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O ESTUDO DAS COMUNIDADES AIVIAZÔNICAS

CHARLES WAGLEY
Columbia University, New York, U.S.A.

Apesar dos inúmeros volumes es-

critos por viajantes, naturalistas,

geógrafos, etnógrafos, historiado-

i’es, folcloristas, e outros, que tra-

tam da ocupação humana do vale

do Amazonas, o estudo da comuni-
dade humana tem sido mais ou
hienos esquecido. Isso é especial-

hiente verdade se nos limitarmos

pesquisa que utiliza o método
hioderno de estudo de comunida-
de. Êsse método conforme diz Con-
i'ad Arensberg, “é aquêle... em
que o problema é examinado em
confronto ou dentro do meio que

condiciona o comportamento e ati-

tudes dos indivíduos que integram
® 'oida de uma determinada comu-
'^idade. Tem por objetivo estudar

0 comportamento e as atitudes in

vivo pela observação e não in vitro

por separação e abstração ou ex-

Perimentalmente como um modê-
to.” (Arensberg & Kimball, 1965:

29). Em outras palavras, o estudo
de comunidade descreve e analisa

realidades da vida dentro do
contexto de uma unidade natural

da sociedade humana — a comuni-
dade. É concreto, específico e em-
pírico, mas, também, analítico e

teórico.

O método de estudo de comuni-

dade usado pelos antropologistas e

sociólogos implica um conhecimen-

to íntimo da comunidade estudada.

O pesquisador, ou a equipe de pes-

quisadores terá que viver numa de-

terminada comunidade por muitos

meses — freqüentemente um ano

ou mais. Êle usa a técnica bem co-

nhecida de pesquisa antrçpológica

do “observador participante” —
que é a aprendizagem pela expe-

riência de primeira mão vivendo

a vida da comunidade. O pesqui-

sador entrevista também muitos

indivíduos em tôdas as posições da

hierarquia da comunidade. Pode

ainda utilizar técnicas do questio-

nário e mesmo lançar mão de ma-

terial impresso em periódicos, jor-

nais ou existentes em arquivos lo-

cais. Como exemplos de estudos de

comunidade modernos no Brasil

citaremos o estudo de Cunha em
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São Paulo, por Willems (1942);

0 de Itapetinga, em São Paulo, por

Nogueira (1962); o de Minas Ve-

lhas na Bahia, por Haeris (1956);

e o estudo realizado por mim e

Galvão de uma pequena comuni-

dade do Vale do Amazonas em. .

.

1948-49 (Wagley, 1964; e Galvão,

1955).

Tais estudos de comunidade
apresentam vários problemas. En-

tre êles gostaria de salientar ape-

nas dois. Primeiramente, o proble-

ma da “unidade de estudo”. O que

é uma comunidade humana em de-

terminada região do globo? Será

uma grande cidade como Belém ou

Manaus? Será uma cidade sede de

um município? Será um barracão

comercial cercado de casas espa-

lhadas em volta onde residem fa-

mílias que se acham ligadas ao se-

ringalista pelo crédito e outros la-

ços econômicos? Será talvez um
pequencr agrupamento de roceiros

— ou será, todavia, uma grande

fazenda de gado?

Em segundo lugar, pergunta-se

qual é a relação da unidade a ser

estudada com a sociedade regional

maior? As comunidades modernas
não são unidades sociais isoladas

como as tribos. De alguma forma
elas participam da vida regional

econômica, política, religiosa e so-

cial. São acima de tudo o resulta-

do da história da região a que per-

tencem. Assim, qualquer que seja

a unidade que se escolha é possível

estudá-la como um fenômeno iso-

lado sem se levar em consideração

0 panorama social da região a que

ela pertence.

Gostaria de examinar aqui êsses

problemas do estudo de comunida-

de naquilo em que se relaciona com
a Amazônia. Para isso tomarei êsses

problemas em ordem inversa. Ana-
lisarei, primeiramente, a formação

das comunidades amazônicas atra-

vés da história e, assim fazendo,

procurarei relacionar as mesmas
ao cenário regional. Em segundo

lugar, desejaria apresentar um
“modêlo” esquematizado de comu-

nidade amazônica para pesquisa

futura.

II

Da trama complexa de seu meio-

ambiente, herança cultural e fa-

tores históricos, cada região do

mundo tem produzido um tipo pe-

culiar de comunidade humana. As

características bem marcadas da

região amazônica, em seu meio-

ambiente, história e cultura, pro-

duziram um tipo distinto de comu-

nidade humana. A evolução e for-

mação da comunidade na Amazô-

nia processou-se em vários períodos

históricos. Cada um dêsses perío-

dos foi marcado por um conjunto

de circunstâncias significativas que

contribuíram para modificar a es-

trutura da comunidade. Deve-se

observar que o processo social ca-
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racterístico de uma época nem
sempre terminou com a época de-

finida, estendendo-se muitas vêzes

até a época atual.

Galvão, em seu conhecido estu-

do da vida religiosa de uma peque-

na comunidade, nos fornece uma
excelente história esquemática da

formação da cultura regional ama-
zônica (1955: 148-173). Em geral

os períodos históricos de Galvão e

as diferentes influências sociais

sofridas em cada período apli-

cam-se à formação e transforma-

ção da comunidade amazônica. O
resumo histórico que se segue,

apoia-se bastante na reconstrução

de Galvão sem, contudo, identifi-

car-se com ela. (Devo acrescentar

que ambos os trabalhos baseiam-

se em grande parte em Reis, 1942)

.

Ao meu ver distingue-se na his-

tória amazônica cinco épocas ou

períodos cada qual marcado por

processos característicos.

1 . Primeiras Comunidades Luso-

-Brasileiras 1600-1754

Êsse período é caracterizado pela

exploração por europeus do Vale

do Amazonas e pela continuação

dos contatos iniciais dos mesmos
com os povos indígenas, iniciados

no século 16. Porém, mais impor-

tante ainda, foi nesse período que

os portuguêses iniciaram o estabe-

lecimento de colônias permanentes

na Amazônia. Essas colônias, em

geral, tomaram a forma de uma
fortificação ou de uma sede de mis-

são religiosa. A fim de repelir a in-

trusão de holandeses, franceses e

inglêses (que ali haviam estabele-

cido postos militares)
,
os portuguê-

ses construíram fortes em vários

pontos estratégicos, ao longo tan-

to do alto como do baixo Amazo-
nas (êstes com o fito de impedir o

avanço espanhol) . Em volta dêsses

fortes uma população variada ia

crescendo, composta de índios ca-

tequizados, mercadores portuguê-

ses, e até mesmo colonos. Torna-

ram-se os núcleos de futuras pe-

quenas cidades e o refúgio da po-

pulação rural.

Da mesma forma, em outras lo-

calidades estratégicas ao longo das

vias fluviais, os missionários cató-

licos iam estabelecendo suas mis-

sões ou “aldeamentos”. Quer fôs-

sem Jesuítas (sul do Amazonas),

Franciscanos (norte do Amazo-

nas), Carmelitas, ou de outra Or-

dem, o que os missionários católi-

cos procuravam era a catequese

dos índios e sua sujeição. Os mis-

sionários encontravam-se em desa-

cordo fundamental com os milita-

res e os poucos colonos. Queriam
proteger a população indígena con-

tra a autoridade cívil-milítar, que

buscava o índio como mão-de-obra.

Como diz o escritor americano

Nash, estabeleceu-se uma luta “en-

tre o caçador de escravo brasileiro

que queria o corpo do índio e os Je-
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suitas que queriam a sua alma, luta

essa em que o aborígene america-

no estava fadado a perder ambas
as coisas” (1926; 106).

Foram os missionários que intro-

duziram na formação da comuni-

dade e da cultura amazônica um
processo fundamental — isto é,

0 processo de “Tupinização” ou

melhor, de “Jesuitização e Tupini-

zação” — para cometer dois bar-

barismos, tanto em inglês como
em português. Tendo encontrado

o tupi-guarani ao longo do litoral

do Brasil, acharam os missionários

que esta era a língua indígena

mais espalhada no país, e adota-

ram-na para a catequese e prega-

ção da fé. Com a ajuda de seus co-

legas do sul, reduziram o tupi à

forma de um compêndio europeu.

Assim padronizado, tornou-se o

tupi a “língua geral”, a língua que

deu ao Amazonas todos os seus no-

mes, de sua flora, de sua fauna e

de seus lugares, incluindo comuni-

dades. índios que falavam caraíba,

arauaca, tucano e centenas de

outras línguas, aprendiam tupi,

quando trazidos rio abaixo para os

postos das missões, em “descimen-

tos”. Eram também “Jesuitizados”

a medida que iam se familiarizan-

do com o “nôvo regime” das mis-

sões e aprendiam o ofício de car-

pinteiro, de pedreiro e outros

usuais na Europa.

Foi nesse período da história que

a comunidade amazônica tomou

forma. Era então um forte com
uma população mista em volta ou
uma missão com residentes índios

e grupos tribais nas cabeceiras do
rio.

2. Comunidades Civis Amazônicas
1759-1850

O processo de formação de uma
classe agrária oriunda do índio tri-

bal do Amazonas foi acelerado pelo
Marquês de Pombal, Primeiro-Mi-

nistro de Portugal nos meados do
século 18. Em 1755 Pombal pro-
mulgou leis assegurando a liberda-

de dos índios tanto em relação aos
colonistas como em relação aos
missionários (Reis, 1942: 37). Co-
lônias que eram “aldeamentos”
controlados por missionários, subi-

tamente tornaram-se vilas e cida-

des. Cidades tais como Macapá,
Oeiras, Melgação, Portei, Almeirim’
Monte Alegre, Faro e muitas outras
passaram a “Vilas” ou povoações
civis. Ordens foram dadas para que
dali por diante se falasse apenas
o português em vez de “língua ge-
ral”. Incentivos especiais tais como
concessão de terras, ferramentas
agrícolas grátis, isenção de impos-
tos e até mesmo cargos políticos
eram oferecidos a europeus que se

casassem com mulheres indíge-

nas (Reis, 1942: 40). Finalmente,
em 1759, os jesuítas eram expulsos
do Brasil. A política nessa época
era francamente em favor da as-

em SciELO 10 11 12 13 14 15 16
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similação da população indígena.

Ràpidamente formou-se no Ama-
zonas uma classe agrícola.

Pelos fins do período colonial, o

vale do Amazonas já possuia uma
série de centros burocráticos e co-

merciais (cidades e vilas) e uma
população rural grande, de origem
racial mista, vivendo sob padrões

culturais derivados de uma heran-

ça ibérica e ameríndia. Embora tri-

bos autóctonas continuassem a vi-

ver nas regiões afastadas do vale

e as guerras contra os índios per-

sistissem ainda, as comunidades à
margem dos rios mais importantes

já eram luso-brasileiras. O desen-

volvimento dessa cultura e comu-
nidade “creole” luso-brasileira foi

perturbado pela guerra civil da ca-

hanagem, que irrompeu logo depois

da independência e prolongou-se

por mais de sete anos (1833-1840).

Os cabanos eram luso-brasileiros

natos e orgulhavam-se da nova cul-

tura amazônica — um dêles cha-

mava-se Domingo Onça. A caba-

nagem foi uma luta sangrenta, de-

sastrosa para a vida das comunida-
des amazônicas — a população fu-

gia e as cidades eram quase que in-

teiramente destruídas — tornou,

porém, mais forte no povo o senti-

mento de pertencer a uma cultura

regional amazônica distinta.

Pelos meados do século 19, a vida

da comunidade amazônica tinha se

tornado relativamente estável. Vá-
rias descrições excelentes como as

de Bates, Agassiz e Veríssimo nos
dão uma idéia exata do caráter

Ibero-Ameríndio da vida da comu-
nidade amazônica. * Concordam
todos quanto aos padrões básicos

adotados. Apesar dos esforços de
Pombal, tupi ou “língua geral”,

era ainda a língua básica da popu-
lação rural. Até mesmo o ritual ca-

tólico ainda era cantado em tupi.

Contudo, por essa época, a cultura
rural do Amazonas já era essencial-

mente ibérica. Mrs. Agassiz, por
exemplo, descreve uma índia velha,

horrenda, que praticava ritos es-

tranhos, benzendo-se e atirando

beijos para o interior de uma mala
na qual se via uma imagem de

“Nossa Senhora de Nazareth”

(Ag.^issiz, 1896: 181) . A maioria das

outras características folclóricas

descritas por êsses viajantes era de

origem lusitana com sugestões

apenas de influência indígena.

A população rural do Amazonas
— os chamados caboclos — biolò-

gicamente ainda era na maioria

ameríndia'— porém, culturalmen-

te, já era luso-brasileira. Ainda

assim, êsses camponeses, índios ou

caboclos, eram para os europeus da

cidade e vilas, semi-bárbaros e, de

fato, a sua maneira de viver, era

realmente muito semelhante a do

índio. O lusitano e o mestiço de

alta classe olhavam o caboclo com

desprêzo — pois eram descenden-

* Bates 1848-59, Agassiz 1865-66,,

Veríssimo antes de 1878.
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tes de selvagens que até recente-

mente haviam sido escravos.

Nessa época, a disposição física

das cidades do Amazonas refletia

bem 0 abismo social e econômico

existente entre europeus e mestiços

europeizados e a massa do povo

descendente de índios. Smith diz

que “quase tôda cidade amazônica

acha-se dividida em cidade pro-

priamente e aldeia; a primeira a

cidade moderna; a última o agru-

pamento original indígena de onde
ela nasceu” (1879; 118). A “cida-

de” era o bairro onde moravam
os comerciantes, funcionários pú-

blicos, proprietários de terras, e ou-

tros elementos da alta classe, prin-

cipalmente de descendência euro-

péia, ao passo que na “aldeia” vi-

viam os “caboclos” descendentes

de índio. A lembrança da dicoto-

mia cidade-alãeia perdura ainda

em algumas comunidades amazôni-

cas tais como Santarém e Bragan-
ça para mencionar apenas duas.

(Bordallo da Silva, 1959 : 5)

.

Até 1852, calculava-se que da po-

pulação do vale do Amazonas 57%
era composta de índios, 26% de

mamelucos (de descendência mista

de branco e índio)
, e o restante de

negros e europeus. (Nunca houve
um grande número de negros no
Amazonas)

.
(Diegues Júnior, . .

.

1960; 198). Os chamados “índios”

(i.e. caboclos) eram os que serviam

de remadores nas canôas, os que
pescavam e caçavam, os que tra-

balhavam em serviços domésticos

e públicos, os que criavam gado,

os que serviam nas fôrças armadas,

os que trabalhavam nos estaleiros

navais e os que colhiam nas flo-

restas os produtos de exportação

(Reis, 1942; 48). Constituíam a

fôrça básica de trabalho na comu-
nidade amazônica, a qual era for-

mada apenas por duas classes so-

ciais — a classe dominante dos eu-

ropeus e mestiços luso-brasileiros

e a baixa dos caboclos.

3. 1850-1912. A Era da Borracha

Depois de 1850 um elemento nô-

vo começou a influir na vida da co-

munidade amazônica, isto é, a co-

leta e exportação da borracha sil-

vestre. Não é necessário recontar a

história do surto da borracha nos

últimos anos do século 19 e na pri-

meira década do século atual. Bas-

tará mostrar como essa indústria

afetou a comunidade amazônica e

o conjunto da sociedade regional.

Em primeiro lugar, ela promoveu

um contato mais íntimo da região

amazônica e suas comunidades

com 0 mundo externo. Com o rio

Amazonas aberto à navegação in-

ternacional, em 1857, vapores da
Europa e dos Estados Unidos atra-

cavam em Belém e Manaus para
carregar. A borracha atraía gen-

te de outras partes do Brasil e de

todo o mundo. (Por exemplo, um
grupo de judeus sefarditas da Áfri-
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ca do Norte emigrou nessa época

para o Amazonas) . Em segundo lu-

gar, o surto da borracha trouxe

para quase tôdas as comunidades

do Amazonas um elemento cultu-

ral nôvo e numèricamente impor-

tante — isto é, o nordestino— vin-

do do Ceará, Rio Grande do Nor-

te, Piauí e outros Estados do nor-

deste do Brasil. A sêca de 1877 foi

uma das mais severas das que afli-

gem periodicamente o sertão do

nordeste. Smith, que visitou o Cea-

rá em 1879, calculou em cêrca de

500.000 o número de mortes por

efeito da sêca no período de

1877-1878. Os retirantes encheram

as cidades do litoral e muitos trans-

portaram-se para o Amazonas em
busca de trabalho nos seringais.

Com a procura sempre crescente

da borracha e continuação das sê-

cas no nordeste, a emigração para

0 Amazonas continuou aumentan-

do sempre. Entre 1872 e 1900, o

Amazonas e o Pará dobraram sua

população (de 332.847 para

695.112 habitantes) e de 1900 a

1912, a população dêsses Estados

(incluindo o Acre) dobrou nova-

mente (Diegues Junior, 1960:

207). Para êsse aumento espanto-

so de população a imigração do

nordeste concorreu com uma gran-

de proporção.

Êsses imigrantes, genèricamen-

te chamados cearenses ou paroa-

ras, eram na maior parte vaquei-

ros e pequenos lavradores, ao pas-

so que o caboclo do Amazonas era

antes de tudo um extrator ou se-

ringueiro cuja pequena horta ou

roçado constituía apenas elemento

incidental em suas atividades ex-

trativas.

O nordestino diferenciava-se do

caboclo do Amazonas em hábitos

e costumes regionais. Trouxe para

a comunidade amazônica um fol-

clore diferente, novas formas de

festas (provàvelmente o boi-bum-

bá), e um nôvo elemento racial.

Muitos tomaram-se pequenos co-

merciantes, pequenos proprietários

e até mesmo artesãos. Começaram
a formar uma classe média entre a

aristocracia colonial amazônica e

a massa da classe dos caboclos.

4. 1912-1942 Era da Decadência

o craque do surto da borracha

em 1912 é bem conhecido. A região

do Amazonas entrou num período

de declínio. Todo o sistema comer-

cial, baseado na extensão do cré-

dito, entrou em colapso. As casas

comerciais e os pequenos barracões

comerciais continuaram com seus

negócios em escala reduzida. A po-

pulação de muitas cidades peque-

nas começou a decrescer, com os

seus habitantes saindo para pro-

curar trabalho em outros lugares

ou voltando para o nordeste. As po-

pulações rurais fora das cidades e

vilas passaram a viver novamente
em isolamento, sobrevivendo com

cm i SciELOLO 11 12 13 14 15 16
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dificuldade, da pesca, da agricul-

tura de subsistência e extração de

alguns produtos que podiam ser

vendidos por preço razoável, tais

como castanha-do-pará, óleo de

pau-rosa, timbó e cumaru.

De 1912 a 1942 as transforma-

ções sociais e culturais na comuni-

dade amazônica processaram-se

com lentidão. A cultura híbrida do

caboclo rural continuou em essên-

cia e os nordestinos que ficaram,

pela influência do meio-ambiente

e a falta de recursos próprios, iden-

tificaram-se com a cultura regio-

nal amazônica. A comunidade
amazônica viu-se reduzida nova-

mente a um sistema essencialmen-

te constituído por duas classes —
uma classe alta, relativamente em-

pobrecida (conhecida como “gen-

te de primeira”) e uma classe

mais baixa constituída por ca-

boclos e nordestinos realmente po-

bres (“gente de segunda”).

5. De 1942 até o Presente. Uma
Era de Transformação Social

Foi de fato o “Discurso do Ama-
zonas” do Presidente Getúlio Var-

gas, em 1946, que anunciou o pe-

riodo contemporâneo de transfor-

mação social para a maioria das

comunidades do Amazonas. Embo-
ra tenha sido a Segunda Guerra

Mundial a responsável pelo nôvo

interêsse do Brasil e do mundo pe-

los seus produtos e bem-estar de

seu povo. Organizações tais como
SPVEA, Instituto de Pesquisas da

Amazônia, SESP, e outras, exerce-

ram nesse período uma influência

considerável sóbre as comunidades

amazônicas. De 1942 até o presen-

te, as transformações na Amazô-
nia não têm sido tão dinâmicas

como no sul do Brasil. (Embora
tenha ouvido dizer que Belém tem
mudado mais do que qualquer ou-

tra cidade brasileira). Nas cidades,

porém, e nas zonas rurais, o isola-

mento foi quebrado. A população

cresceu, há novos produtos no mer-

cado como madeira laminada, pi-

menta-do-reino, juta, novidades na
agricultura, estrada de rodagem

que liga a Amazônia ao sul do Bra-

sil e transporte aéreo freqüente.

Nas pequenas cidades surgiu um
nôvo segmento — alguma coisa

como uma “classe média” — como

diz Bordallo da Silva. . . “a hie-

rarquia social tão defendida anti-

gamente não obedece agora aquê-

les mesmos padrões rígidos que se-

paravam as classes (1959: 11). Em-
bora conservando muita coisa do

passado, a comunidade amazônica

começa agora a adquirir algumas

das características da sociedade

aberta moderna.

III

Um “modêlo” é uma construção

abstrata derivada de dados empíri-

cos, reduzida, porém, ao esqueleto
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teórico da realidade. Um modêlo,

de certo modo, conserva a mesma
relação para com o edifício que a

planta do arquiteto. Nas ciências

sociais, a construção do modêlo

baseia-se no estudo de casos indivi-

duais e comparação entre os mes-

mos. Um modêlo estabelece hipóte-

se — ou melhor — um conjunto

de hipóteses — a ser modificado a

medida que a pesquisa subseqüen-

te corrige ou modifica completa-

mente o conjunto abstrato do qual

se originou. Nas páginas finais de

minha comunicação, procurarei

apresentar um “modêlo” de uma
comunidade amazônica, a ser cor-

rigido por outros, melhor informa-

dos, pesquisadores do futuro.

Primeiramente, o que é uma co-

munidade amazônica? * Qual a sua

organização espacial e inter-rela-

ção das partes espacialmente orga-

nizadas? Uma comunidade amazô-

nica é uma comunidade rural-ur-

bana. Possui um centro urbano,

embora êsse centro urbano possa

se limitar a apenas algumas cen-

tenas de habitantes. Êsse centro é

por excelência, a sede do município

onde as atividades governamentais,

burocráticas, comerciais e religio-

sas se concentram. Há, porém, ou-

tros conjuntos urbanos que podem

* Convém assinalar de que não me
refiro aqui a Belém ou Manaus ou
mesmo Santarém — mas sim de uma
“pequena comunidade” (little com-
munity) na maneira descrita por
Redfield (1955).

servir de centro de uma comuni-

dade — uma serraria grande, uma
vila em crescimento, ou mesmo um
pôsto de missionários. Tais centros

“urbanos” não precisam ser gran-

des; podem ter uma população pe-

quena de duzentos habitantes ou

de alguns milhares.

Ligados a tais centros urbanos

há uma série de agrupamentos ru-

rais, que fazem parte igualmente

da comunidade. Tais agrupamen-

tos, ou melhor vizinhanças, podem
ter formas várias: 1) uma peque-

na vila ou povoado; 2) casas espa-

lhadas ao longo de um rio ou iga-

rapé; 3) ou ainda casas espalhadas

numa grande propriedade ou fa-

zenda. Os residentes dessas vizi-

nhanças mantém relações constan-

tes e íntimas. Os moradores dessas

subunidades da comunidade maior,

têm um sentimento forte de soli-

dariedade e de grupo.

Os moradores de uma vizinhan-

ça podem ser aparentados entre si.

A cooperação — como as reuniões

de trabalho ou “muxirão” — é coi-

sa comum em tais vizinhanças. Às

vêzes essas vizinhanças possuem,

também, uma organização formal

baseada numa irmandade religio-

sa dedicada a um determinado san-

to. Em tais casos, os dirigentes das

irmandades são os líderes das vi-

zinhanças. Existem outras vizi-

nhanças que possuem apenas uma
organização social rudimentar ou

até mesmo que não possuem orga-
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nização alguma; nesses casos a li-

derança reverte a um comerciante

local ou a um fazendeiro para

quem os residentes da localidade

trabalham.

Cada freguesia ou sítio de uma
comunidade constitui uma subuni-

dade claramente distinguível. Seus

habitantes, contudo, mantém liga-

ções com o centro urbano da co-

munidade e por isso mesmo acham-
-se inter-relacionados uns aos ou-

tros. Os moradores dessas vizinhan-

ças visitam o centro urbano com
maior ou menor freqüência para
fazer compras ou vender mercado-
rias, para batizar seus filhos, ca-

sar, pagar impostos, assistir a uma
festa secular ou religiosa, ou para

outras finalidades. Ficam conhe-

cendo muitos dos residentes do cen-

tro urbano, mas poderão se sentir

deslocados nesse ambiente mais

amplo. Além do centro urbano os

moradores de uma vizinhança,

também, mantém relações com re-

sidentes de outras freguesias den-

tro da constelação que forma a

comunidade e até se casam entre

si. As relações que existem entre

uma vizinhança e outra, causadas

por visitas feitas em ocasião de

uma festa de santo, ou um jôgo de

futebol, contribuem para que os

habitantes dessas subunidades se

tornem conscientes da comunida-

de maior em que vivem e a qual

pertencem.

Conforme foi dito antes, as co-

munidades da Amazônia são for-

madas clàssicamente por duas clas-

ses sócio-econômicas. A classe do-

minante desempenha um papel im-

portante na união da comunidade.

Compõe-se de indivíduos alfabeti-

zados, de comerciantes, políticos,

burocratas, proprietários de terras

e, às vêzes, até de profissionais. Vi-

vem no centro urbano — ou fre-

qüentam constantemente o centro.

Em contraste com o caboclo da
zona rural, seu grupo de relações

estende-se por tôda a comunidade

e vai mesmo além dela, atingindo

tôda uma região. Como são os pa-

trões de uma grande variedade de

indivíduos exercem — como clas-

se — uma liderança real sôbre as

várias vizinhanças rurais.

Pode-se dizer que o tipo de uma
comunidade amazônica é determi-

nado pelas condições ecológicas es-

pecíficas da localidade e de sua

economia básica. Dentro da vasta

região amazônica há uma varieda-

de infinita de zonas ecológicas que

se estendem desde a ilha de Mara-

jó e Zona Bragantina até ao baixo

Amazonas e as variadas regiões do

alto Amazonas. Acresce ainda que

num município, — e geralmente

em qualquer uma comunidade
como a que é definida aqui —

,
há

em geral várias “micro-áreas eco-

lógicas” conforme Bordallo da Sil-

va as denomina. Em cada uma des-

sas grandes zonas ecológicas, e
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mesmo nas pequenas micro-áreas,

há adaptações econômicas caracte-

rísticas — extração da borracha,

colheita da castanha-do-pará, ou

outro produto natural; cultivo da

mandioca e outros produtos ali-

mentícios; plantio da juta, pimen-
ta-do-reino e outros produtos de

exportação; exploração de madei-

ras de lei nativas; pesca nos rios

e igarapés e no litoral; e inúmeras

outras atividades. Qualquer zona,

portanto, pode contar várias micro-

áreas, cada uma com suas adapta-

ções ecológicas características.

Assim é que Bordallo da Silva dis-

tingue e classifica cinco micro-

áreas ecológicas perfeitamente ca-

racterísticas no município de Bra-

gança: 1) área marítima ou de pes-

ca; 2) área dos campos ou de pe-

cuária e tabaco; 3) área das vár-

zeas; 4) área da fibra; 5) área da

farinha e cereais (Bordallo da

Silva, 1959: 7).

Uma comunidade amazônica en-

cerra caracteristicamente várias

micro-áreas — e, caracteristica-

mente, cada vizinhança da comu-

nidade acha-se limitada a um tipo

de adaptação ecológica de acordo

com a micro-área específica da co-

munidade na qual se acha locali-

zada. A micro-área específica e

suas atividades econômicas carac-

terísticas tendem a influenciar o

padrão social do grupo, o tipo de

relações entre os indivíduos e o

grau de coesão de um agrupamen-

to rural ou freguezia amazônica.

Algumas dessas afirmações abs-

tratas acêrca de um modêlo, tal-

vez possam ser melhor explicadas

tomando por referência Itá, a co-

munidade amazônica, que eu co-

nheço melhor. Itá é sede de um
município, porém, a comunidade
de Itá prôpriamente dita compre-

ende apenas 1/5 do território total

do mesmo município. Em 1950, a

população do município, era de

cêrca de 10.000 habitantes, dos

quais somente cêrca de 2.000 (500

no centro urbano e parte dos 1 . 500

nas vizinhanças ou freguezias) ti-

nham noção de pertencer a comu-
nidade de Itá. Os demais iam a ou-

tros lugares, povoados ou vilas para

atender suas necessidades essen-

ciais. Relacionadas intimamente ao

centro urbano existiam cêrca de

20 vizinhanças bem definidas que,

conjuntamente com a cidade, for-

mavam a comunidade de Itá.

A comunidade de Itá compreen-

de duas micro-áreas : a área de

“terra-firme” na mesma margem
do Amazonas, em que a cidade está

localizada; e as ilhas e várzeas do

outro lado do rio. A adaptação

econômica característica das vizi-

nhanças localizadas em “terra fir-

me” é constituída pelo cultivo do

solo por roceiros que produzem fa-

rinha de mandioca e outros ali-

mentos para seu próprio consumo

e venda. A atividade econômica dos
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habitantes das vizinhanças, locali-

zadas nas ilhas e várzea, restrin-

ge-se a extração da borracha.

O tipo de atividade econômica

da micro-área tende a determinar

o padrão da distribuição da popu-

lação e sua relação com a cidade

de Itá. As vizinhanças formadas
por roceiros na comunidade de Itá

indicam, algumas delas, uma ten-

dência para o padrão social nu-
cleado. Os residentes dessas vizi-

nhanças são propensos a ter rela-

ções diretas com as casas comer-

ciais de Itá em vez do barracão

local. Em geral essas vizinhanças

possuem uma irmandade religiosa

bem organizada e líderes reconhe-

cidos. Nas vizinhanças habitadas

por seringueiros, ao contrário, as

habitações são esparsas e separa-

das entre si por uma distância que

vai de 300 a 800 metros pela ne-

cessidade ao acesso às estradas que

exploram. Os residentes destas vi-

zinhanças acham-se fortemente li-

gados ao comerciante local — pa-

trão e seringalista — o qual em
geral mantém o seu estabelecimen-

to na zona rural fora da cidade de

Itá. Assim os moradores de uma
vizinhança de seringueiros mantêm
relações apenas indiretamente com
a cidade através do patrão, do qual

dependem pela concessão de crédi-

to. Tais vizinhanças raramente

possuem confrarias religiosas bem
organizadas. Muitas vêzes cele-

bram festivamente o dia do santo

de devoção do patrão. O barracão

serve ao mesmo tempo de capela

e de sala para as festas locais. Na
comunidade de Itá, as vizinhanças

de roceiros e de seringueiros são

organizadas de forma bastante di-

versa e suas ligações com o cen-

tro da comunidade são também di-

ferentes.

IV

Finalmente, gostaria de sugerir

ou lembrar aqui que iniciamos ape-

nas o estudo sociológico e antro-

pológico da Amazônia. Uma série

de estudos empíricos das comuni-

dades da Amazônia, em várias de

suas subregiões, é necessário para

pôr a prova e modificar as hipóte-

ses apresentadas aqui e sugeridas

pelos poucos estudos de que dispo-

mos. No presente trabalho, voltei

a endossar a análise esquemática

de Galvão dos períodos de influên-

cia diferentes na formação da co-

munidade amazônica. Esta análise,

baseada na história, é como a aná-

lise “de períodos” de La Farge,

(1940), relativa a Guatemala, uma
transposição de fatos e tendências

históricas para o nível da comuni-
dade. Projeta ao período histórico

a concepção de estratificação do

arqueólogo.

Procurarei também delinear um
modêlo abstrato de uma comuni-

dade amazônica — o qual se cons-

titui de um centro-urbano e suas
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vizinhanças de moradores rurais

agregados. Essas vizinhanças dife-

ferem entre si em têrmos de micro-

ecologia e aspirações econômicas

básicas. Êsses mesmos fatôres ten-

dem a determinar a forma que o

agrupamento toma e suas relações

com a comunidade maior. A estru-

tura da comunidade amazônica

não difere, fundamentalmente da

estrutura das comunidades de ou-

tras regiões do Brasil, porém, a vas-

tidão da região e a fôrça do

meio ambiente concorrem para que

apresente características únicas.

Para os pesquisadores do futuro,

fica a tarefa de estabelecer uma
tipologia das vizinhanças rurais e

comunidades da Amazônia, basea-

da na variedade das adapta<ções

ecológicas.

SUMÁRIO

Apesar dos inúmeros volumes es-

critos por viajantes, naturalistas,

geógrafos, etnógrafos, historiado-

res, folcloristas e outros, que tra-

tam da ocupação humana no vale

do Amazonas, o estudo da comu-

nidade humana tem sido mais ou

menos esquecido. Isso é mais ver-

dadeiro se nos limitarmos à pesqui-

sa que utiliza o método moderno

de estudo de comunidade.

Como exemplos de estudos de co-

munidades modernas no Brasil ci-

taremos o de Cunha em São Paulo,

por WiLLEMs (1942) ;
o de Itapeti-

ninga, em São Paulo, por Nogueira

(1962); o de Minas Velhas, na Ba-

hia, por Harris (1956) ; e o realiza-

do por mim e Galvão de uma pe-

quena comunidade no vale do

Amazonas em 1948-49 (Wagley,

1964; e Galvão, 1955).

Aqui, primeiramente, analisarei

a formação das comunidades ama-

zônicas através da história, pro-

curando relacionar as mesmas ao

cenário regional, distinguindo cin-

co épocas ou períodos cada qual

marcado por processos característi-

cos : 1 . Primeiras Comunidades Lu-

so-brasileiras 1600-1754. — 2. Co-

munidades Civis Amazônicas, 1759

— 1850. 3. 1850-1912 — A Era da

Borracha. — 4. 1912-1942 — Era

da Decadência. — 5. De 1942 até

o Presente — Uma Era de Trans-

formação Social.

Em segundo lugar, desejaria

apresentar um modêlo esquemati-

zado da comunidade amazônica

para a pesquisa futura. Uma comu-

nidade amazônica é uma comuni-

dade rural urbana. Possui um cen-

tro urbano, por excelência a Sede

do Município, havendo porém ou-

tros conjuntos urbanos que podem

servir de centro: uma serraria

grande, uma vila em crescimento,

cu mesmo um pôsto de missioná-

rios. — Ligados a tais centros há
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uma série de agrupamentos rurais

(ou melhor dizendo vizinhanças),

que podem ter várias formas: 1)

uma pequena vila ou povoado; 2)

casas espalhadas ao longo de um
rio ou igarapé; 3) ou ainda casas

espalhadas numa grande proprie-

dade ou fazenda. O tipo de uma
comunidade amazônica é determi-

nado pelas condições ecológicas es-

pecíficas da localidade e de sua

economia básica, havendo na re-

gião uma variedade infinita de zo-

nas ecológicas que se estendem

desde a ilha do Marajó e Zona
Bragantina até ao baixo Amazo-

nas. Acresce ainda que, em qual-

quer comunidade como a que é a

definida aqui, há em geral várias

“micro-áreas ecológicas” conforme

Bordallo da Silva (1959) as deno-

mina. E em cada uma dessas zonas

ecológicas e mesmo nas pequenas

micro-áreas há adaptações econô-

micas caracteristicas.

No presente trabalho voltei a en-

dossar a análise esquemática de

Galvão (1955), dos períodos de in-

fluência diferentes na formação da

comunidade amazônica: essa aná-

lise, baseada na história, é como
a análise “de períodos” de La Far-

GE (1940), relativa a Guatemala,

uma transposição de fatos e ten-

dências históricas para o nível da

comunidade. Procurarei, também,

delinear um modêlo abstrato de

uma comunidade amazônica, que

se constitui de um centro urbano

e suas vizinhanças de moradores

rurais agregados. Para os pesquisa-

dores futuros fica a tarefa de esta-

belecer uma tipologia das vizinhan-

ças rurais e comunidades da Ama-
zônia baseada na variedade das

adaptações ecológicas.
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