Karajá, do lado oriental da Ilha do Bananal. Pôsto Indí~ 

gena Damiana da Cunha, do S.P.I. ,_ Estado de Goiás. (Contacto 
intermitente) 

JURúNA (50 a 100) Tupi 

Originalmente . ocupavam o curso médio do Xingu. Hoje vivem pró~ 

ximo à desembocadura do r. Manitsaua~mitsu, no alto Xingu, norte 
do Estado de Mato Grosso. (Contacto permanente) 

• 
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KABIXt Desconhecida 

Assinalados nas vertentes do Planalto dos Pareeis, à margem direita do 
alto rio Guaporé, nas proximidades de Vila Bela. Os conflitos dêstes 

índios com os habitantes daquela vila e coletores de drogas da mata 

dete-rminaran1 a criação do Pôsto Barbosa de Faria con1 o objetivo de 
pacificá-los, o que até agora não foi conseguido. (Isolados) 

KABIXIANA Tupi 

Nascentes do rio Corumbiara, 
poré. Território de Rondônia. 

afluente da 
(Extintos) 

1narge1n direita do rio Gua-

I\.ADIWÉU {'Édiu-Adig) ( 100 a 250) Mbayá-Guaikurú 

Habitam o território compreendido entre a serra da Bodoquena e o 
rio Nabileque, à margen1 esquerda do rio Paraguai, no Pôsto Indígena 

Presidente Alves de Barros, do S.P.1.. Outro grupo Mbayá-Guaikurú, 

( Édiu-ewud), que já perdeu o domínio da língua, vive· junto a índios 
Tcrêna no Pôsto Lalin1a. An1bos no sul do Estado de Mato Grosso. 

(Contacto permanente) 

I\.AINGANG (Coroado, Guaianá) ( 3. 000 a 4. 000) Jê 

Um dos maio1'es grupos indígenas do sul do país, compreende três 

divisões principais: os Kaingáng do Estado de São Paulo, pacificados 
en1 1910 pelo S.P.1., hoje recolhidos ao Posto Icatú, do 1nunicípio 

de Penápolis e Pôsto Vanuire, município de Tupã, naquele Estado, 
somam no total, menos de cem pessoas. Os Kaingáng meridionais, que 

contam mais de um século de convívio com a civilização, vivendo em 
diversos postos indígenas e toldos nos Estados do Sul, a saber: Pôsto 
Barão de Antonina, município de Araiponga; Pôsto Queimadas, 1nuni

cípio de Reserva; Pôsto de Ivai, município de Pitanga; Pôsto Fioravante 
Esperança, município de Palmas; Pôsto rio das Cobras e Pôsto Boa 

Vista, município de Iguassú; Pôsto Apucarana, município de Londrina; 
Pôsto Mangueirinha, município de Mangueirinha; Pôsto José 1\tiaria de 
Paula, município de Guarapuava, no Estado do Paraná. No Pôsto 

Xapecó, município de Xapecó, Estado de Santa Catarina e nos postos 
Cacique Doble, Ligeiro, Nonoai e Guarita, a cargo do S.P.I. e em 

reservas ou toldos de administração estadual, todos nos 
extremo noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 
Kaingáng, é formada pelos Xokleng, de Sta. Catarina. 

municípios do 
Outra divisão 

(Integrados) 

• 
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KALAP ALO ( 100 a 250) · Karib 

À margem esquerda do rio Culuene·, fon11ador do rio Xingu. Assistidos 
pelo Pôsto Capitão Vasconcelos do S.P. I. --- Estado de Mato Grosso. 
(Contacto intermitente) 

KAMAKÂN (Catathoy, Cutasho, Masacará, Menian ) 

Alguns remanescentes dos pequenos grupos hostis 
nos rios Gongori, Cachoeira e: Pardo, sobrevivern 
do S.P.I. município de I tabuna, Estado da B1ahia. 

KAMA YURA ( 100 a 250) 

Kamakân 

atraídos pelo S.P.1. 
no Pôsto Caramuru 

(Extintos) 

Tupi 

Junto à lagoa Ipavu, próximo do rio Curise-vo, formador do Xingu, no 
Estado de Mato Grosso. Assistidos pelo Pôsto Capitão Vasconcelos 
do S.P.I. (Contacto intermitente) 

KANAMARI /(atukína 

Alto rio Inauini, afluente do Purus e à margem esquerda do médio rio 
Juruá, bem como no rio Massipira, afluente da margem dire·ita do R. 
Tarauacá ( Wiri-Diapá), e entre o Juruparí e o Pauin1 , com um ramo 
entre o T apauá e o alto Tefé. (Extintos) 

KANAMARl (250 a 500) Aruak 

Entre as cabeceiras dos rios Acre e Iaco, no Território do Acre.. (In
tegrados) 

KAPANAWA Pano 

Alto Juruá, no território do Acre, fron teira com o Peru. ( Integrados) 

KARAJA (Ja·vaé, Xambioá) (500 a 1.000) J(arajá 

Ao longo do rio Araguáia, desde Leopoldina até Conceição do Ara
guáia, divididos etn diversos grupos locais (veja-se Javaé ). Estados 
de Goiás e Pará, nas fronteiras com Mato Grosso. (Contacto perma
nente) 

KARIPúNA Pano 

Viviam no rio Capivari, aflue'flte do Jací-Paraná e no Mutum Paraná, 
tendo sido depois rec_olhidos aos Postos Coronel Tibúrcio e Rodolfo 
.Miranda, do S.P.1.. Territódo de Rondônia. (Extintos) 
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KARIPúNA (250 a 500) Tupi 

Remanescentes no rio Curipi, afluente do Uaçá, assistidos pelo Pôsto 
Luiz Horta do S.P.l.1 do município de Clevelândia, no extre·mo norte 
do T erritório do An1apá, fronteira com a Guiana Francesa. ( Inte
grados) 

(Karirí) Karirí 

Tronco lingüístico extinto que compl'ecndia os Kamarú, Dzubukuá, 
Kípea e Sapuya. Reinanescentes Karirí,. profunda1nente me·stiçados, 
tendo esquecido a lingua e nada conservando da cultura, foram desa..
lojados da aldeia de Pedra Branca, perto de Amargosa, na Bahia, fi
xando-se juntamente com restos dos Tupinaki (?) em São Bento, nas 
cabeceiras do Catolé, de' onde alguns passaram ao Pôsto Paraguassú 
do S.P.I., no município de Itabuna, no sul da Bahia. 

KARITIANA Tupi 

Nas nascentes dos rios Candeia e Jací Paraná, afluentes do rio Ma
deira. Estado do Amazonas. (Extintos) 

KARUTANA ( 100 a 250) 

Subgrupo Baníwa, representado por 
( Y awareté-T apu ya, Yuruparí-T apu ya, 
no nordeste do Estado do A mazonas. 

KATAWIAN 

Aruak 

diversos clans do baixo lçana 
Urubu-Tapuya, Arara-Tapuya ), 
(Contacto permanente). 

Karib 

Rio Anamu, afluente do Trombetas, noroeste do Estado do Pará, fron-
teira com a Guiana Holandêsa. (Contacto intermitente) 

KATIANA Aruak 

AI to rio Purus, no território do Acre. (Extintos) 

KATUKlNA (500 a 1.000) Katukína 

A designação se refere espe'Cificamente aos K utia-Diapá, Pidá-Diapá e 
outros grupos do médio Jutaí e seus tributários, os rios Mutum e Biá. 
Falam também língua Katukína, os grupos Tukum-Diapá do rio das 
Pedras, afluente do Javarí; os Ben-Diapá, do rio São Vicente, afluente 
da margem esqueTda do Juruá; os Puku-Diapá· ou Tawaí, juntamente 
com os W adiuparanin e os Urubtí-Diapá, do rio Restauração, afluente 
do Juruá. Perto de São Felipe se encontram os Amena-Diapá e os 
Kadiu-Diapá. No rio Mucuim, afluente do Ituxi, encontram-se os Ka-
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tawixi, igualmente Katuk.í'na. Veja-se Kan'amar.í ( Katu}qína), Katu~ 

kína (Pano) e Parawa T etritório do Acre. (Contacto pennanente )' 

KATUKtNA (500 a 1.000) Pano 

Entre o médio rio Gregório e o rio Juruá. Estado do Amazonas. 
(Contacto permanente ) 

(Kawahib) Tupi 

Evidências históricas e lingüísticas levantadas por Curt Nilnuendaju 
comprovaram a existência de uma tribo K awahib ou Cabahiba que 
ocupava e·xtensa região de terras firmes no pontal formado pelos rios 
Teles Pires e Juruena. Desalojada pelos Mundurukú no século XVIII, 
dividiuJse em diversos grupos, sendo os dois principais designados como 
Parintintin-Kawahib e Tupi-Kawahib. Veja-se Parintintin, Paranawát, 
Boca-Negra, Tapayúna, Wiraféd, Takuatép, ltogapúk, lpotewát, Tu
kumanféd, Mialát, Jabutiféd, Rama-rama. 

I<AXARARl Aruak 

Subgrupo lpurinân. Cabeceiras do rio Curuquetê, tributátio margem di
reita alto Ituxí e no Abunã. Estado do Amazonas e Território do 
Acre. (Extintos) 

KAXINAWA (250 a 500) Pa110 

Diversos grupos dispersos na extensa faixa através do alto rio Envira 
e seus tributários; no Paraná do Ouro, no alto Muru e seus afluentes: 
o Iboaçu e Humaitá e nos altos cursos do Tarauacá, do Rio Gregório 
e do rio Liberdade. Território do Acre. (Integrados) 

KAXUIÃNA. (menos de 50 ) Karib 

Rio Cachorro, afluente do Trombetas; noroeste do Estado do Pará. 
(Contacto intermitente) 

KAYABt (250 a 500) Tupi 

Pacificados pelo S.P.I., em 1924, na reg1ao compreendida entre o rio 
Verde e o São Manoel. Um grupo viveu no pôsto Pedro Dantas ou 
José Bezerra do S.P.1., à margem do rio Verde, afluente do- Teles Pires. 
Estão se transferindo agora para o rio Manitsáua-assu, afluente da 
margem esquerda do Xingu. Estado de Mato Grosso. (Contacto inter-
1nitente) 
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(Kayapó) ( Cayamo, Coroá) Jê 

Compreende duas divisões principais: os Kayapó Metidionais, reprer 
sentados por diversos grupos hoje e•xtintos, dd sul de Goiás, sul de 
Mato Grosso, noroeste de S. Paulo e do Triângulo Mineiro; e pelos 
Kayapó Setentrionais. 'E.stes últimos compreendem diversos grupos, 
alguns ainda hostis que vivem no sul do Pará e norte de· Mato Grosso, 
Vejarse Kayapó do Sul, KayapórKradaú, Gorotíre, Kubénrkran~kegn, 

Kubén~kragnotíre, Mentuktíre, Xikrín e Dióre. 

KAYAPórKRADAú Jê 

Divisão dos Kayapó Setentrionais do Ribeirão Pau d'Arco, aflue·nte do 
Araguáia. Eram assistidos pela Missão Dominicana, que deu lugar à 

criação da cidade de Conceição do Araguáia, no sul do Estado do 
Pará. (Extintos) 

KAYAPó DO SlIL Jê 

O último subgrupo viveu até os primeil'os anos do s{culo XX, próxirno 
da foz do Rio Grande sôbre o Paraná, nas fronteiras de Minas Gerais 
com o Estado de São Paulo. (Extintos) 

KA YUIXÃNA Aruak 

Em diversos sítios entre o rio Japurá e o Soli1nões. Estado do Amar 
zonas. (Extintos) 

KE:.NKATEYE Jê 
. 

Ramo dos Tinibíra orientais. Antes de 1908 estavam no rio Alpercatas; 
em 1913 com o massacre da aldeia Chinelo, os re:1nanescentes passaratn 
a viver con1 os R.amkókamekra. (Extintos) 

KEPKIRIWÃT Tupi 

Pacificados pela Comissão Rondon e1n 1912, no rio Pin1enta Bueno, 
afluente do Jiparaná. Território de Rondônia. (Extintos) 

KINIKINAO Aruak 

O último grupo vivia no aldeamento de Paraíso, em Agaxí, no munir 
cípio de Aquidauana. Remanescenfes dêles juntaramrse aos Terêna e 

Layâna do Pôsto Lalima, no Município de Miranda. sul do Estado de 
Mato Grosso. (Extintos) 
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KOBBWA (500 a 1.000) Tukána 

Compreende diversos clans vivendo no rio Querari e no alto Ayari. 
Assistidos pelos Postos Querari e Içana, do S.P.I., Noroeste do Estado 
do Amazonas. (Contacto permanente) 

KOKAMA Tupi 

Remanescentes nas margens e ilhas do Solimões, prox1mo à desemboca,.. 
dura do Japurá e do lçá. Estado do A1nazonas. (Extintos) 

KORIPAKO ( 100 a 250) Aruak 

Subgrupo Baníwa, formado pelos Paku-Tapuya, do AcuM-igarapé, 
afluente do R. Içana, Coaty-Tapuya, Tapiíra-Tapuya, /peca-Tapuya, 
Tatu-Tapuya do alto Ayarí e os Yawareté-tapuya, já no alto Guainia. 
Noroeste do Estado do Amazonas e na Colômbia. (Contacto perma
nente) 

KRAHó (500 a 1.000) Jê 

Um dos principais ramos dos Timbíra orientais. Vivem na 
Craolândia ou Pôsto f\1anoe·l da Nóbrega do S.P.1. no rio 
Alves Pequeno, município de Pedro Afonso! no norte de Goiás. 
tacto permanente) 

reserva 
Manoel 

(Con-

KREM-YE: Jê 

Ramo dos Timbíra orientais que v1v1a a oeste de Bacabal até o rio 
Mearim e o Grajaú; um grupo alcançou o rio Cajuapara, descendo por 
ali até o Gurupi, atingindo o Pôs to Felipe-Camarão (Jararaca) 1 onde 
sobrevivem os remanescentes destribalizados. Estados do Maranhão e 
do Pará. (Extintos) 

KREEN-AKARORE Desconhecida 

Segundo info rmações dos Mentuktire existe um grupo isolado entre as 
cabeceiras dos rios Peixoto de Azevedo e Jarina, no norte do Estado 
de Mato Grosso. (Isolados) 

KRIKATt Jê 

Grupo Timbíra de Barra do Corda, município de Grajaú, no Estado 
do Maranhão. (Extintos) 

KUBÉN-KRAN-KEGN (Cabeça pelada) (250 a 500) Jê 

6 

Divisão dos Kayapó Setentrionais que vivem acima da Cachoeira da 
Fumaça, no Riosinho, tributário do rio Fresco, que deságua no Xingu. 
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Pacificados em 1952, foram reunidos no Pôsto 
cípio de Altamira. Sul do Estado do Pará. 

KUBÉN-KRAGNOTfRE (100 a 250) 

Nilo Pe-çanha, no muni
( Contacto intermitente) 

Jê 

Divisão dos Kayapó Setentrionais que vive nos afluentes da margem 
esquerda do Xingu, próximo das nascentes do rio Irirí, no sul do E s
tado do Pará. (Isolados) 

KUJIJENERt Aruak 

Entre o alto Envira e o Curumahá, afluentes das cabeceiras do rio 
Purus. Território do Acre. (Extintos) 

KUIKúRO ( 100 a 250} Karib 

A margem esquerda do rio Culuene, formador do Xingu, no Estado 
de Mato Grosso. Assistidos pelo Pôsto Indígena Capitão Vasconcelos. 
(Contacto intermite·nte). , 

KUL1N A ( Culino) ( 250 a 500) .. Aruak 

Diversos grupos entre o baixo Tarauacá e Gregório, no curso dos 
rios Mararí e Eiru, e na confluência do Tarauacá con1 o Envira, todos 
à margem direita do alto Juruá. Assistidos pelo Pôsto do Rio Gre-
gório do S .P.I.. Estado do Amazonas. (Contacto permanente) 

KUNlBA Aruak 

Entre o J uruasinho e o J utaí. E stado do Amazonas. (Extintos) 

KURfNA (ou Culino) Pano 

No rio Jutaí e no baixo Jundiatuba. Estado do A1nazonas. (Extintos) 

KURUAYA 

Viviam vários grupos entre 
afluente do médio Xingu. 

KUSTENAO 

Tupi 

o Jamaxim, afluente do T apajós e o Curuá, 
Sul do Estado do Pará. (Extintos) 

Aruak 

Nos rios Batovi e Ronuro, formadores do Xingu. E stado de Mato 
Grosso. (Extintos) 

KUYANAWA Pano 

Entre os rios Môa e Paraná dos Mouras, no Juruá. Noroeste do Terri
tório do Acre. (Extintos) 
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LAYANA Aruak 

Subgrupo Guaná das n1argens do rio Miranda; alguns remanescentes 
vivem no Põsto Lalima, outros fundiram-se aos Terêna de vários 
postos do S.P.I., no sul do Estado de Mato Gtosso. (Extintos) 

MÃKU lVJ. áku 

Diversos grupos alófilos pou<.'o conhecidos, têm sido localizados no rio 
Auarí. afluente da margem esquerda do alto Uraricoera no noroeste 
do Estado do Amazonas. (Isolados) 

MAKUNABõDõ ( Makú Mansos e Makú bravos) Puináve 

Cabeceiras dos rios Iurubaxí , Mariá e Curicuriarí, afluentes da rnargem 
direita do rio Negro. São chamados Makú-Bravos ou Guariba os que 
vivem no interior à rnargem esquerda do Japurá, do Puré ao Cumapí. 
( Isolados) 

MAI(URAP Tupi 

Ao longo do rio Branco, afluente da margem direita do rio Guaporé 
talve:z sobrevivam poucas dezenas. Território de Rondônia. (Ex
tintos) 

MAKUXí ( 1.500 a 2 .000) Karib 

Diversos .núcleos nos rios Tacatú, Cotingo, Surumú e seus afluentes. 
Assistidos pelos Postos do S.P.I. da Fazenda São Marcos e do rio 
Seruini. Território do Rio Branco, fronteiras com a Guiâna Inglêsa. 
(Integrados) 

MANDAWAKA Aruak 

Alto rio Cauaboris, afluente da n1arger11 esquerda do rio Negro, Estado 
do Amazonas. (Isolados) 

MANITENERf Aruak 

Viviam em amb<.ls as margens do rio Pui-us, entre a desembocadura do 
Y aco até a foz do rio Curinahá. Fora1n também encontrados no rio 
Caspahá e no rio da Maloca, tributários do alto rio Acre. T erritório 
do Acre. (Extintos) 

MANITSAWA Tupi 

Habitavam o rio Manitsaua-1nissu, tributário do alto rio Xingu. Es
tado de Mato Grosso. (Extintos) 
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MAOPITYAN (Mapidian) Aruak 

Entre as nascentes do Cafuini e do Mapuera, no e·xtremo noroeste do 
Estado do Pará, fronteira com a Guiana H olandêsa. (Isolados) 

MARAKANA 

Na zona de serras ao sul 
(Extintos) 

MARAWA 

D esconhecida 

do rio Uraricoera, no T erritório do Rio Branco. 

Aruak 

Baixo Jutaí e nos pequenos rios entre ê.sse rio e o Juruá. Estado do 
Amazonas. (Extintos) 

MARINAWA Pano 

No alto rio 
tegrados) 

Envira, afluente do Tarauacá, no T erritório do Acre. ( ln~ 

, 

MARúBO ( 250 a 500) Pano 

Nas cabeceiras dos afluentes dos rios Curuçá, lpixuna e Javari, pró~ 

ximo às fronteiras do Brasil co1n o Peru. Estado do Amazonas. ( Con~ 

tacto permanente) 

MATANAWf Matanawí 

No· baixo rio Marmelos, afluente do Madeira. Estado do Amazonas. 
(Extintos) 

MATIPUHY (menos de 50) Kar-ib 

A margem direita do rio Curise-vo, formador do X ingu. Estado de Mato 
Grosso. Assistidos pelo Pôsto Indígena Capitão Va.$concelos S .P.I.. 
(Contacto intermitente) 

MA WÉ ( M aué, Andirá, Arapium) ( 1 . 000 a 1 . 500) T upi 

Diversos grupos nos rios Andir.á, Urupadi e Mamuru, na região do 
Baixo Madeira. Assistidos pelo Pôst() Abacaxis, do l\..1unicípio de 
l\1aues. Estado do Amazonas. ( Integrados) 

rvIAXAI<ALt (Caposho, Cumanasho, Macuni, Monaxó) ( 100 a 250) 
Maxakalí 

Na região das cabeceiras do rio Itanhae-m. Assistidos pelo Pôsto Eng. 
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Mariano de Oliveira, do Município de Machacalis. no Estado de Minas 
Gerais, próximo da fronteira com a Bahia. (Contacto permanente) 

MAYONGONG (lekuana ) (500 a 1.000) Karib 

E111 diversos 
Urarica_pará. 
a Venezuela. 

pontos entre o cursq superior ~o rio Uraricoera e do rio 
Noroeste do território do Rio Branco, nas fronteiras com 
(Isolados) 

MAYORúNA Pano 

Ocupava diversos pontos entre os rios Solimões e o Javari e no cutso 
c!êstc último. Estado do Amazonas. fronteiras com o P<.>ru. \ Extintos) 

rvIEHINAKU (50 a. 100) Aruak 

A margem esquerda do rio Curisevo, · formador do Xingu. Assistidos 
pelo Pôsto Capitão Vasconcelos, do S .P.I. Estado de Mato Grosso. 
(Contacto Intermitente) · 

MENTUKTIRE (Gente preta) ( 500 a 1 . 000) Jé 

Divisão dos Kayap6 Setentrionais, locaiizados à inargem esquerda do 
rio Xingu, à altura da Cachoeira von Martius. Daí lançava1n seus 

' 
ataques aos criadores de gado dos ca1npos do Araguáia e aos índios 
da região dos formadores do Xingu que os cha1navam Txukarramãe. 
Pacificados e1n 1954 pelo S.P.I. Sul do Estado do Pará. (Isolados) 

MIALAT Tu pi 

Subgrupo Tupi~Kawahib do alto rio Leitão, afluente do Jiparaná. Ter~ 

ri tório de Rondônia. (Extintos) 

l'vIIRANIA Wítóto 

Próximo ao Solitüões, entre o rio T efé e o Caiçara. T ê1n sido re feri~ 

dos tambéin no curso brasileiro do r io lçá. Estado do An1azonas. 
(Extintos ) 

!vIONDÉ (Sanamaiká) Tupi 

Nas lnatas da n1argem direita do no Pitnenta Bueno, no T erritól'io de· 
R0r.Jônia. (Extintos) 

Ml!D)ETlRE (50 a 100) Tupi (?) 

Designação K ayapó ( e·stojo peniano grande) para um grupo, possivel
mente .. Tupi, dQ igarapé Sororosinhot afluente do Sororó que deságua 
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no R. Vermelho, afluente da ma1'gem direita do baixo Itacaiuna. E~ 
tado do Pará. ( Isolados) 

MUNDURUKú ( 1. 000 a 1 . 500) Tupi 

Ao longo do médio e alto Tapajós e no siste1na de canais do baixo 
Madeira, no Maué-Assu, no Abacaxis e no Canumã. Concentram-se, 
hoje, nos rios Cururu e das 1'ropas, afluentes da margem direita do 
alto Tapajós onde se localiza o Põsto Indígena Munduruku e a missão 
franciscana do Cururu. Estado do Pará. (Contacto permanente) 

MURA ( 1 . 000 a 1 . 500) Mura 

D iversos pequenos grupos Mura têm sido registrados nos rios Autaz, 
Marmelos, Mataurá, Carapanã, Urubu e Coary , do baixo Amazonas, 

assistidos pelo Põsto Lobo d'Almeida do S.P.1. O s Mura-Pirahá vi
viam nos rios Maicí e Marmelos, afluentes do R. Madeira, sendo assis
tidos pelo Pôsto António Paulo e Major A1narante do S.P.I. Estado 
do Amazonas. (Integrados ) 

NAHUKUÃ (50 a 100) K arib 

Margem direita do rio Curisevo, formador do Xingu. Assistidos pelo 
Pôsto Capitão V:asconcclos do S.P.1. Estado de Mato Grosso. Fu
gindo do ataque de um grupo hostil ( Txikão) recolhera1n-se à aldeia 
dos Matipuhy. (Contacto intermitente} 

NA1\1BIKUÃRA (500 a 1.000) Nambikuára 

No Noroeste de Mato Grosso, na cha1nada Serra do Norte, entre os 
rios Juruena e os altos cursos dos formadores do Aripuanã, na região 
atravessada pela linha telegráf\ca construída pela Cornissão Rondon, 
que os pacificou em 191 O. Divididos em grande número de subgrupos 
alguns dêles assistidos pelo Põsto Pirineus de Souza, do Município de 
Alto Madeira. e· por un1a nlissão jesuítica do Utiarití. (Contacto inter.
mitente) 

NARAVúTE K arib 

No 1nédio Culuene, formador do Xingu. Estado de Mato Grosso. 

(Extintos) 

NATú 

Alguns ren1anescentes destribalizados viven1 com índios 
ficam como X okó, em Pacatuba. Estado de Sergipe. 

D esconhecida 

que- se identi~ 

(Ex.tintos) 
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NUKUINí Pãno 

Alto rio Mõa, estendendo-se até rio Sungarúi no Juruá. Noroeste do 
1 'e:rritório do Acre. (Contacto permanente ) 

OFAIÉ (Opaie-Xavante) • Of aié 

Forarr1 citados diversos núcleos nos rios Verde, Vacaria e 1 vinhema. 
Neste último receberam assistência do pôsto de atração Laranjinho, do 
S.P.1., próximo à foz do rio S. Bento. Em 1948, cêrca de uma de·zena 
vivia na reserva que lhes foi concedida no rio Sa1nambaia, sul do 
Estado de Ma to Grosso. (Extintos) 

OTí (Otí-X avante) Otí 

Viviam 
Paulo. 

nos Campos 
(Extintos) 

Novos do Paranapanema, no Estado de São 

OY ANP1K ( W ayapí) Tupi 

Procedentes do vale do Xingu, transladaram-se para o Oiapoque, sendo 
quase co1npletamente assimilados pelos K arib da Guiana Francesa. (Vide 
Emerion). Norte do T erritório do Amapá. (Extintos) 

PAKA-ÃNOVAS (Jaru , U ómo) (500 a 1.000) Txapakúra 

Entre os ribe irões Pacaás Novas e• Ouro Preto, a fluentes do rio Ma-
1noré, no T erritório de Rondônia. O S.P.I. manté1n dois postos desti
nados à sua pacificação. (Isolados) 

PAKANÃWA Pano 

Nas cabeceiras do no Envira, afluente do r. Juruá, no T erritório do 
Acre. (Contacto permanente) 

P AKARARÃ ( 100 a 250) D esconhecida 

N as se rras da Cacaria e de Arapuá, próxin10 à Vila Riacho do Navio, 
vive u111 grupo indígena que perdeu o domínio da língua e da cultura 
tradicional, que assim se designa. Município de Floresta, Estado de 
Pernambuco. (Integrados) 

PAKIDÃI (Surãra) Xirianá 

De.signação atribuída a diversos grupos indígenas pouco conhecidos 
dos rios Demeni, Aracá e Padauirí, afluentes da n1argem esquerda do 
1nédio Rio N egro. Durante algum tempo foram assistidos pelo Põsto 
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Ajuricaba do S.P.I., município de Barcelos. E stado do Amazonas. 
(Isolados) 

PALIKúR (250 a 500) .Aruak 

Rio Uaçá, afluente do Oiapoque. Assistidos pelo Põsto Indígena 
norte do T erritório do Amapá, fronteira com a Guiana Francesa~ 

tegrados) 

Uaçá, 
( ln~ 

PALMELAS Karib 

Margem direita do rio Guaporé, entre as desembocadura~ do rio Branco 

e o rio Mequens. Território de Rondônia. (Extintos) 

PANKARARú (1.500 a 2.000) Pankaraní 

No Pôsto Pancararus, do S.P.I., em Brejo dos Padres, município de 
T acaratú, Estado de Pernambuco. Outro grupo nas mesmas condições 
que se faz chamar Pankararé, mestiçado, sem domínio da lingua e 
nada conservando da cultura original, vive em Brejo-do-Bugre, no 
Município de Santo Antônio da Glória (antigo Curral-dos-Bois), no 
Estado da Bahia. (Integrados) 

PARAKANAN ( 250 a 500 ) Tupi 

Entre o alto Jacundá e a margem esquerda do rio Tocantins. Um 
subgrupo foi atraído e1n 1953 para o Pôsto de Pacificação Pucuruí, do 

S.P.I., próxin10 à E. F. Alcobaça. Estado do Pará. (Isolados)· 

PARANAWAT (Pawaté, Majubim ) (50 a 100) Tu pi 

Grupo Kawahib dos r ibeirões Muqui e Leitão e Riosinho, afluentes do 
Jiparaná (Machado). Um outro grupo foi localizado no rio do Sono. 
T erritório de Rondônia. (Contacto Permanente) 

PARAWA 

Compreende os clans Hon e Maro~Diapá, do setingal 

gem esquerda do alto Juruá. Estado do Amazonas. 

P ARESf ( 250 a 500) 

Katukina 

Adélia, da 

(Extintos) 

mar~ 

Aruak 

Compreendiam originalmente três divisões: os K axin ití do rio Sumi
douro; os W aimaré dos altos cursos dos rios Verde e· Sacre; e os 
Kozarini que viviam nas cabeceiras· dos rios Cabaçal e outros forma

dbre's do Juruena. Não é possívi;l diferenciar os remanescentes que 
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vivem em antigas estaçõe'S da Linha Telegráfica e nos Postos Indí
genas Major Coloizoroce, do Município de Diamantina e Fraternidade 
Indígena do Município de Barra dos Buares, no Estado de Mato Grosso. 
{Integrados) 

PARIKOTó 

Rio Tauiní, afluente do rio Mapuera, tributário do 
Estado qo Pará, fronteira com a Guiana lnglêsa. 

PARINTINTíN ( 100 a 250) 

Kacib 

Rio Trombetas, no 
(Isolados) 

Tupi 

Grupo Kawahib que: tinha como área de correrias a reg1ao limité!da 
pelos rios Madeira, Jiparaná e Marmelos até 1922, quando foram paci
ficados por Curt Nimuendaju. no Põsto do rio Maicí do S.P.I. Com
preendiam três divisões : os Kawahib, do lpixuna e Maicí; os Odiahub 
do alto Maicí e dos afluentes do Marmelos e os Apairandé entre o rio 
Jiparaná e o Maicí. Os remanescentes vivem no igarapé lpixuna, 
afluente do R. Madeira. Estado do Amazonas. (Contacto permanente ) 

PAsg Aruak 
. 

No baixo rio lçá - Estado do Amazonas. (Extintos) 

PATAXó-HAHAHÃI Pataxó 

Ocupavam originalmente a região de matas do Jequitinhonha ao Mu
curi e Arassuaí. Alguns pequenos bandos sobreviveram autônomos até 
o século XX na zona compre·endida entre a 1nargem direita do Rio das 
Contas, desde o Pontal até o rio do Peixe, por um lado e o alto 
Almada. por outro lado. Alguns remanescentes, depois de pacificados 

pelo S.P.I. foram recolhidos ao Põsto Paraguassu. do S.P.I. . no 1nuni
cípio de Itabuna. Estado da B1ahia. (Extintos) 

P A UMARf ( Purupurú) ( 250 a 500) Aruak 

Nas ilhas e barrancas do médio rio Purus, desde a foz do no Jacaré 
até o Hiutanaham. Estado do Amazonas. (Contacto pe·rmanente) 

Pi\UXt Karib 

Em terra firme, à margem direita do médio Cuminá, no Estado do 
Pará. {Extintos) 

PAUXIANA ( Pawixana) Karib 

Entre os rios Mocajaí e Catrima~i, no Território do Rio Branco. (Ex
tintos) 
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PIANOKOTó ( 250 a 500) Karib 

Subgrupo Tirió que se auto-designa Marahtxó dos rios Panamá, Ma~ 
rapi e Cucharé, afluentes do rio Trombetas. Estado do Pará, fron-
teira com a Guiana Holandêsa. (Contacto Intermitente) 

- - -
POI<ANGA (Pokangá-Tapuya ou Bará) (50 a 100) Tukána 

Dois grupos no alto Tiquié, afluente do l'io Uaupés, falam variantes 
de língua Tukána. Assistidos pelo Pôsto Tiquié do S.P.I. e por mis-
sionários católicos e protestantes. (Contacto permanente) 

.POTIGUARA (500 a 1.000) Tupi (?) 

Pôsto Indígena Nísia Brasileira, na Baía da Traição, município de 
Mamanguape. Profundamente mestiçados perderam o do1nínio da língua 
e da cultura tribal. Estado da Paraíba. ( Integrados) 

POY ANA W A Pano 

Alto rio Môa, afluente do rio Jumá. Pacificados em 1913 no Pôsto 
Tauacue:ra, do S.P.I. Território do Acre. (Extintos) 

PURUBORA (50 a 100) Tupi 

Nas cabeceiras do rio São Miguel. afluente da margem direita do 
rio Guaporé. Tetritório de Rondônia, (Contacto intermitente) 

PURUKOTó K at'ib 

Próximo da ilha de Maracá no rio Uraricoera. Na mesma área, viviam 
remanescentes dos grupos Wayumará e Sapará. Território do Rio 
Branco. (Extintos) 

RAMA-RAMA 

Grupo Kaivahib dos rios 
T erritório de Rondônia. 

Anari e Machadinho. 
(Extintos ) 

RAMI<óKAMEKRA (250 a 500 ) 

Tu pi 

afluentes do rio Jiparaná. 

Jê 

Tribo Timbíra, conhecida como índios Canelas, ocupavam originalmente 
a área entre os rios Itapecuru e do Corda, na região dos Pastos Bons, 
no Estado do Maranhão. Hoje, vivem no Pôsto Capitão Uirá, do 
s.p.I. , do município de Ban·a do Corda e no Pôsto "Arariboia .. , do 
município de Grajaú. (Contacto permanente) 
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SAKUYA Pano 

Tambérn conhecidos con10 Remo, viviam entre as nascentes do Javari 
e o alto Juruá~mirim, no extremo noroeste do Território do Acre. 
(Extintos) 

SAL UMA 

Alto Anamu, formador do rio Trombetas, no 
Pará, fronteira com a Guiana Holandêsa,' 

SANAMAIKA 

Karib 

Noroeste do Estado do 
(Contacto intermitente) 

Tupi 

Nos afluentes 
do Jiparaná. 
de Rondônia. 

da 1nargem esquerda do rio Pimenta Bueno, tributário 
Provàvelmente uma subdivisão dos M ondé. Território 
(Extintos} 

SIKIANA Karib 

Entre o rio Cafuini e as nascentes do Turuna e do Itapi, no extremo 
noroeste do Estado do Pará, fronteira com a Guiana Holandêsa. ( Con
tacto intermitente) 

SUYA Jê 

A leste das cabeceiras do rio Culuene, formador do Xingu, no Estado 

de Mato Grosso. ( Isolados) 

T AKUATÉP T upi 

Subgrupo Tupi-l(awahib, do no Ta1nuripa, tributário da margem di~ 

reita do rio }iparaná. T erritório de Rondônia. (Extintos) 

TAPA YúNA Desconhecida 

Um grupo provàveltnente Tupi~Kawahib vive na confluência dos rios 
Tapajós e T eles Pires, chamado às vêzes Raipe--Xixí. Outro grupo 
designado como T apayúna localiza-se à 1nargem esquerda 

Sangue, tributário do Juruena. Estado de Mato Grosso. 

T APIRAPÉ (menos de 50 ) 

do rio do 

(Isolados } 

Tupi 

No rio Tapirapé, tributário ocidental do Araguáia, assistidos pelo 
Pôsto do S.P.I. "Heloisa Alberto Torres", à margem esquerda do rio 
Araguáia. Estado de Mato Grosso. {Contacto permanente ) 
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T ARIÂN.A ( 500 a 1 . 000) Aruak 

Grupo do médio Uaupés. Juntamente com seus vassalos Yuruparí-Ta
puya, falavam uma língua aparentada com a Baníwa; hoje ambos estão 
assilnilados à Hngua Tukána. (Integrados) 

TAULIPANG (Jaricunas) ( 1.000 a 1.500) K arib 

Diversos núcleos nos rios Surumu, Catingo e nas nescentes do Maú, 
já próximo às vertentes do Roraima, nos rios Parimé-Maruá e Majari, 
na região serrana do Paracaima. Assistidos pelos Postos Surumu e 
Cotingo do S.P.I. T erritório do Rio Branco, nas fronteiras com a 
Guiana Inglêsa. (Contacto permanente·) 

TEMB~ ( 100 a 250) Tupi 

Divisão da tribo Tenetehara que tinha aldeias desde as nascentes até 
o médio rio Gurupi. H oje restam poucos grupos recolhidos aos Postos 
Felipc Camarão e Pedro Danta3, do rio Gurupi e no Pôsto T embé do ,.. 
rio Guamá e un1as poucas famílias esparsas pela região. (Integrados) 

( T enete har a) Tupi 

Tribo tupi da orla oriental da floresta amazõnica, nos estados do Pará 
e do Maranhão. Compreende duas divisões: os T embé do rio Gurupí, 
Capim e Guamá e os Guajajftra, dos rios Pindaré, Grajaú e Mearim. 

TERE:NA (3. 000 a 4 .000) Aruak 

Identifica1n-se hoje como Terêna os remanescentes desta divisão do 
grupo Guaná e, também, os sobreviventes das outras tribos da mesma 
filiação que, sofrendo grande redução, não puderam conservar-se inde
pendentes (L8yâna, Kinilcináo) e recolheram-se às aldeias T erêna. Cons
tituen1 o maior grupo indígena do sul de Mato Grosso. vivendo nos 
Postos Cachoeirinl1a e Lalima e nas aldeias Passarinho, l\1ore ira e 
União do Município de Miranda; nos Postos Taunay e lpegue e na 
aldeia Litnão V erde, no 1nunicípio de Aquidauana; nos Postos Capitão 
Vitorino, e1n N ioac, no pôsto Burití, e111 Sidrolândia; no Pôsto Francisco 
Horta, em Dourados; em dois núcleos no Põsto Presidente Alve·s de 
Barros, dos índios Kadiwéu e, ainda, no Pôsto Curt Nimuendaju, no 
município de Avaí, no Estado de São Paulo, para onde um grupo fo i 
transladado pelo S. P .1. ( Integrados) 

( Timbfra) Jê 

Divisão. dos Jê setentrionais que co1npreende uma divisão ocidental, os 

Apinayé e uma oriental. os Timbíra, propriamente, êstes últimos divi-
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<lidos em diversas tribos. Veja~se Apinayé, Gaviões, Krahó, R.amkó~ 

kan1ekra (Canelas), Kretnryé de Cajuapára, Kreni~yé do Bacabal. Timr 
bírl! de Arapiritiua, Apã.niekra, Kênkateye, Krikatí e Txakamekra. 

TÜ\1BfRA-(ic)-Araparitiua Jê 

Subgrupo Timbíra que se deslocou da região de campos do Maranhão 
para as matas do rio Gurupí, concentrandorse ao longo do seu afluente• 
da margem esquerda, o Araparitiua -- Estado do Pará. (Extintos) 

'rIRió (2. 000 a 3 .000) Karib 

Diversos grupos que vive1n nas nascentes do rio 'Trombetas, do Cuminá 

e do Paru de Este, nas f1'onte·iras do Estado do Pará com a Guiana 

Holandêsa. Cornpreende os Marahtxó ou Pianolcotó, dos rios Panamá, 

Marapi -e Cucharé, afluentes do Trombeta's; os Aramayâna da margem 

do Paru de Oeste; os Proyâna ou R.angu-Pikí, da serra. do Avararí, 

junto ao igar<.lpé Cumaruvini, afluente do Paru de Oeste: -e os Aca~ 
miatxó do igarapé Apuguina, afluente do Paru de Este e os grupos 

pràticamente extintos: Okomoyána e Aramihotó. (Isolados) 

TORÃ 1'xapakúta 

No baixo Marmelos, afluente do Rio l.Vladeira. Estado do Amazonas . 

(Extintos) 

TRUMAI (menos de 50) Trumái 

Uma única alde·ia à rnargem ·direita do baixo Culuene, formador do 

R. Xingu, em Mato Grosso. Assistidos pelo Pôsto Capitão Vascon~ 

celos, do S.P.I. (Contacto intermitente) 

TSUVA Karib 
-

Viviam no médio Culuene, prox1mo aos Kuikúro, na região dos for~ 

madores do Xingu, _ em Mal o Grosso. (Extintos) 

·(Tukána) 

Tribos de língua Tukána ocupam tôda a parte brasileira da bacia do 

Uaupés, extendendo~se pelas áreas adjacentes da Colômbia e do Paru. 

Alguns dos seus representantes alcançaram o rio Içá e o a1to Aiari. 
V eja~se Kobéwa, W atiána, Desâna, Tuyuka, Pokanga, 1-Vaikíno, Tu~ 

kára e Tukána. 
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1'UKANA Tukána 

Os Tukána propriamente (Datxea) ocupam diversos sítios no curso do 
rio Uaupés, ao longo do Tiquié e do Paporis. Falam a mesma língua 
dos Tukána-Datxea, os Arapáso, os Kurawa-Tapuya, os Uçá*Tapuya 

e os Yi-Tapuya. Os Mirití*T apuya, os Yurupary~Tapuya e os T a* 
riâna forarn lingüísticamente tucanizados. Foram também lingüístíca ou 
cultural1nente assimilados pelos Tukána, os Kobéwa (Dyurémana ou 
Yiboya~Tapuya) do alto Aiari. Assistidos pelo Pôsto Melo Franco, 
1nunicípio de São Gabriel, Estado do Ainazonas. (Contacto perma~ 

nente) . 

TUKUMANF.eD (menos de 50) 

Subgrupo Tupi-Kawahib da foz do 

Jiparaná. Território de Rondônia. 

TUKúNA ( Tikuna) ( 1. 000 a 1. 500) 

igarapé Cacoal, afluente 

(Contacto perinanente) 

Tupi 

do rio 

Tukúna 

Ocupam diversos sítios à margem dos riachos que correm para o lçá 
e para o Solimões, no pontal formado pela confluência dos dois rios, 

em território brasileiro e peruano. Assistidos pelo Pôsto Ticunas do 
S.P.I., no município de São Paulo de Olivença. Bacia do Solimões, 

Estado do Amazonas. (Contacto permanente) 

TUP ARt (menos de 50) Tupi 

Nas matas da marge.m direita do rio Branco, aflue·nte da margem es~ 

querda do Guaporé, no Território de Rondônia. (Contacto permanente) 

( T up_inaki?) T upi 

Remanescentes destribalizados de um grupo tido como T upinaki da 

aldeia de Santa Rosa: perto de Jequié, no rio das Contas. B'ahia, pro* 
fundaine·nte mestiçados, sem domínio da Hngua e nada conservando da 
cultura tradicional, juntaram~se aos Karirí en1 São Bento, nas cabeceiras 

do Catolé, de onde alguns passaram ao Pôsto Paraguassu. no município 

- de Itabuna, Estado da Bahia. 

TL1RIWARA Tupi 

Passaram do Maranhão ao Pará cm meados do século passado, insta* 
}ando-se à margem do rio Capim de onde se transladaram aos rios 

Acará Grande e Acatá Pequeno. Os chamados Turiwára do rio Turi 

constitue·1n um subgrupo dos Urubus ou Kaapor. (Extintos) 
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TUXA ( 100 a 250) Desconhecida 

No Pôsto Indígena Rodelas, ·do S.P.I., junto à cidade do mesmo nome, 
.à margem do rio São Francisco, vivem índios que se designam como 
1'uxá; profundamente mestiçados, perderam o domínio da llngua e da 
cultura tradicional. Estado da Bahia. (Integrados) 

TUXINAWA Pano 

Nos tl'ibutários do alto rio Envira, aflue·nte do Juruá, no Território do 
Acre. (Integrados) 

TUYUCA (50 a 100) Tukána 

Alto rio Tiquié, tributário do Uaupés, fronteira com a Colô1nbia. Es~ 

tado do A1nazonas. (Contacto permanente) 

TXAKAMEKRA ( Mateicos) ]é 

Subgrupo Timbíca que ocupava a zona de cerrados do rio das Flores, 
pequeno afluente do Mearim. Os remanescentes fundiram~se aos R.am~ 

kókamekra. Estado do Maranhão. (Extintos) 

( T xapakúra) Txapakúra 

Os grupos de língua Txapakúra v1v1am dispersos de·sde a margem di~ 

reita do rio Guaporé até os afluentes da margem direita do n1édio 
Madeira: ,........ Huayan, Torá, Urupá e Pakaánovas. 

TXIKÃO Desconhecida 

Tribo desconhecida que vive nos afluentes do rio Jatobá de onde parte 
para atacar os grupos xinguanos do rio Curisevo. Estado de Mato 
Grosso. (Isolados) 

UAMUÉ ( Aticum) ( l. 000 a 1 . 500) Desconhecida 

lndios profundamente aculturados sem domínio da língua e da cultura 
tribal vivem no Pôsto Indígena Aticum, do S.PJ., na Serra de Umã, 
município de Floresta, no Estado de Pernambuco. No mesmo Pôsto 
comparecem, às vêzes, índios igualmente aculturados que se denominam 
Baixóta, da Serra do Catolé, próximo da cidade de Maniçobal. ( Inte~ 
gradas) 

UMOTfNA (Barbados) ( 100 a 250) Borôro 

Pacificados pelo S.P.I. e·m 1918 nas matas entre o alto Paraguái e o 
Sepotuba, depois de conservarem alguns anos de vida autônoma, foram se 
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recolhendo ao 
Bugres, onde 

Mato Grosso. 

Pôsto Fraternidade Indígena, no município de Barra dos 

hoje se encontram todos os remanescentes. Estado de 

(Integrados) 

URUBUS-KAAPOR (500 a 1.000) Tupi 

1'ransladaram-se no fim do século passado do Pará ao Maranhão. ins

talando-se à margem dos riachos que correm para o rio Gurupi, o 
Pindaré, e o Turiaçu. Pacificados em 1928 pelo S.P.I., são hoje assis
tidos pelos Postos Pedro Dantas, à margem esque:rda do rio Gurupí, 

no Munic'ipio paraense de Vizeu e pelo Põsto Felipe Camarão, à 

margem direita, no município maranhense de Carutapera. Estado do 
l\tlaranhão. (Contacto intexmitente) 

URUMI Tupi 

Na margem direita do rio Jiparaná, entre os rios Tarumã e Madeirinha. 

Território de Rondônia. (Extintos) 

URUPA ( 100 a 250) Txapakúra 

Rio Urupá, afluente da margem esquerda do rio Jiparaná. Alguns re

manescentes foram recolhidos ao Pôsto Rodolfo Miranda, no alto Ja-

mari. Território de Rondônia. (Contacto permanente) 

W .AIKA (mais de 4 . 000) Xirianá 

Diversos grupos perfazendo uma das mais densas populações indígenas da 

Amazônia, entre as nascentes dos rios Uraricoera, Mucajaí, Demeni em 

território brasileiro e os rios Mavaca, Ocamo, Matacuní e Padamo, na 

Venezue1a. Extremo noroeste do Território do Rio Branco. ( Isolados) 

WAIKíNO (Pirá-Tapuya) (100 a 250) 

1 'ribo Tukána que fala um dialeto 

Uaupés, tributário do rio t-fegro. 

permanente) 

Tukána 

prox1mo ao dos W anâna, do rio 

Estado do Amazonas. (Contacto 

W AIMIRí ( Y awaperí, Atruahí, Krixaná) Karib 

Nas matas dos rios Alalaú e Jauaperí, afluentes do rio N egro. Alguns 

subgrupos têm tido contactos com postos do S.P.I ., mas o grosso da 

tribo permanece hostil. Estado do Amazonas. ( Isolados ) 
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WAINUMA (Uainumá) Aruak 

No médio Japurá, nas fronteiras do Estado do Amazonas com a Co~ 

lômbia. (Extintos) 

WAIWAI ( Tapióca) (100 a 250) Karib 

Margens do alto Mapuera, afluente do rio Trombetas, no E stado do 
Pará e no R. Essequibo, na Guiana lnglêsa. (Contacto intermitente ) 

WAKONA (500 a 1 .000) Desconhecida 

No Pôsto Palmeira dos lndios e na Serra 
Pahneira dos índios. Perderam o domínio 
da cultura original. Estado de Alagoas. 

da Cafurna, no município de 
da língua e nada conservam 
(Integrados) · 

WANÂNA (Kótedia) (100 a 250) Tukána 

Compreende os Pirá--Tapuya e outros grupos do baixo rio Uaupés que 
falam um dialeto Tukána. Noroeste do Estado do Amazonas, fron~ 

te ira com a Colômbia. (Contacto Permanente ) 

W APITXÂN A ( V apidiana) ( 1 . 000 a 1 . 500) Aruak 

Diversos núcleos nos rios Tacatú, Uraricoera, Amajarí, Parimé e Caua~ 

mé, ocupando as regiões de campos próximos às serras. Assistidos 
pelos Postos do S.P.I. dos rios Majari e dq lago Caracaranã. Terri~ 

tório do Rio Branco, nas fronteiras com: a Guiana lnglêsa. ( Inte~ 

grades) 

WAREKÉNA Aruak 

Rios Içana e Xié, afluentes do rio Negro. Seus últimos representantes 
se encontram no Guainía, e·m território Venezuelano. (Extintos) 

WAURA ( 100 a 250) Aruak 

Uma aldeia à margem leste do · rio Batoví, um dos formadores' .do R. 
Xingu~ Assistidos pelo Pôsto Capitão Vasconcelos. do S.P.I. Estado 

de Mato Grosso. (Contacto intermitente)· 

WAYÃNA (50 a 100) Karib 

Compreende os grupos Urukuiâna e W ayâna do rio Parú de Este, do ..• 
Território' do .Amapá ·e outros :que vivem na Guiana Francesa . .. (Con~ 

tacto permanente) 

7 
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WAYORó Desconhecida 

Nas matas desde as nascente·s dos rios Branco e Colorado, afluentes 
da margem direita do Guaporé, no Território de Rondônia. (Extintos) 

WIRAFED ( n1enos de· 50) Tupi 

Subgrupo Tupi-Kawahib dos igarapés Riosinho e Muqui, afluentes do 
Jiparaná. Território de Rondônia. (Contacto permanente) 

WITóTO · (50 a 100) 

Nas terras altas à marge·m esquerda do baixo rio 
margem direita do Solimões. .Estado do Amazonas. 

nente) 

XAVANTE (Ak(lên) (2.000 a 3.000) 

Witóto 

Tefé, afluente da 

(Contacto perma-

Júntamente com os X0réntes de que se separaram há mais de um século, , . 

formam os Akuên, principal grupo dos Jê centrais. Ocupam uma ex-

tensa região limitada pelos rios das Mortes e Culuene. Alguns sub
grupos são assistidos pelo Pôsto Pimentel Barbosa do S.P.1., que entrou 

em relações pacíficas com os mesmos1 a partir de 1946. Estado de 
Mato Grosso. (Contacto intermitente) 

XER~NTE ( 250 a 500) Jê 

Divisão do grupo Akuên que comprende também os Xavante e os 
extintos Xakriabá . Vivem entre o rio do Sono e o Tocantins, são 

assistidos pelo Pôsto Toêantínia do S.P.I., do município do mesmo nome, 
• 

no Estado de Goiás. (Integrados) 

XIKRIN ( 250 a 500) ]ê 

Divisão dos Kayapó Setentrionais que vive e1n diversos núcleos nos 

afluentes da margem direita do rio Itacaiunas que deságua no Tocan
tins perto da cidade de Marabá. Alguns subgrupos foram atraídos ao 
Pôsto Las Casas, nos campos de Conceição do Araguáia, em 1954, de 

onde passaram ao Pôsto Gorotire, do . S.P.I., no município de Alta-
mira, no sul do Estado do Pará. (Contacto intermitente) 

XIPAYA Tupi 

Compreendia diversos grupos localizados nos rios lrirí e Curuá, afluen

tes do médio Xingu, no Estado do Pará. (Extintos) 
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XIPINÃWA Pano 

Entre o alto rio Liberdade e o alto Valparaiso e ao longo do rio 
Amoaca e Grajaú, todos tributários do Juruá, no sul do Estado do 
Amazonas e Território do Acre. (Integrados) 

XIRIÃNA Aruak 

Diversos grupos pouco conhecidos do rio Mapulau e outros afluentes do 
rio Demeni, tributários da margem esquerda do rio Negro, no Estado 
do Amazonas, fronteira com a Venezuela. ( Isolados) 

XIRIANA (500 a 1.000) Xirianá 

Diversos grupos nos vales do Majari e do Uraricoera, no Noroeste do 
Território do Rio Branco, nas fronteiras com a Venezuela. Vide, tam
bém, Guaharíbo, Pakidái, W aiká, Aiwaterí. {Contacto intermitente) 

XOKLENG (A tveikoma, Bugre, Botocudos ou Kaingáng) ( 100 a 250)· Jê 

Tribo do grupo Kaingá1ng que vivia nas matas do rio Itajaí onde foi 
pacificada pelo S.P.I. em 191"4, recolhendo-se os índios ao Pôsto Duque 
de Caxias, no Município de lbiramai do Estado de Santa Catarina. 
Remanescentes de um subgrupo dêstes -índios que vivia no vale do Rio 
Cinzas, foram pacificados pelo S.P.I e recolhidos ao Pôsto Laranjinhas, 
município de Bandeirantes, no Estado do Paraná. (Integrados) 

XOKó ( 100 a 250) Desconhecida 

Remanescentes muito aculturados, sem domínio da Hngua e da cultura 
tribal. vivem no Pôsto Padre Alfredo Damaso, do S.P.I., na cidade de 
Pôrto Real do Colégio, no Estado de Alagoas. Dois outros pequenos 
grupos, nas mesn1as condições, vive1n e1n ·ôlho d' Água do Meio, também 
em Alagoas e um em São Pedro, no Estado de Sergipe. (Integrados) 

XUKURú ( 1.000 a 1.500) Desconhecida 

Remanescentes inestiçados, sem domínio da Hngua e nada conservando 
da cultura original. habitam a região da Serra de Urubá ( Arobá) , nas 
proximidades da cidade de Cimbres, no Estado de Pernambuco. ( Inte
grados) 

YABAÃNA Aruak 

Cabeceiras do rio Marauiá e Cauaborisl afluentes da margem esquerda 
do rio Negro. E stado do Amazonas, fronteira com a. Venezuela. 
(Isolados) 
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Y AMAMAD1 ( 250 a 500) Aruak 

Entre os rios Juruá e Purus, em diversos sítios nos rios Mamoriá, 
Pauini, Tuini, alto Tapauá e Xiruá, no Estado do Amazonas. ( Con ... 
tacto permanente) 

YAMINAWA (500 a 1.000) Pano 

Compreende diversos núcleos dispersos pelos afluentes dos rios Envira, 
Tarauacá, Humaitá, Valparaiso, todos êles tri.butários do alto Juruá, no 
T erritório do Acre. (Contacto permanente) 

Y A W ALAPITI (menos de 50) Aruak 

• 

Rio Curisevo, próximo da lagoa dos Kamaiurá, no 
Assistidos pelo Pôsto Capitão Vasconcelos do S.P.I. 
Grosso. (Contacto intermitente) 

alto rio Xingu. 
Estado de ·Mato 

YUBERI Aruak 

T ambém chamados Purupuru. Viviam nas praias do baixo T apauá e 
no médio Purus, abaixo da junção do Mamoriá, no Estado do Ama .. 
zonas. (Extintos) 

YUMA Desconhecida 

Pequenos grupos também chamados Arara, nas matas do ·alto lpixuna 
e do Tabocal, afluentes do rio Purus, no Estado do Amazonas. (Ex~ 

tintos) 

Y,URJ . Yurí 

No divisor de águas dos rios Içá, Japurá e Solimões. (Extintos) 

. . 
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