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HISTORIA POS-COLOMBIANA DA ALTA AMAZÓNIA'

Anne Christine Taylor

Tradução: Beatriz Perrone-Moisés

Tanto do ponto de vista historiográfico

como do ponto de vista etnológico, as

sociedades indígenas da Alta Amazó-

nia padecem de uma tríplice margina-

lidade. Situadas no limite entre dois univer-

sos — o andino e o amazónico — radicalmen-

te separados nas tradiçóes académicas que ali-

mentam o americanismo, foram por muito

tempo vistas como versões bastardas dos mo-

delos paradigmáticos construídos para cada

uma dessas tradiçóes: desprovidas dos apare-

lhos rituais e sociais que se acreditava serem

característicos das "Tropical Forest Cultures",

também lhes faltava o aparato material e polí-

tico das sociedades andinas e, assim, não se

percebia nenhum interesse teórico em con-

sagrar-lhes pesquisas. As margens dos dois im-

périos que moldaram os destinos da América

do Sul ocidental — o inca e o espanhol —

,

sempre foram profundamente afetadas pela

história desses dois grandes focos sem, no en-

tanto, deles participarem, a não ser de modo
muito indireto. Os historiadores não tinham,

portanto, nenhuma razão para dedicar-se a

elas. Além disso, por estarem situadas numa
zona de fronteira entre Estados, naçóes e or-

dens religiosas, pagaram o preço, na carne e

enquanto objeto de estudo, das aberrações in-

duzidas por uma perspectiva agressivamente

nacionalista ou apologética. Finalmente, a pró-

pria natureza conspira para esvaziar a densi-

dade sociológica e histórica das sociedades da

Alta Amazónia; tudo o (jue a geografia tem de

espetacular, diversificada e rica de sentido, a

paisagem humana tem de sóbria, monocromá-

tica, desencorajadora por sua uniformidade

cultural e sua proliferação étnica incompreen-

sível. A tentação de explicar uma pela outra

ou até substituir insidiosamente a sociologia

pela topografia explica a importância desme-

dida por muito tempo atribuída às determina-

ções "naturais" na apreensão antropológica

dos grupos do oeste amazônico.-

Contudo, o acúmulo de marginalidades que

tanto pesou sobre a percepção científica des-

sas populações também lhes valeu algumas

vantagens historiográficas inesperadas: fi-ontei-

ra significa conflito e, conseqiientemente, re-

gistros. O litígio de fronteiras entre o Equa-

dor e o Peru alimentou de modo especial im-

portantes compilações de arquivos;^ em
menor escala, as incursões portuguesas, cada

vez mais frequentes e ousadas ao longo do sé-

culo XVIII, suscitaram, nas pegadas das refor-

mas bourbonianas, dezenas de projetos e re-

latórios militares, administrativos e eclesiásti-

cos relativos à região.^ Paradoxalmente, a

distância entre o piemonte amazónico e os

centros do império espanhol garante-lhe uma
presença documental de qualidade excepcio-

nal, na medida em que, como todas as regiões

marginais de domínio espanhol, essa região foi

entregue aos cuidados das missões religiosas.

Os jesuítas construíram ali uma grande mis-

são, a de Maynas, cuja história foi várias vezes

contada pelos cronistas da ordem. ^ Essas vá-

rias tradições historiográficas estão, evidente-

mente, centradas em épocas e regiões diferen-

tes e orientadas por interesses contraditórios,

o que torna difícil organizá-las dentro de uma
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\ isão unificada e coerente. Em suma, os qua-

dros de aniílise são mutiladores e truncados,

mus a matéria-prima é relativamente abundan-

te e variada.

Tal contexto científico exige algumas me-

didas elementares de higiene metodológica.

Antes de mais nada, é preciso procurar "des-

naturaliz;u" a história da Alta Amazónia e íugir

como da peste das falsas evidências forneci-

das pela geografia, a começar pelas diferen-

ças de altitude: a ci\ ilização não flui necessa-

riamente de cima para baixo, como se acredi-

tou durante muito tempo, e um desnível de

2 mil metros em si não quer dizer nada. Na
mesma ordem de ideias, deveria ser evidente

que uma paisagem segmentada, difícil de per-

correr para um ocidentiil, não acarreta auto-

maticamente a atomização sociológica que tão

comumente se atribui aos grupos da monta-

íw. Em resumo, é preciso aprender a consi-

derar o espaço mais como um resultado do

que como um dado, ainda que apenas a título

heurístico, em vez de sempre reduzir a histó-

ria a uma geografia achatada. Em segundo lu-

gar, convém abandonar os recortes espaciais

e cronológicos provenientes de uma perspec-

tiva centrada no Estado, na Nação, na Igreja

ou nas terras altas dos Andes, e reconstituir

os conjuntos e redes de troca fi^agmentados pe-

la historiografia antiga, de modo a ressaltar os

objetos e os ritmos de evolução próprios da

área considerada.'' Finalmente, é preciso bus-

car a unidade de perspectiva indispensável pa-

ra uma abordagem histórica consequente, is-

to é, parcial em todos os sentidos; em outras

palavras, adotar um ponto de vista fixo, que sir-

va para medir as variações. Neste trabalho, o

bloco jivaro constituirá o foco implícito. Não

que este lhe seja consagrado de modo exclu-

sivo ou mesmo prioritário; mas é com referên-

cia às suas características etnográficas e à sua

trajetória histórica que avaliaremos a das ou-

tras populações da região. Isso também expli-

ca a escolha dos limites geográficos atribuídos

à Alta Amazónia aqui tratada, ou seja, a região

da montana oriental compreendida entre a li-

nha do Equador e o 6? grau de latitude sul,

e do oeste ao leste, da vertente oriental da cor-

dilheira à foz do rio Tigre; essa região corres-

ponde, grosso modo, ao que era chamado de

"missão alta" de Ma\'nas e, portanto, a luna boa

parte da Presidência de Quito tal como se en-

contrava em 1800.

A PAISAGEM CONTEMPOH.\NEA

A metade setentrional dessa zona é hoje em
dia muito menos "desenvolvida" do que a re-

gião ao sul do Maraíion. .\lguns números bas-

tam para a\aliar a distância: Puyo, a cidade

mais importante do piemonte equatoriano, não

tem mais de 18 mil habitantes e a população

não indígena da RAE (Region Amazonica

Ecuatoriana, território com uma superfi'cie de

130 mil km-) não passava de 270 mil pessoas

no recenseamento de 1982 (A. Colin Dela-

vaud, 1982:38). O piemonte ao sul do 4? grau

de latitude sul, ao contrário, inclui, de Tara-

poto a Iquitos, pelo menos cinco cidades com
mais de 20 mil habitantes (Iquitos tem mais

de 230 mil habitantes) e a população total da

área aqui considerada — o norte das proWn-

cias peruanas de San Martin e de Loreto. e o

departamento de Amazonas — ultrapassa de

muito o milhão (H. Martinez, 1988:166). De
modo esquemático, nossa .\lta Amazónia é de-

marcada por dois pólos de desenvoKimento:

ao norte, a principal zona petrolífera equato-

riana, centrada em Lago Agrio, uma boom-

town trepidante e excepcionalmente sórdida,

centro de uma área de intensa colonização; ao

sul, a região de Mo\obamba, cujo desemoKi-

mento, bem mais antigo mas atualmente mais

lento do que o das cidades do Ucayali e do

Huallaga, acelerou-se após a abertura da es-

trada Olmos-Bagua-Jumbilla, \ etor de um flu-

xo de imigrantes da sierra. Na região entre o

Napo e o Maraiion, a frente de colonização

ainda está praticamente limitada à franja su-

bandina, embora comece a penetnu- na planí-

cie, entre Tena e Macas, graças a uma infi:~d-

estrutura \iária longitudiuiil niiiis ou menos es-

tá\el. Toda a região compreendida entre a jun-

ção do Zamora e do Upano e do Maranon, aci-

dentada e de difícil acesso, ainda está bastan-

te isolada; só se encontnun ali alguns ptnwidos

de uma centena de fiuníli;is mestiças. M.iis per-

to do Maranon, às miu^ens do biúxo Cenepa.

do Santiago inferior, a densidade populacio-

nal aumenta brut;Uinonte, e entni-se numa ou-

tra escala de fenómenos: uma densii m;ilha \ia-

ria liga a cordilheira às terras baixas, por to-

dos os lados há cidatles de milhares de habi-

tiuites e colonos — camponeses pobivs da jfkT-

ra ou de outra parte da Ama/ònia — insta-

lados nas margens dos rios e na poeira de lu-

garejos cjue marcam os principias rios. Tudo
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comprova a violência das mudanças ocorridas

nessa parte da Amazónia peruana durante as

últimas décadas; as aberturas de estradas, a in-

tensidade dos intercâmbios e da produção co-

mercial, a presença do exército e da polícia, o

dinheiro da cocaína e a violência da guerrilha,

ambos se expandindo inexoravelmente para o

norte do Maraiion. Se a frente pioneira equa-

toriana ainda constitui em ampla medida uma
extensão da economia bastante arcaica da sier-

ra, a Amazónia peruana, ao contrário, consti-

tui claramente uma zona de dinamismo socio-

lógico e económico autónomo.

O PANORAMA ETNOGRÁFICO

O Oriente equatoriano e o norte do Maranon,

com exceção das províncias de Napo e de Su-

cumbios, ainda pertencem aos índios em sua

maior parte, especialmente aos grupos de lín-

gua Jivaro. Estes totalizam quase 80 mil pes-

soas, repartidas por quatro blocos dialetais: os

Achuar (aproximadamente 6 mil), na divisa do

Equador com o Peru, principalmente nos va-

les do Pastaza e do Huasaga (Descola, 1986;

Taylor, 1985-9; Ross, 1980; Uriarte, 1990); os

Shuar propriamente ditos (30 mil) (Harner,

1972; FCS, 1974; Hendricks, 1988), que ocu-

pam a montana entre o Zamora e o Palora; os

Aguaruna (35 mil) (Brown, 1984; Guallart,

1981), que se estendem da bacia do Cenepa

até o curso superior do rio Mayo; os Huambi-

sa do Santiago e do Morona (Lenar, 1986); e

os Shiwiar do Tigre e do Corrientes (SevTnour-

Smith, 1988), um grupo de origem mista cujo

dialeto é, no entanto, muito próximo do

Achuar. Além deles, há dois pequenos grupos

de aproximadamente mil pessoas cada um, os

Shapra (localizados nos afluentes do baixo Mo-

rona) e os Murato ou Kandoshi (Amadio,

1985), situados no baixo Huasaga e nos afluen-

tes da margem direita do baixo Pastaza, per-

tencentes a uma família lingiiística, o Candoa,

cuja filiação jivaro é bastante controvertida

(Payne, 1981). Em termos culturais e socioló-

gicos, contudo, é evidente que esses grupos

pertencem ao conjunto jivaro." O grande con-

junto jivaro-candoa faz fronteira ao norte com
grupos da floresta de língua Quéchua, conhe-

cidos como Quíchua Canelos e Napo Runa.

Os primeiros vivem nos vales do Bobonaza e

do Curaray e são vários milhares; entre outros

componentes, abrigam Achuar transculturados

e os remanescentes das tribos Zaparo antiga-

mente numerosas nessa zona** (Whitten,

1976, 1986; Reeve, 1984). Os últimos, também
conhecidos, erroneamente, como Quijos^

constituem um grupo importante em termos

numéricos e territoriais: são aproximadamen-

te 20 mil pessoas que ocupam, ao lado dos co-

lonos, o alto vale do Napo e seus afluentes e

as nascentes do Curaray, do Tigre e do Cor-

rientes (Oberem, 1971; Hudelson, 1987, 1988;

Muratorio, 1987). Os Huaorani (antigamente

chamados de Aucas), localizados a leste dos

Napo Runa, nas colinas entre o Curaray e o

Napo, constituem uma família linguística iso-

lada; são aproximadamente 2 mil, mas muitos

deles se casam com Runas e adotam uma iden-

tidade Quêchua (Yost, 1981; L. Rival, 1990). O
cinturão quíchua continua a leste — qualquer

que seja sua identidade original ou subjacen-

te, a maior parte dos grupos do Tigre-Cor-

rientes e do Napo fala Quêchua —, mas umas

poucas comunidades zaparo (especialmente os

Arabela e os Iquitos) ainda existiriam nas co-

linas entre o Pastaza e o Napo. As fronteiras

meridionais do conjunto ji\aro se encontram

"índios bravos":

uma família shuar

(um homem e suas
duas mulheres),

fotografada em
Cuenca, Equador,

no início do século.

A foto —
evidentemente

posada — exibe

todos os traços

considerados

característicos

desta categoria de
índios: ferocidade,

insubmissão e

orgulho, poliginia,

roupas,

ornamentos e

objetos tradicionais

que contrastam

com o "bricolage"

na roupa e na
cultura dos "índios

domésticos".
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coin iirupos pertencentes ao conjunto Ciihua-

[xuia (C'ha\a\ itas e Xeberos, totiiJi/ando apro-

ximadamente 15 mil pessoas; Fuentes, 1988),

ou vjrupos de língua Quèchua como os Lamis-

tas (total de aproximadamente 20 mil pessoas;

Scazzochio, 1979; Wise, 1985) e, finalmente

duas etnias profimdamente aculturadas de ori-

tíem tupi, os Cocamas e os Cocamillas, locali-

zados respecti\amente no baixo Ucaviíli e no

baixo Huallaga, com uma população de apro-

ximadamente 25 mil pessoas (Stocks, 1981; ver

Mapa, p.227).

Quando se consideram os traços culturais

líeralmente invocados nas tipologias etnológi-

cas, essas sociedades da Alta Amazónia têm

um perfil bastante uniforme. Todas se carac-

teriza\am, até recentemente, por um padrão

de habitat disperso, economia de caça, coleta

e agricultura de coivara à base de mandioca,

uma organização política acéfala, ou mais pre-

cisamente um alto grau de autonomia local —
das casas ou microcomunidades — na gestão

dos recursos económicos, do poder político e

das relações com o sobrenatural; todas parti-

lham uma cultura material sóbria mas tecni-

camente refinada, sistemas simbólicos pouco

exteriorizados ou formalizados, sem cânon ex-

plícito nem exegetas, nenhum grande ritual co-

letivo e, finalmente, um complexo xamânico

muito desenvolvido que se estende de uma et-

nia a outra. No seio desse conglomerado so-

ciológico, é preciso contudo distinguir, no que

se refere às instituições políticas e aos siste-

mas de parentesco, dois conjuntos claramen-

te distintos: o dos falantes de Quêchua da

floresta'^' de um lado, cuja organização

político-ritual é profundamente marcada por

modelos coloniais (civis ou eclesiásticos) e cujo

parentesco se caracteriza por uma terminolo-

gia híbrida de tipo mais ou menos andino, mas

com traços dravidianos, uma grande importân-

cia do pseudoparentesco {compadrazgo e com-

padrinazgo) e um casamento relativamente

afastado no plano genealógico; do outro, o dos

grupos "tradicionais" (isto é, os Jivaro, os

Huaorani, os Zaparo...), que têm todos siste-

mas de parentesco dravidianos clássicos (ter-

minologias ditas "de duas seções", casamento

simétrico em graus mais ou menos próximos

de primos cruzados bilaterais) e chefias de

guerra (real ou imaginária, isto é, xamânica)

fluidas e efémeras. Tal distinção deve ser rela-

tivizada, contudo, pois as identidades que re-

metem a esses dois conjuntos de sociedades

estão longe de ser exclusivas; estão, ao contrá-

rio, profundamente imbricadas umas nas ou-

tras, na medida em que grupos falantes de

Quêchua ou cristianizados ser\em de fi^ente

de transculturação para as tribos mais "selva-

gens", enquanto eles mesmos alimentam sua

etnogênese — e a capacidade xamânica que

a fundamenta em part:e — com suas relações

com o mundo dos "índios bravos" aparente-

mente menos aculturados.

O PASSADO PRÉ-COLOMBIANO

O passado pré-colombiano da .\lta .\mazônia

ainda está mergulhado em tre\ as, por falta de

trabalhos arqueológicos adequados," o que

torna impossível ligar com segurança o passa-

do pré e pós-colombiano numa mesma trama

narrativa. A antiguidade será, assim, evocada

de modo retrospectivo, a partir da história co-

lonial, e num nível temático mais do que cro-

nológico.

Isso posto, sabe-se no entanto o suficiente

para afirmar que no momento da conquista es-

panhola essa região tinha uma configuração ét-

nica e cultural sensivelmente diferente da que

tem hoje. O bloco jivaro strícto sensti ainda se

estendia por boa parte da alta encosta orien-

tal ao sul do Paute e, no início da época incai-

ca, chegava a ocupar uma parte considerável

da sierra sul-equatorial (Taylor, inédita a); o

vale do Upano, ocupado pelos Shuar durante

o século XVIII — e do qual foram expulsos no

século XX —, em compensaçàa era habitado

por grupos cariar de cultura andina (Tavlor.

1986). O conjunto Candoa era. em termos de

território e população, muito mais v^isto do que

atualmente, já que incluía grupos ribeirinhos

importantes no baixo Pastazii, no MiU~anon e

no Morona, entre os quais a população conhe-

cida na época com o nome de Maviias. Ao nor-

te e a leste do Pastaza se encontrava um gran-

de conjunto cultural, de gnuide div eniidade in-

terna, o dos Zaparo, que reunia v lírias tribos

do inteiflúv io por muito tempo conhetnd;is pt^r

sua belicosidade e seu "primitiv ismo", t;ús ci>-

mo os Gaes e os Semigaes ou Shimigavvs. Nas

bordas setentrion;us e orientais desse bUxHX

encontraviun-se ;unda um grupo de Imgua Tu-

pi, os Omáguas, ijue em seguida se retnuram

piu-a o sul e para o leste (Chaumeil. 19S1;

Mvers. 1988). giupos possivelmente clulx^ha

chamados Quijos, p;ute na montafm e piute na
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sierra, os Aushiri ou Awishira, sociedade opu-

lenta instalada no vale médio do Napo e pro-

vável origem dos Huaorani contemporâneos

e, finalmente, vários grupos tukano ocidentais

como os Encabellados e os Orejones (ver Ma-

pa, p. 231). Ao sul, os Jivaro tinham como vi-

zinhos as sociedades de língua Cahuapana, co-

mo os Xeberos e os Chayavitas e, mais a oeste,

um conglomerado de grupos muito mal iden-

tificados conhecidos pelo nome de Motilones,

cujos sobreviventes iriam constituir o núcleo

dos Lamistas coloniais. O Maraiíon e o Hual-

laga eram habitados por outros núcleos tupi,

como os Cocama e, na montana beirando as

terras altas, encontrava-se uma infinidade de

microetnias provavelmente descendentes de

mitimaes incaicos.'- De resto, redes de trocas

de grande escala cortavam esse espaço, carre-

gando machados de pedra, conchas de

Spondylus (objeto muito valorizado e substi-

tuído, no século XVII, pelas miçangas impor-

tadas pelos jesuítas) e os machados-moeda de

cobre tão difundidos por toda a sierra equa-

torial (Oberem, 1966; Holm, 1978). Essas re-

des, baseadas em sistemas de companheiris-

mo econômico-ritual diádicos intra ou interét-

nicos mais do que em grupos de especialistas

em viagens de longa distância (como ocorre-

rá mais tarde), articulavam-se, no sul, ao ma-

crossistema aravvak andino e, a leste, ao gran-

de circuito que unia as sociedades do Solimões

às da costa atlântica (Santos Granero, 1988;

Sweet, 1974; Whitehead).

Essa descrição breve e sumária pretende sa-

lientar duas características importantes da pai-

sagem sociológica pré-colombiana. Em pri-

meiro lugar, uma diversidade cultural bem
maior do que atualmente existente, já que a

gama de formas sociais ia das sociedades in-

terfluviais "simples" como os Gaes até grupos

ribeirinhos vivendo em grandes aldeias, estra-

tificados e dotados de chefias poderosas, os

dois pólos às vezes coexistindo no seio da mes-

ma "etnia" ou da mesma família linguística.

Em segundo lugar, uma fragmentação étnica

menos pronunciada do que hoje em dia e um
maior número de grandes blocos linguísticos.

Em outras palavras, a evolução ocorreu no sen-

tido de uma maciça homogeneização cultural

e, ao mesmo tempo, uma dissolução dos ma-

crossistemas e das redes regionais em benefí-

cio de níveis de organização intermediária ou

puramente local.

O SÉCULO XVI:

UMA FRONTEIRA NATIMORTA

Nessa região, como em todo o resto da coló-

nia, a primeira leva de implantação no piemon-

te amazônico — que ocorreu, cronologicamen-

te, seguindo o eixo noroeste-sudeste, entre

1540 e 1620'^ — baseava-se na busca e explo-

ração dos recursos auríferos, inicialmente atra-

vés do garimpo, e logo depois através da ope-

ração de minas no piemonte meridional, essen-

cialmente em Zamora. A penetração hispânica

foi acompanhada pelo estabelecimento de uma
malha urbana relativamente densa— em com-

paração com a sierra e o litoral — e um afluxo

de imigrantes, nem todos espanhóis, evidente-

mente, impossível de calcular precisamente

mas certamente considerável. De fato, a orga-

nização administrativa do Oriente foi bem mais

desenvolvida, entre 1550 e 1580, do que a do

litoral ou a das terras altas equatoriais ''' (ver

Mapa, p. 232). Isso posto, não se deve superes-

timar a importância material dessas cidades

amazônicas. A expressão ciudades que se uti-

lizava para qualificar tais povoados deixa bem
claro o peso cultural do modelo urbano entre

os espanhóis, mas traduz mal a realidade físi-

ca desses vilarejos sórdidos e efémeros. Além
disso, o fenómeno de urbanização intensa e

precoce na Amazónia não deve fazer perder de

vista o caráter extraordinariamente móvel da

população colonizadora que, apesar da hosti-

lidade do meio, vagava por toda a região dei-

xando sua marca de devastação, tanto para

procurar novos locais de garimpo quanto para

capturar escravos.'^ Por isso tais vilas e seus

ocupantes tiveram um efeito desproporcional

em relação ao seu papel económico e à sua im-

portância demográfica.

Na virada do século — entre 1580 e 1625,

dependendo da data de fundação das aldeias

—

essa fronteira começou a periclitar. A derro-

cada da primeira frente de colonização pode

ser explicada por um conjunto de fatores: o ca-

ráter apressado e anárquico da implantação,

aliado à relativa fraqueza dos meios de con-

trole e de recrutamento das populaçóes indí-

genas locais, o esgotamento dos recursos que

motivavam a colonização e, principalmente, o

desaparecimento da mão-de-oi)ra indígena, fu-

gida, massacrada ou extinta pelas epidemias.

Os espanhóis tentaram, é verdade, uma re-

conversão em direção à produção têxtil, prin-
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cipalineuto oin Mcnohainha, Quijos e Macas;

cie fato, a principal ricjue/.a dessa /ona, depois

do ouro, era o algodão, que aliás constituía a

base do tributo exigido dos índios em enco-

micnda, tanto em Baeza quanto no vale do

Upano. Mas o algodão, como o ouro, não bas-

tou para garantir o florescimento económico

dessas povoações e a produção têxtil nunca se

tornou uma produção de exportação. Em com-

pensação, desempenhou um papel essencial na

economia regional, na medida em que a vara

de algodão rusticamente tecida (tocuyo) tor-

nou-se rapidamente, e de modo duradouro, a

unidade de moeda corrente com a qual se pa-

ga\a o trabalho dos índios.

De qualquer modo, a partir de 1580 o gros-

so da população imigrada começa a refluir em
direção à sierra, os encomendews desaparecem

ou se retiram e, no tiuiil do século, resta ape-

nas um punhado de habitantes nas ciudades

que não desapareceram pura e simplesmen-

te, como Logrofio, Sevilla de Oro e até Zamo-

ra, temporariamente abandonada. A frente

pioneira se fecha sobre si mesma e vai-se fos-

silizando progressivamente. Enquanto isso, as

vias de acesso ao Oriente se degradam e se

rarefazem: ao longo de todo o piemonte equa-

torial austral, restam abertas apenas três es-

tradas, a que passa por Chachapoyas e pelo al-

to Maranon, a que passa por Valladolid e pelo

Chinchipe e a que passa por Baeza e pelo Na-

po que, ao longo dos séculos XVII e XVIII, se-

rá considerada a mais "fácil" para ir da sierra

de Quito à bacia do alto Marafion.

A veia épica própria da tradição histórica

das regiões de fronteira encobre a incómoda

realidade de os espanhóis terem sido recebi-

dos pacificamente por quase toda parte, prin-

cipalmente ao sul do Pastaza e especialmente

pelos grupos jivaro. Naturalmente, essa situa-

ção não resistiu à rapacidade dos espanhóis,

às expedições de escravização e à força letal

arrasadora das epidemias importadas. A par-

tir de 1570, uma série de revoltas e rebeliões

pontuou a história da frente aurífera: as mais

famosas são a dos chamados Pendays (xamãs),

na zona Quijos, em 1573, e a "revolta jivaro"

de 1590,'^ instigada na realidade, como a

maior parte dessas rebeliões locais, por um
grupo de mestiços aliados a índios andinos en-

\ iados em corvéia de garimpo às terras baixas

(Taylor, 1986). Essas primeiras tentativas de

resistência armada, todas rapidamente sufoca-

das, ilustram alguns traços característicos das

relações que os índios dessa região manteriam

durante muito tempo com os brancos. Inicial-

mente, a ausência de reações coordenadas em
grande escala, ou de confederações semelhan-

tes às que existiam no piemonte arawak do Pe-

ru central (Casevitz, 1991; Roman e Zarzar.

1983). Ausência igualmente de grandes movi-

mentos messiânicos pan-étnicos; os levanta-

mentos indígenas peruanos do século X\1II não

afetaram nem um pouco as populações do nor-

te da Alta Amazónia. Além disso, quase todas

as rebeliões documentadas dessa região foram

desencadeadas por mestiços ligados às missões

(os viracochas) ou aos povoados civis e não por

"índios bravos", como sempre se queria fazer

crer. Finalmente, mesmo os "insurretos" mais

intratáveis, especialmente os Ji\ aro, geralmente

preferiam desaparecer na floresta e esperar que

seus agressores esgotassem suas forças e suas

reservas, em vez de enfrentar militarmente as

tropas hispânicas — e nisso também diferem

dos Campa-Piro do piemonte central e dos

Chiriguano tupi do sul da Bolívia (Saignes,

1990; Combès e Saignes, 1991). Não é certa-

mente por acaso que essa reticência em com-

bater invasores estrangeiros tinha por corolá-

rio um belicismo interno muito desenvolvido

— particularmente no seio do macrogrupo Ji-

varo—, ao passo que o que distingue a rede ara-

wak é, como se sabe, um "endopacifismo" ri-

goroso. De fato, o único grupo na Alta Amazó-

nia do norte a atacar sistematicamente os

brancos durante algiuu tenipa os Gaes, perten-

cia a um conjunto, o dos Zapara que parece ter

sido igualmente "exoguerreiro".'"

As expedições escrav agistas — organizadas

sob pretexto de recuperar índios de eturomien-

da fugitivos ou "apóstatas" das missões — e

principalmente as epidemias'^ provocaram a

partir de 1580-90 uma deserção generalizada

das margens dos grandes rios e uma tuga em
massa dos índios em direção às colinas do hin-

terland, além de uma dissolução diis redes de

troca e de conumicação intertribais e interét-

nicas. O piemonte de ccja t;unl)ém se esv^iziou,

já que seus habitantes se retinuiim p;ira a sUt-

ra ou para as zonas do Oriente de diticil aces-

so. O resultado disso foi uma profimda acen-

tuação da separação entre terras altas e bai-

xas, entre andinos o habitantes da tloresta.

separação de cjue os próprios colonos am;uò-

nicos. cada vez mais maT>íin;ili/.;idos tvonòmi-
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ca e socialmente, foram as primeiras vítimas.

Além disso, os mecanismos de identificação

começaram a se modificar de acordo com as

relações de força entre índios e brancos; as-

sim, grupos das terras altas fugindo da enco-

mienda ou da mita se "selvagizam" definitiva-

mente (por exemplo entre os grupos jivaro do

Zamora, onde se refugiam numerosos oyari-

cos palta e cariar), enquanto alguns grupos das

terras baixas se "andinizam" adotando o Quê-

chua e se organizando em função de sua vizi-

nhança com os colonos (por exemplo os "Qui-

jos" ou Napu Runa e os Canar do alto vale do

Upano, simbioticamente ligados ao povoado

mestiço de Macas. Tais fenómenos — apari-

ção de uma no mans land esvaziada de seus

habitantes, polarização das identidades étni-

cas (andinos falantes de Quêchua, racionais e

cristianizados, habitantes da floresta selvagens,

obtusos, infiéis e insubmissos) — traduzem a

metamorfose em fronteira, em todos os senti-

dos do termo, de uma região anteriormente

muito povoada em alguns lugares e, principal-

mente, profundamente associada, por múlti-

plos laços económicos, políticos, sociais e cul-

turais, às populações da sierra.'^

A ORDEM MISSIONÁRIA

Foi justamente a questão da obtenção e adap-

tação da mão-de-obra indígena que forneceu

aos missionários a ocasião de se implantarem

numa região até então entregue aos interes-

ses dos encomenderos, que não tinham meios

de controlar de maneira eficaz uma popula-

ção — ainda que bastante desfalcada — rebel-

de ou fugitiva. De qualquer modo, o desen-

volvimento local de uma frente missionária se

inscreve, evidentemente, numa dinâmica co-

mum a todas as zonas marginais da colónia.

Sabe-se que um processo idêntico ocorre pe-

la mesma época no baixo Maranon, em Mo-
jos, no Paraguai e nos llanos da Venezuela. Na
região que nos interessa, a missão jesuíta de

Maynas foi de longe a mais importante, tanto

por suas dimensões geográficas (ver mapa, p.

234) — quanto por seus efeitos sobre o mun-

do indígena e o peso político dos modelos de

recrutamento que desenvolveu. Esquematica-

mente, pode-se distinguir três fases na histó-

ria da missão: de 1633 (data da chegada dos

jesuítas a Borja) a 1660, um período de explo-

ração intensiva, de colaboração com os co-

A Alta Amazónia e a área jivaro

TUMACO V \
COLÔMBIA

Fonte: Whitten, 1976

lonos locais e de desenvolvimento de técnicas

de redução; de 1660 a 1700, uma grande on-

da de expansão na região Pastazo-Curaray-

Tigre, acompanhada pela fundação de várias

reduções; e finalmente, a partir de 1720, con-

forme essa frente despencava devido às rebe-

liões e à mortalidade que assolava as missões,

uma segunda leva de entradas e fundações,

bem mais a leste, pela bacia do Napo e o mé-

dio Amazonas, expansão contida pela expul-

são da ordem em 1767.

Aparentemente, o desenvolvimento da mis-

são jesuítica foi espetacular: no espaço de cem
anos, a Companhia conseguiu fundar mais de

quarenta reduções que reuniram, ao longo dos

anos, várias dezenas de milhares de índios. Na
verdade, o edifício era frágil e a grande maio-

ria das reduções criadas teve uma existência

fugaz. Tal fragilidade se explica em primeiro

lugar pela falta de missionários — nunca eram

mais de vinte no total, para controlar, teorica-

mente, mais de 100 mil pessoas (por volta de

1660) (Golob, 1982) — e mais ainda pela au-

sência de uma infra-estrutura administrativa

e militar coerente e organizada. Em outras pa-

lavras, a frente de colonização era suficiente

para garantir aos jesuítas uma "clientela" per-

manente, fugindo da exploração dos encomen-

deros, mas não suficiente para que os religio-

sos pudessem consolidar suas conquistas e seu

poder sobre os índios.

O apelo aos jesuítas lançado em 1664 pelo

governador de Borja marcou o nascimento

dessa relação ambígua, ao mesmo tempo con-

flituosa e simbiótica, (}ue até recentemente
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ainda caructeiiza\a as relações entre missio-

nários e colonos no piemonte eqnatorial. Re-

lação conflituosa porque os dois grupos com-

petiam freíjiientemente pela captura dos ín-

dios (destinados aos encomendems ou às

reduções), assim como pela obtenção das par-

cas riquezas que eles podiam fornecer. De res-

to, os arqui\os estão repletos de denúncias

acusando os religiosos de escravização clan-

destina, de triífico ilegal, de "quebrar" os pre-

ços dos produtos manufaturados, em suma, de

minar com suas práticas criptocomerciais um
dos mecanismos essenciais de extração de ri-

queza pelos colonos, a saber, a imposição de

uma troca com taxas exorbitantes (Jouanen,

1941). Ladainha que se podia ouvir ainda há

pouco em \ árias vendas de Puyo e de Macas...

Mas também uma relação simbiótica, já que

uns dependiam dos outros para sobreviver.

Porque foram a cobiça e a pressão constante

dos colonos que empurraram para os braços

dos missionários índios de outro modo muito

reticentes a se deixarem reduzir, mas sem os

missionários e o auxílio da mão-de-obra indí-

gena suplementar recrutada nas reduções e

controlada pelos religiosos, os colonos não te-

riam conseguido obter dos índios "libres" ou

de encomienda o trabalho que garantia sua so-

bre\ivência. Uns não podiam se reproduzir

sem os outros, e todos se sentiam constante-

mente ameaçados pelos interesses do vizinho.

E a mesma história se repete em relação aos

abades dominicanos ou franciscanos do sécu-

lo XIX — muito solicitados pelos patrones e

regatones para garantir a cobrança de uma dí-

vida junto aos índios — e em relação aos sale-

sianos do século XX, inicialmente incentivado-

res ativos da colonização e em seguida defen-

sores dos Shuar, cujas terras são ameaçadas por

esses mesmos colonos e seus descendentes.

Apesar de sua implantação superficial e da

quantidade de fracassos que acumulou, a mis-

são jesuítica de Mavuas deixou marcas muito

duradouras nas sociedades indígenas da região.

Em primeiro lugar, uma cicatriz demográfica

indelével: as terríveis caças aos neófitos orga-

nizadas várias vezes por ano com a ajuda de

dezenas ou até centenas de indígenas (Golob,

1982), a obstinação dos jesuítas em manter

suas vítimas em aldeias à beira dos grandes

rios, expondo-os assim não apenas a sofrer o

ataque direto das epidemias que se abatiam

sobre as missões pelo menos uma \ez por ge-

ração, mas também a uma mortalidade en-

démica de proporções considerá\eis ligada à

insalubridade e à malária. Tudo isso explica

por que a população da região coberta pela

missão baixou de aproximadamente 200 mil

em 1550 para 20 ou 30 mil em 1730 (Golob,

op. cit.; Taylor, 1989), o que significa uma di-

minuição global da ordem de 80% a 90%.
Além disso, nos grupos que sobre\ iveram, vá-

rios traços culturais se devem à presença je-

suíta: em várias sociedades, a organização es-

pacial e residencial (especialmente a alternân-

cia regular entre habitat agrupado e disperso

em purina-'^ ou ainda a disposição das aldeias

em barrias, como em Andoas ou entre os La-

mistas — cf. Scazzochio, op. cit), as estrutu-

ras familiares e demográficas (abandono da po-

liginia, casamento masculino precoce típico

das sociedades de língua Quêchua da flores-

ta) e a estrutura político-ritual (híbrido variá-

vel de um modelo simplificado do sistema an-

dino dos cargos e das organizações aldeãs para-

eclesiásticas; cf. por exemplo Reeves, op. cit.,

e Whitten, 1976) são uma herança direta da

missão. Sem mencionar as modificações da in-

dumentária— já não existem índios "nus" na

Alta Amazónia, desde o século X\lll —, a in-

trodução de novos géneros de culti\o — ar-

roz, mandioca brava — e as especializações

económicas (a fabricação do curare para a tro-

ca ou o mercado pelos Tikuna e Lamistas, o

carregamento do sal pro\eniente do Huallaga

pelos Quíchua do Napo e do Bobonaza, a pro-

dução de farinha de mandioca, de redes, teci-

dos etc).

Contudo, a consequência mais importante

da implantação missiouiíria foi sem duvida a

separação radical que contribuiu p;u~a institu-

cionalizar entre os "colaboradores" e os retra-

tários, entre os cristianiziídos — em genil ta-

lantes de Quêchua e habitantes sedentiirios de

aldeias — e os infiéis "nómades", em suma,

entre os "mansos" e os 'bra\os". os Runa e

os Auca. Os primeiros se articulam direUmien-

te aos estabelecimentos coloniais, como tribu-

tários ou clientes, na forma de tribos neiHW

loniais forjadas nas reduções e cncomicndas a

partir de resíduos de culturas laminadas pela

presença espanhola. Os outívs, abrig-ados nas

zonas refúgio do interfluN iix cada \ez menos

expostos a partir de 1700 às expcnliçòes escra-

\agistas e às entradas exangelicas \^na rt^gião

ciue acjui nos interessa), terãix desde o inicio
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do século XVIII até o século XX, contatos com

a frente de colonização mediados e filtrados

pelas tribos-tampão instaladas nas vizinhanças

dos estabelecimentos coloniais e nos grandes

eixos de comunicação: os Napo Runa, por

exemplo, articulados às populações Tukano e

aos Huaorani, os Canelos aos Zaparo e aos Ji-

varo setentrionais, os Andoa aos Jivaro-Candoa

e aos Zaparo orientais (Shimigare e Zaparo

propriamente ditos), os Lamistas e Chayavitas

aos Aguaruna, e assim por diante.

A FORMAÇÃO DO NOVO
MUNDO ANLVZÒMCO

Esse panorama sumário da implantação da

fronteira de colonização no piemonte sul-

. equatorial desde o seu início até meados do

século XVIII nos leva a abordar um problema

ao mesmo tempo evidente e muito complexo:

por que os índios se deixaram reduzir pelos

jesuítas, ainda que apenas durante alguns

anos? De modo mais geral, como a presença

de tão poucos indivíduos — um punhado de

religiosos, algumas centenas de colonos — po-

de ter tais efeitos sobre uma população inicial-

mente numerosa, espalhada por uma região

tão vasta'' Não existe resposta simples para essa

pergunta, mas se fosse preciso fornecer uma,

seria a seguinte: em geral, os índios simples-

mente não tinham escolha. Estavam sujeitos

à ação combinada de vários fatores, dos quais

citaremos apenas os mais importantes.

Em primeiro lugar, como pano de fundo, o

choque epidemiológico e suas consequências

indiretas, uma profunda desestruturação socio-

lógica e psicológica que multiplicava e prolon-

gava o efeito das doenças. Em seguida, os ata-

ques escravagistas e as entradas evangélicas,

operações cuja freqiiência, dimensões e exten-

são geográfica não devem ser subestimadas.

Além disso, a introdução de ferramentas, po-

deroso agente de atração habilmente manipu-

lado pelos missionários. Nesse particular, de-

ve também ser mencionada a transformação

dos circuitos de troca tradicionais, muitas ve-

zes interrompidos devido às migrações força-

das e ao medo das epidemias, às vezes desvia-

dos e "recuperados" pelos brancos — como
no caso do tráfico de sal e de curare — e sem-

pre profundamente afetados pela presença co-

lonial. Finalmente, o papel importante desem-

penhado por certos grupos — os Cocamas, os

Xeveros, os Andoa.s, por algum tempo os Gaes

— cujas estratégias de sobrevivência implica-

vam uma estreita colaboração com os coloni-

zadores, e que forneciam o grosso das tropas

utilizadas pelos colonos e pelos missionários

para seguir e capturar seus escravos e seus

neófitos. Em resumo, a aceitação da redução

— em todos os sentidos do termo — era ge-

ralmente a última etapa num processo de de-

gradação fisiológica, sociológica e psicológica

ao final do qual aos índios só restava a escolha

entre a destruição imediata de seu tecido so-

cial e familiar e uma morte rápida nas mãos

dos encomenderos, ou uma morte lenta (no me-

lhor dos casos), mas em família e com ferra-

mentas, nas mãos dos jesuítas...

Tentemos agora avaliar os efeitos mais im-

portantes dessas agressões combinadas sobre

os modos de territorialidade e de habitat dos

grupos da Alta Amazónia. A deserção das zo-

nas ribeirinhas e da encosta oriental da Cor-

dilheira já foi mencionada; ela está ligada à

adoção de um modelo de habitat disperso por

quase todos os grupos da região. O habitat dis-

perso já existia nessa parte da Amazónia mui-

to antes da conquista espanhola, mas ao lado

de habitats de tipo aldeão ou de grandes ma-

locas multifamiliares. Todas essas formas de-

saparecem ao longo do século XVII, sendo

substituídas por uma implantação de unida-

des domésticas isoladas à moda jivaro. A ato-

mização residencial e social acarreta, assim,

uma autonomia cada vez maior das unidades

no nível de sua reprodução material e simbó-

lica, e ao mesmo tempo um aumento da mo-

bilidade dos grupos locais, devido aos no\os

solos, espécies de caça e epidemias aos quais

tiveram de se adaptar. Se examinarmos as for-

mações ou arranjos sociais enquanto tais, em
vez dos padrões de povoamento que lhes são

subjacentes, notaremos a transformação radi-

cal, quando não o desaparecimento total, de

certas formas sociológicas particularmente

vulneráveis a essas novas pressões de atomi-

zação: por exemplo, as sociedades aldeãs se-

dentárias, económica e politicamente estrati-

ficadas, que existiam nas margens do Napo no

início do século XVI, assim como os conjun-

tos pluritribais altamente integrados nos pla-

nos económico, político e ritual, do tipo que

caracteriza atualmente o Vaupés colombiano.

Mas esse período não se define exclusiva-

mente pelo desaparecimento de formas socio-

lógicas ou de populações inteiras. Nele tam-
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A província

jesuítica de Quito.

Percebe-se pelo

detalhe toponímico

neste mapa que a

Alta Amazónia era,

no século XVIII,

uma das regiões

mais bem
conhecidas, e

supostamente mais
bem dominadas do

Amazonas.

béni ocorre o desenxolvimento de comporta-

mentos coletivos em resposta às novas amea-

ças do meio, entre os quais a adoção, por par-

te de todas as sociedades, de uma estratégia

de crise caracterizada pela suspensão das tro-

cas, dispersão e fuga para as zonas-refiígio e

uma atomização social máxima. Tais compor-

tamentos de crise serão, aliás, reativados em
toda a sua extensão no momento do boom da

borracha. Mas o fato mais importante desses

anos sombrios foi a emergência de novas for-

mas sociais geradas pelo confronto entre ín-

dios e instituições coloniais.

De modo bastante esquemático, os índios,

diante da colonização, adotaram uma das três

soluções seguintes. A primeira foi o isolamento

absoluto e manutenção da independência a

qualquer custo, ao preço de um empobreci-

mento cultural e de uma "arcaização" delibe-

rada. São exemplos notáveis dessa opção os

Huaorani contemporâneos, descendentes de

uma faustosa sociedade ribeirinha, os Abijiras.

E verdade que muito poucos grupos — os Ji-

varo em particular — conseguiram preservar

sua autonomia sem ter de suportar os incon-

venientes de um "falso arcaísmo". A excepcio-

nal sobrevivência histórica da etnia Jivaro se

explica, contudo, por um conjunto de circuns-

tâncias muito particulares. Por um lado, tinha

a sorte de estar "pré-adaptada" às transforma-

ções de seu meio, já que sua organização sócio-

territorial já apresentava todos os traços neces-

sários — dispersão, atomização, mobilidade

dos crivos de diferenciação tribal interna, au-

tonomia econõmica e simbólica ou ritual dos

grupos locais — para resistir nas melhores

condições às agressões coloniais. Além disso,

o hábito — provavelmente adquirido desde a

época incaica — de constituir ao redor de si

frentes de transculturação sob a forma de

grupos-tampão (como o dos Canelos) e de ma-

nipular uma dupla identidade étnica (ver Tay-

lor, inédito, a) e, finalmente, um acesso alter-

nativo aos bens manufaturados, por intermé-

dio das redes que uniam os grupos shuar do

alto piemonte a certas populações andinas

muito isoladas do alto vale do Paute no Azuay-

Caiiar (Taylor, 1986, 2).

A segunda solução é a da dissolução étnica

por fuga e transculturação individual, caso da

maioria dos grupos escravizados e deportados,

como os Maynas, ou reduzidos pelos jesuítas.

Esses fugitivos buscavam refugio junto aos gru-

pos ainda independentes ou se reuniam nas

zonas vazias em pequenas células instáveis; a

longo prazo, esse processo acarretou a crista-

lização de agregados sociais sem identidade

tribal bem definida, especialmente na região

situada entre o Tigre e o Napo. Não se trata

de sociedades tribais coloniais propriamente,

nem de uma população de índios "genéricos"

ou caboclos de tipo brasileiro, já que falta aqui

o elemento constitutivo essencial dessas for-

mas sociais, isto é, uma presença branca per-

manente capaz de homogeneizar a partir de

fora esses índios destribalizados. Estes não fo-

ram, portanto, organizados econõmica e poU-

ticamente ou socialmente por uma relação co-

mum de exploração nas mãos dos colonizado-

res, como seriam mais tarde, no rastro do boom

da borracha. Estaríamos aqui diante de forma-

ções caracterizadas por uma espécie de sus-

pensão ou de "conserva" das filiações tribais

específicas em prol de uma identidade fluida

e instável, baseada na inclusão em redes so-

ciológicas frouxas — no seio das quais um sis-

tema xamânico comum desempenhava indu-

JL> ^ X^ -l\jl ^—

.
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bitavelmente um papel central —, e no fato de

compartilharem uma cultura indígena sincré-

tica veiculada pelo Quêchua de missão. Por de-

baixo dessa língua geral, os idiomas vernacu-

lares em geral se mantiveram, alimentados pe-

la chegada constante de novos refugiados. Esse

fenómeno do multilingiiismo — que se pode

observar ainda hoje no vale do Tigre — talvez

constitua a chave da manutenção de identida-

des submersas. Finalmente, é essa manuten-

ção de uma indianidade específica, ainda que

oculta, que distingue esse tipo de formação

(igualmente comum, aparentemente, no Uca-

yali; cf Gow, 1988) das populações de mesti-

ços riberefio que se encontram ao longo de to-

do o Amazonas.

Contudo, os arranjos sociológicos mais ori-

ginais e mais importantes que surgiram nessa

época foram as tribos coloniais forjadas nas re-

duções ou em torno de estabelecimentos es-

panhóis. Essas tribos — os Lamistas, os Ca-

nelos, os Andoas, os "Quijos" a partir do sé-

culo XVIII — apresentam certas afinidades

com os conjuntos de que falamos acima —

pluritribalismo, cultura sincrética, uso do Quê-

chua—, mas um conjunto de fatores conferiu-

Ihes desde a origem uma estrutura muito mais

clara, uma coesão e uma homogeneidade que

faltam aos agregados do Tigre-Napo e uma
identidade específica claramente perceptível

tanto de dentro quanto de fora. Independen-

temente da diversidade dos ambientes em que

surgiram essas formações sociais — zonas-

refúgio sob a tutela longínqua dos dominica-

nos, reduções jesuíticas ou povoados coloniais

—, apresentam um conjunto de característi-

cas comuns que justificam sua inclusão numa
categoria única. Todas se baseiam num agru-

pamento de sociedades culturalmente heteró-

clitas; nesses agregados, as especificidades tri-

bais são ora veladas, ora completamente sub-

mergidas, mas de qualquer modo subordi-

nadas a uma identidade coletiva gerada do ex-

terior. Essas identidades "globais" são, por sua

vez, atravessadas por um corte fundamental

que em larga medida apaga a pertinência das

filiações tribais originais: a oposição entre a

"face índia" e a "face branca". Pois todas são

construídas sobre uma dualidade estrutural

entre, de um lado, os comportamentos e insti-

tuições ligados aos colonos e aos missionários

(e impostos por eles), a "esfera aberta" na qual

se movem os alli runa, os mansos cristianiza-

dos, tal como se apresentam nos espaços —
cidades, missões, reduções — em que se ins-

creve a articulação entre índios e mestiços ou

brancos (Scazzochio, 1979) e, do outro, os as-

pectos não aparentes de sua cultura, a "esfe-

ra fechada", o mundo dos sacha runa senho-

res de um meio natural e simbólico impermeá-

vel aos brancos, ao qual se articulam, no es-

paço florestal das purina, as sociedades "au-

ca" que os cercam (Whitten, 1976). Daí de-

corre o papel de intermediário desempenha-

do por essas tribos entre as populações da flo-

resta ainda autónomas e a sociedade colonial

dominante: às primeiras, fornecem bens ma-

nufaturados aos quais possuem um acesso pri-

vilegiado, modelos de comportamento em re-

lação aos brancos (e principalmente de mani-

pulação destes), e finalmente uma formidável

fonte de poder xamânico, alimentada justa-

mente por essa proximidade com o mundo
branco; à segunda, oferecem docilmente sua

mão-de-obra e os frutos de seu trabalho, um
meio de regular sua relação dificil com os "an-

cas" e com os recursos (}ue poderiam contro-
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lar e, rtmilinente, em piuticuliu" no século XIX,

mil mecanismo de expansão territorial e eco-

nómica por intermédio do ciclo purina-

caserio-aláehi mestiça-purina. Nesse proces-

so, os acampamentos na floresta ou purína

estabelecidos por famílias indígenas longe de

sua aldeia de origem tornam-se progressiva-

mente, no ritmo dos reagrupamentos residen-

ciiiis que acompanham a criação de novas

relações de parentesco, locais de habitação

perniiuiente gra\itando em torno de um líder-

\amã. Essas novas aldeias são então invadi-

das pelos mestiços e seu comércio, que vão

pouco a pouco empurrando os índios para

a periferia, e cuja presença (combinada à pres-

são demográfica dos próprios índios) desen-

cadeia um novo ciclo de anexação de zonas

de purína e assim por diante. Mecanismos

desse tipo — relacionados a um dinamismo

demográfico excepcional em relação às so-

ciedades indígenas "tradicionais" do piemon-

te — podem ser considerados como a ori-

gem de quase todos os estabelecimentos mes-

tiços no Oriente equatoriano a partir de

meados do século passado.

DA EXPULSÃO DOS JESUÍTAS

À EXPANSÃO
DOS COMERCIANTES

Qualquer que seja a versão da lenda jesuíti-

ca, a partida dos missionários em 1768 não

precipitou de uma hora para outra a ruína da

Alta Amazónia. Na verdade, a missão já estava

moribunda e os estabelecimentos civis em que

se apoiava, mais ainda. O final do século XVIII

se caracteriza pela decadência da fi^ente pio-

neira colonial e uma quase interrupção dos flu-

xos comerciais que a atravessavam ou dela pro-

vinham. Os portugueses ocupam sem resistên-

cia os territórios dos religiosos controlados

pela Audiência, o clero secular encarregado de

assumir as missões acaba de arruiná-las com
sua imperícia e seu absenteísmo, e as guerras

de independência concentram a atenção das

populações crioulas. Entre 1760 e 1850, os po-

voados amazônicos perdem, em média, dois

terços de sua população e ao longo de todo o

piemonte equatorial, das margens do Napo até

o Mayo, a população não indígena não passa

de quinhentas pessoas até 1850, segundo a es-

timativa mais otimista (Taylor, inédito, b).

A medida que os brancos abandonam a re-

gião e o peso de sua presença diminui, os ín-

dios são beneficiados por uma certa retoma-

da demográfica. Não se dispõe dos números,

evidentemente, mas o aparecimento de novas

aldeias, principalmente no território dos gru-

pos falantes de Quêchua, revela claramente

uma inversão da curva que até então regia a

evolução de sua população. Um dos sinais mais

eloquentes do recuo colonial é o retorno par-

cial dos índios para as margens dos grandes

rios (no Marafion a montante de Barrancas, no

Pastaza, no Morona e no Santiago) e a chega-

da aos povoados mestiços de delegações de

"índios bravos" em busca de bens ocidentais

que os intermediários tradicionais não conse-

guem mais lhes fornecer; tentativas de conta-

to direto que, aliás, darão lugar a trágicos mal-

entendidos.-' É preciso dizer que o recuo da

frente pioneira não beneficia a todos os índios:

os índios de pueblo mais próximos das cida-

des, especialmente os Lamistas, os Cocamil-

las e os Chayavitas, passam a ser até mais ex-

plorados do que antes, quando as autoridades

civis recuperam em seu próprio beneficio o

sistema de trabalho forçado devido aos mis-

sionários, tornando-o ainda mais pesado. A /?íí-

ta imposta aos índios para a defesa contra os

portugueses e depois para a construção de bar-

cos dará inclusive origem a seguidas rebeliões

locais (Fuentes, 1989; Stocks, 1981).

O imobilismo do piemonte equatoriano e

sua baixa população mestiça irão manter-se

praticamente até o limiar do século XX e de-

pois disso. A zona ao sul do Maranon e as ter-

ras baixas a leste do Pastaza, ao contrária co-

nhecerão ao longo de todo o século XIX um
desenvolvimento contínuo, inicialmente len-

to mas que se acelera sensi\elmente a partir

de 1860. O início do século XLX é marcado por

uma modificação decisiva nos eixos de contnv

le e pólos de desemolvimento da Alta Ama-

zónia. O deslocamento do norte p;u"a o sul se

concretiza inicialmente em decisões adminis-

trativas, que entregam às autoridades lime-

nhas, civis e eclesiásticiís, a gestão de uma pn.>

víncia de Mavnas bastante aumentada." O
impulso económico veio principiílmente da ju-

sante peruana, a partir de 1820, giiiças ao flo-

rescimento de Mo>obamba, que p;Lssii a se l>e-

neficiar da demanda do mercado bnisileiax A

melhoria nas comunicações e a intensificação

local dos intercâmbios entre smiv e svito a

partir desse centro inicia a expansão de tixla

a região a partir de 1850. ao mesmo tcnnx^ que
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se consolida a implantação militar, adminis-

trativa e política peruana. Entre 1850 e 1880,

todos os grandes rios são explorados e aber-

tos à navegação e a população de Iquitos pas-

sa de 277 pessoas em 1850 para 15 mil em
1876, às vésperas do boom da borracha (Ross,

1984). O frenesi económico que começa a

se propagar para todo o piemonte peruano

nesses anos traduz-se inicialmente por um
aumento da exploração dos recursos flores-

tais tradicionais e um crescimento correlato

do volume de trocas entre índios e colonos.

Um comércio em pequena escala se desen-

volve nas primeiras décadas do século a par-

tir da coleta de goma e resina, de pita (fibra),

cacau, baunilha e do cultivo do tabaco. O
garimpo também é retomado. Além disso, uma
série de minibooms marca o período entre

1850 e 1870: salsaparrilha principalmente, ta-

gua (pau-marfim) no vale do Chinchipe, cin-

chona novamente (no piemonte sul-equato-

riano). A detonação do boom da borracha é

portanto preparada e previamente orientada

pelas transformações que ocorrem na região

a partir de 1820.

O deslocamento dos eixos de penetração,

pólos de desenvolvimento e ondas de urbani-

zação para o sul do Marafion não podia deixar

de modificar a geografia da implantação indí-

gena. A expansão peruana afeta especialmen-

te o baixo Huallaga, o vale do Maraíion a ju-

sante do Pastaza, o rio Tigre e o curso inferior

do Pastaza e, a montante, o piemonte de Jaen

que goza de um acesso fácil para a sierra e para

Lambayeque. Em compensação, toda a região

entre Barrancas e o Pongo de Retema é dei-

xada para os índios, assim como o Santiago,

barrado para a navegação pelo obstáculo do

Pongo de Manserche. Assim, os vales do Pas-

taza, do Tigre e, em menor escala, do Morona
serão novamente abandonados pelos índios a

partir de 1860, enquanto no Santiago e no Ma-

rafion a montante de Barrancas — zona essen-

cialmente jivaro — os índios manterão o con-

trole das zonas ribeirinhas mesmo no auge do

boom da borracha, e não deixarão a região até

a chegada em massa de colonos no final dos

anos 50.

O BOOM DA BORRACHA
NA ALTA AMAZÓNIA

O boom da borracha provoca transformações

radicais em toda a Alta Amazónia, inicialmen-

te na região de influência peruana — que

consolidará de modo decisivo — e em segui-

da, mais a longo prazo e por tabela, em toda

a região equatoriana do piemonte. O boom
começa por volta de 1875, atinge o auge em
1890-1900 e entra em decadência pouco de-

pois; em 1914, tinha acabado. Esse fenómeno

passageiro, cataclísmico na escala amazónica,

coloca problemas históricos complexos e ain-

da é, paradoxalmente, mal conhecido. Deve-

ria ser considerado como um marco essencial

na história económica e social da região ou

constitui apenas uma forma ampliada, inten-

sa mas temporária, das formas de exploração

dos recursos e dos homens de longa tradição

na Amazónia? A questão se torna ainda mais

complicada na medida em que a indústria da

borracha assumiu formas bastante diversas. O
exemplo fitzcarraldiano e o modelo da Casa

Arana de triste memória não são típicos, lon-

ge disso, da atividade dos barões da borracha

em toda a Amazónia. Dependendo do setor e

da época, os sistemas de produção mudam
consideravelmente.-^ O látex mais procurado,

a Hevea brasiliensis, cresce principalmente nas

regiões de hiléia, e é nessas regiões, especial-

mente no Putumayo, que se implantam as

grandes companhias monopolistas como a Ca-

sa Arana, capazes de armar consideráveis mi-

lícias escravagistas. As zonas de interflúvio, por

sua vez, são ricas em vários tipos de balata —
Castilloa elástica —, menos valorizadas mas
abundantemente exploradas; tais terrenos são

geralmente ocupados por pequenas empresas

que mobilizam uma força de trabalho reduzi-

da a algumas dezenas de trabalhadores. A in-

tensa competição entre os exploradores pela

apropriação das árvores e da mão-de-obra

apresenta nesse caso uma certa margem de

manobra para os índios. Os sistemas de recru-

tamento também variam em função dos este-

reótipos associados aos vários grupos de ín-

dios; os Zaparo, vitimados desde cedo pela fa-

ma de docilidade, são os primeiros alvos das

correrias escravagistas organizadas para trazer

braços para os campos do Brasil, do Peru e da

Bolívia; os índios do Napo também foram de-

portados em massa (Oberem, 1971; Muratorio,

1987). Os grupos jivaro, situados nas zonas de

balata, ao contrário, foram no conjunto menos
duramente afetados; empregados em sua pr(')-

pria região, sob o controle de pequenos pa-

trões num sistema de enganche^^ e não num
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escrax^agisino direta iilgiins conseguiram inclu-

sive manter o controle sobre sua força de tra-

balho e forneciam balata livremente a inter-

mediários índios, de sua própria etnia ou de

outros grupos (Ross, E. B., 1984; Ross, J. B.,

1980; Taylor, no prelo, b).

Além disso, o ciclo da Hevea atraiu uma
horda de estrangeiros para toda a Alta Ama-

zónia, cujos indígenas até então só tinham si-

do atingidos indiretamente pela expansão eco-

nómica do Oriente peruano. O baixo Pastaza,

o Morona, o baixo Huasaga, o Tigre e o Cura-

ray são todos invadidos por multidões de bran-

cos e a\'entureiros de todo tipo. De resto, os

números relativos à exportação de borracha a

partir de Iquitos atestam as dimensões do fe-

nómeno: 2 mil kg em 1862, 540 529 kg em
1874, 714 100 kg em 1884... (Ross, E. B., 1984).

Mas a partir de 1914 quase toda essa popula-

ção flutuante se retira e o tráfego fluvial ali-

mentado pela indústria da borracha pratica-

mente se interrompe. O que não significa um
retorno ao statu quo ante, ou coisa parecida.

Em primeiro lugar, o mapa étnico da região

é profundamente transformado, certamente

tanto quanto durante as últimas décadas do

século XVI. Os grupos zaparo poupados pelas

reduções jesuíticas são liquidados, imensos

territórios tornam-se desabitados; outras po-

pulações, como os Bora e os Huitoto, são de-

sarticuladas e seus restos espalhados pelos

quatro cantos da Amazónia oriental; certas re-

giões recebem, ao contrário, novos imigrantes

indígenas: no Tigre, no Napo e no Curaray, os

trabalhadores não deslocados se juntam à po-

pulação indígena destribalizada característica

desse vale desde o século XVIII. A borracha

também deixa atrás de si várias pequenas al-

deias concentradas em torno de um punhado

de comerciantes que permaneceram, operan-

do uma modesta readaptação, passando a com-

prar dos índios balata, ouro, fibras vegetais, ish-

pingu (falsa canela: Nectandra cinam.), prin-

cipalmente peles e madeira, carne e peixe

defumado para suprir os mercados de Iquitos

e Nauta. Esses núcleos de população servirão

de base para a expansão dos grupos falantes

de Quêchua e, ao mesmo tempo, para os mes-

tiços que os parasitam. Dessa época data, es-

pecialmente, a implantação da maior piuie das

aldeias quíchua de jusante no Oriente perua-

no e os caserios Canelos no Curaray e o baixo

Bobonaza.

A ERA DO "PATRONAZGO"

O boom da borracha acarretou, portanto, uma
súbita expansão do sistema simbiótico que li-

ga os brancos e os índios "mansos", mas tam-

bém introduziu um fator novo. Nas redes de

troca criadas em torno dos caserios implantou-

se um novo modo de utilização da mão-de-obra

indígena, o patronazgo, que exercerá até

1960-70 uma profimda influência sobre o mun-

do indígena em toda a Alta Amazónia. Natu-

ralmente, as estruturas através das quais se fa-

ria a exploração dos índios não eram totalmen-

te inéditas: tinham suas raízes no tipo de

relação estabelecida desde o início do século

XIX entre mestiços comerciantes e índios de

pueblo — Cocamillas de Lagunas, Lamistas,

Quijos —, os primeiros retomando a herança

colonial e assumindo o mesmo papel que os

missionários e os funcionários do antigo regi-

me. Esse tipo de relação, fundado em laços

pessoais de fidelidade (por meio de compa-

drazgo ou às vezes de aliança) e numa ficção

de troca "social" mais do que mercantil, se ge-

neralizou então na Amazónia, favorecendo a

nova geografia sociológica desenhada pelo

boom da borracha, e envolveu, pela primeira

vez desde o século XMI, os grupos "aucas" até

então preservados pelo jogo das etnias-tampão

de uma articulação imediata com a sociedade

dominante.

As formas específicas do patronazgo N^ariam

em função do tipo de produto exigido dos ín-

dios e da relação de força entre as partes em
presença. Nos grandes rios, o Napo, o Huiilla-

ga e o Maraiion, implantam-se \ erdadeiras ha-

ciendas, baseadas em grupos indígenas em re-

gime de semi-ser\idão ocupados no culti\o de

produtos comercializá\eis, especi;ilmente o

barbasco no Peru e, no Equador, a naninjilla

(Solanum quitetisis). O patrão reside genilmen-

te no local e exerce um rígido controle sobre

as questões econónúcas, políticas e matrimo-

niais de seus dependentes, que no entanto

continuam \ ivendo em seus territórios e iU-

deias tradicionais. -"^ Em contrapartida, o

patrão-compadre fornece bens miuiufaturados

e ser\ iços administrati\os e espirituais, em ncv

me de uma missão de educação e de ci\ ilizií-

ção que às vezes leva a sério: batizii ele mes-

mo os filhos de seus trabalhadores, legisla si>-

bre suas alianças (o casamento entn^ primos

cruzados costuma ser pa>ibido), ot^lebra t>s ca-
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samentos e recebe então um "preço da noi-

va" em caso de união exógama e, finalmente,

herda pelo jogo da dívida várias crianças que

registra como seus filhos e utiliza como em-

pregados domésticos até a sua maioridade.-^

Nas regiões mais isoladas e principalmente en-

tre os "infieles", os laços entre patrões e ín-

dios são mais fi^ouxos e precários. Os poucos

peruanos que se instalaram entre os Achuar,

por exemplo, só conseguiram consolidar seu

poder sobre determinados grupos locais

casando-se e inserindo-se nas relações de

aliança, mais arriscadas, em todos os aspectos,

do que a de compadrazgor^ i\lém disso, em
vários casos esses patrões não passam de ha-

bilitados, e até delegados de suh-habilitados,

situados no final de uma longa cadeia de de-

pendências económicas cuja cabeça se encon-

tra em Nauta ou Iquitos. Esses intermediários

mestiços praticam geralmente o enganche, ou

pagamento antecipado em bens manufatura-

dos (grosseiramente superestimados, nem é

preciso dizer) e sua atividade está sempre li-

gada ao estabelecimento de uma relação de

compadrio ou de afinidade, ainda que só visi-

tem seus "clientes" esporadicamente.

O patronazgo, quer praticado à distância ou

por inserção local entre os "mansos", asse-

melha-se em alguns aspectos à encomienda

tal qual se desenvolveu na Amazónia: sem-

pre envolve um grupo local inteiro (um mun-
tun, como se dizia no Napo) ou um conjunto

de grupos locais gravitando em torno de um
"great-man" ou de um xamã, que se torna en-

tão o intermediário obrigatório entre o patrão

e o resto da população. Isso terá conseqiiên-

cias importantes sobre a evolução das relações

políticas no seio das tribos. Até então, as rela-

ções de troca nos grupos "auca" eram difiisas

e qualquer um podia iniciá-las de comum

Mapa étnico da Alta Amazónia contemporânea

Oceano Pacífico



228 II1STÓRI\ DOS ÍNDIOS NO BR\SI1.

acordo com um habilitado de passagem ou

com um parceiro de uma etnia-tampão. Ora,

o acesso a partir de então pri\ilegiado dos "ca-

pitanes" a fontes de bens cobiçados e espe-

cialmente às munições e armas de togo larga-

mente difundidas durante o boom da Hevea e

que se tomaram indispensá\eis, acarretou mo-

dificações não apenas nas estruturas de poder

indígenas, como também no sistema de rela-

ções entre grupos locais, que perderam em
fluidez e abertura. Mudar de grupo é mudar

de patrão e \ ice-\ersa, de modo que o grau

de fechamento e de atomização dessas unida-

des políticas fica reforçado, a ponto de as iden-

tidades étnicas abrangentes ficarem às \ezes

quase dissoK idas. Essa é uma das explicações

para a importância, na .\mazònia peruana, da

comunidad — por oposição à entidade étnica

ou lingiiística — e, conseqiientemente, a ex-

trema fi-agmentação das organizações indíge-

nas contemporâneas.

OS EST\DOS .WDINOS
E SUAS .\L\RC.\S .\MAZÒMCAS:
ESTR\TÉGL\S DE INTEGR.\ÇÃO

Pelo final do século XIX, o piemonte equato-

rial começa finalmente a mover-se, sob o efei-

to de crises internas ao mundo andino e em
seguida no âmbito da dinâmica suscitada pe-

la expansão comercial peruana na floresta. O
despertar do Oriente equatoriano se manifes-

ta inicialmente através de algumas tentati\as

de exploração da vertente amazônica a partir

das terras altas, por exemplo no interior de

Cuenca ou de Ca\-ambe, orientadas basica-

mente para a extração de cascarílla e de bala-

ta (Taylor, no prelo, b; Yanez dei Pozo, 1988;

Salazar, 1986). Os proprietários de terras da

sierra, assim como seus camponeses, são obri-

gados pelas circunstâncias a diversificar sua

produção. Os primeiros procuram comercia-

lizar produtos de preço de custo muito baixo

e os outros começam a migrar em direção ao

piemonte de modo temporário ou sazonal. A
partir de 1910, esses fluxos migratórios aumen-

taram e os colonos, encorajados ativamente pe-

los missionários, começam a se fixar em torno

de certos povoados como Mendez ou Mera
(Shell), \ivendo de sua posição de intermediá-

rios entre a sierra equatoriana e a frente pe-

ruana, que de facto atingia, naquele momen-
to, os cursos superiores do Bobonaza, do Ti-

gre e do Curara). Em 192S, já ha\ia 250

colonos em Mera, algumas dezenas em Puyo

e .\rapicos. Esses imigrantes vinham das re-

dondezas de Baiios-.\mbato e conseguiram se

empregar nas haciendas ou nas empresas ex-

tratixistas de capital estrangeiro (plantações de

chá em torno de Puxo, prospecção de petró-

leo no norte). Ao sul do Pastaza, a fi-ente de

colonização foi reatix ada no início dos anos 30

graças a um boom do ouro que atraiu milha-

res de garimpeiros à região; 18 mil dentre eles

ainda estavam no Oriente em 1938, em parte

graças ao apoio da missão salesiana. As duas

províncias meridionais do piemonte equato-

riano — o Morona-Santiago e o Zamora-

Chinchipe — se distinguiam das do norte pe-

lo papel nelas desempenhado pelos aparelhos

administratixos proxinciais; ali, a atixidade das

juntas regionais (principalmente o Centro de

Reconversión Económica dei Azuay — CREA)

atesta uma intenção de integração local bem
anterior ao impulso unificador do Estado. Suas

tentativas de colonização planejada fi^cassa-

ram, mas a abertura de estradas cuja constru-

ção foi financiada por esses órgãos e o acesso

que permitiam aos mercados da sierra xiabi-

lizaram uma colonização espontânea, inflada

pelo fato de as proxíncias austrais dos Andes

equatorianos terem sido duramente atingidas

pela crise agrária. Até 1980, a grande maioria

dos imigrantes amazônicos equatorianos pro-

X inha dessa região. A guerra entre o Peru e o

Equador em 1941 interrompeu esse desen\-ol-

ximento ainda hesitante e o Oriente, principal-

mente ao sul do Pastaza, xoltou a cair em re-

lativo isolamento e esquecimento durante duas

décadas. Mas as estradas, que ficaram, conti-

nuavam trazendo para a Amazónia um peque-

no fluxo de colonos expulsos da sierra pela

miséria.

Até 1940, o Estado equatoriano tex e pouca

presença no processo de integração do Orien-

te. Como de hábito, delegou às missões o cui-

dado de gerenciar a região e suiis populações.

A efémera restauração da ordem d;is reduções

jesuíticas por Garcia Moreno em 1S69 atesta

bem a persistência, nesse piuticiihu. da heran-

ça colonial. Mas a Comp;mhia já não tinha for-

ça suficiente para iu-rancar os índios d;is mãos

dos comerciantes mestiços, e abandonou ra-

pidamente a partida em faxor dos dominica-

nos, bem mais conciliadores em relação aos

patrões, .\ssim. a partir de ISSO desenxx^lxvu-

se uma noxa frente missionaria que taxortvia



HISTÓRIA PÓS-COLOMBIANA DA ALTA AMAZÓNIA 229

OS movimentos comerciais e as migrações sus-

citadas pelo boom da borracha. Os dominica-

nos, cujas missões de Shell e de Puyo prospe-

ravam graças à presença dos colonos, também

se beneficiaram da expansão dos índios falan-

tes de Quêchua. Assim, estenderam seu do-

mínio para o norte e a jusante, retomando

igualmente, durante alguns anos, as missões

criadas pelos jesuítas entre os Shuar do Upa-

no e do Palora. Os salesianos também se ins-

talam em território shuar a partir de 1890, no

vale do Zamora, e incentivaram ativamente a

colonização dessa região. Ao mesmo tempo,

multiplicaram as escolas e internatos na região

indígena, até cobrir, em 1950, toda a zona ji-

varo do Morona-Santiago e do Zamora-

Chinchipe. Proporcionalmente, o desenvolvi-

mento da rede missionária é mais fraco no Pe-

ru. Os jesuítas conseguiram se implantar en-

tre os Aguaruna e os Huambisa no final do sé-

culo XIX, apesar da hostilidade dos índios, mas

sofreram, a partir de 1921, a concorrência dos

passionistas que se encarregaram do vicariato

de San Gabriel dei Marafíon. Mas os passio-

nistas se contentavam em visitar esporadica-

mente suas ovelhas, e até 1940 não fizeram ne-

nhum esforço de sedentarização, educação ou

colonização. Entretanto, as ordens católicas ti-

veram de enfrentar, desde o início do século

XX, a difusão das missões evangélicas norte-

americanas. A Gospel Missionary Union se ins-

talou na Amazónia equatoriana em 1903 (em

Macas) e se espalhou rapidamente graças aos

meios técnicos de que dispunha: multiplica-

ção das pistas de pouso, criação de uma rádio

em língua Shuar, introdução de novos fatores

de produção (especialmente o gado) e comer-

cialização de recursos locais em benefício dos

índios. A chegada dos fundamentalistas ame-

ricanos (basicamente na forma do Summer
Institute of Linguistics) foi mais tardia no Pe-

ru (1947), mas a WyclifFe, aproveitando-se do

arcaísmo e do conservantismo do clero cató-

lico, começou rapidamente a exercer uma cer-

ta influência sobre os grupos indígenas.

A relativa fraqueza da rede missionária no

Peru — em comparação com a do Equador —
está certamente ligada ao papel mais ativo ali

desempenhado pelo Estado: parte ativa no

processo de incorporação das marcas orientais,

estava menos disposto a ceder seus poderes às

missões, sem mencionar a resistência dos pa-

trones, cujo controle sobre os índios era de tal

porte que tornava redundante — ao menos aos

olhos dos funcionários e comerciantes — a

presença dos religiosos. Ao contrário do Equa-

dor, o Peru tinha também uma política volun-

tarista em matéria de colonização, que se tra-

duzia em concessões gigantescas a associações

de imigrantes estrangeiros. Por falta de meios

de comunicação, essas colónias planejadas aca-

baram todas fracassando, mas um movimento

espontâneo de ocupação das vertentes orien-

tais se desenvolveu rapidamente, principal-

mente a partir de Cajamarca. Como no Equa-

dor, esse tipo de colonização foi inicialmente

temporário ou sazonal e, nesse estágio, ainda

constituía uma extensão da economia serrana

e de seus problemas, mais do que uma ver-

dadeira fronteira com uma dinâmica própria.

A partir dos anos 60, o sistema do patro-

nazgo e a configuração das relações interétni-

cas e intertribais que lhe eram associadas en-

traram em declínio. Vários fatores contribuí-

ram para o seu desaparecimento: uma baixa

inexorável dos preços dos produtos cultivados

ou coletados pelos índios, especialmente do

barbasco, das peles e, em menor medida, da

madeira; a penetração maciça das companhias

petrolíferas e a criação concomitante de um
mercado de trabalho que oferecia aos índios

possibilidades alternativas de acesso ao dinhei-

ro; paralelamente, a expansão das missões

evangélicas e dos programas de desenvolvi-

mento comunitário que elas organizavam, lo-

go copiados pelos setores progressistas das or-

dens católicas. ^^ Em tal conjuntura, os pa-

trões mais afortunados abandonaram suas

haciendas na floresta, migraram para as cida-

des, reinvestiram em outros setores mais ren-

táveis (imobiliário, cocaína) e em geral conse-

guiam, na posição de figurões locais, conser-

var ou até aumentar seu poder político.

Tipicamente, formavam o que foi chamado de

"lúmpen-burguesia" (Haring, 1986) das cida-

des amazônicas. Os menos ricos se transfor-

mavam em regatones, em geral a serviço de ex-

patrões que se tornaram habilitadores numa
grande cidade. Naturalmente, o patronazgo não

desapareceu de um dia para o outro; manteve-

se durante muito tempo nas regiões isoladas,

especialmente ao norte do Maranon em terri-

tório achuar e aguaruna, onde regatones con-

trolavam grupos locais até meados dos anos 80

e pagavam o trabidho dos lenhadores índios em
bens manufaturados (Ross, J. B., op. cit.).
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A presença das companhias petrolíferas

e/ou das missões sem dú\ ida contribuiu para

liberar os índios do controle dos patrões ou

dos regatones, mas também apresentaxa os

seus perigos. Sem falar das agressões ao meio

e aos territórios indígenas, a monetarização

progressiva da economia local — no âmbito

de um btxvn petrolífero, ainda por cima— ge-

rou ao mesmo tempo um aumento das neces-

sidades e dos preços, e os índios se viram obri-

gados a se ausentar por mais tempo de seus

lares para obter meios de suprir suas necessi-

dades. Em certas regiões, principalmente on-

de as missões não ofereciam alternativas para

o trabalho assalariado para as companhias, esse

processo acarretou uma quase-dissolução de

certas comunidades, como as dos Cocamillas,

trancafiadas até então numa indianidade apa-

rentemente tradicional pela relação com o pa-

trão, e a adoção por parte de seus membros
de uma identidade ribereno urbana ou rural

(Fuentes, op. cit.; Stocks, op. cit.). Em com-

pensação, nas regiões onde as missões eram

mais fortes e participavam ativamente de pro-

gramas de desenvolvimento — como entre os

Shuar —, os grupos locais geralmente manti-

nham sua coesão enquanto se voltavam para

no\"as formas de habitat e de organização co-

munitária.-^

A e.xpansão do trabalho assalariado e da pe-

netração missionária também contribuiu pa-

ra apagar o que restava da divisão "auca/man-

sos". A difusão, a partir de 1920, das relações

de patronazgo para o conjunto dos grupos in-

dígenas da Alta Amazónia já tinha, evidente-

mente, enfraquecido muito essa divisão; mas
na época os modos de articulação das duas ca-

tegorias de índios com a sociedade dominan-

te ainda eram bastante diferentes. Os "civili-

zados" costumavam trabalhar em verdadeiras

haciendas, ao passo que os ' aucas" forneciam

livremente, uma ou duas vezes por ano, os pro-

dutos devidos a um habilitado. Além disso, os

índios cristianizados mantinham sua posição

de intermediários culturais e detinham os ins-

trumentos mais poderosos de manipulação xa-

mânica das relações interétnicas. A partir dos

anos 60, esse monopólio começou a enfraque-

cer, na medida em que "selvagens" como os

Achuar ou os Huaorani dei.xavam seus grupos

para trabalhar temporariamente como assala-

riados na "Kumpania" — uma entidade abs-

trata que engloba todas as variedades de em-

presas multinacionais que oferecem pagamen-

to em espécie —, viajavam e conheciam ou-

tras populações e, muitas vezes, outras fontes

de poderes xamânicos, urbanas ou andinas. .\s-

sim, o cosmopolitismo, o status de fronteiriço

simbólico, a mobilidade intercultural, pri\ilé-

gios anteriormente exclusivos de certas tribos

especializadas, tornaram-se cada vez mais ca-

racterísticas indi\ iduais passí\eis de serem ad-

quiridas por qualquer índio de qualquer ori-

gem étnica.

As transformações que ocorreram a partir

de 1960 na Alta Amazónia foram acompanha-

das por um envolvimento crescente dos Esta-

dos andinos na gestão de seu espaço de flo-

resta e de suas populações. Seu interesse es-

tava ligado, e\identemente, às jazidas de

petróleo, mas também à esperança de que es-

sas florestas supostamente vazias pudessem ah-

viar a pressão por terras na sierra. Também es-

te caso o Peru tomou a dianteira: o presiden-

te Belaunde manifestou já em 1963 uma clara

vontade de ocupar e anexar, ideológica e so-

cialmente, o espaço piemontês, como atestam

o projeto desmedido da carretera marginal.

ambiciosos planos de colonização dirigida (que

redundaram, novamente, em fracasso retum-

bante) e a promulgação de um Plan \acional

de Integración de la Población Aborigen agres-

sivamente assimilacionista (Chaumeil, 1990).

O desenvolvimento paralelo de um foco de

guerrilha no piemonte central^'' mostra bem,

aliás, que o controle do território amazônico

tornou-se um alvo político importante. O go-

verno militar progressista de Velasco prosse-

guiu por outros meios a política integracionista

inaugurada por Belaunde, especialmente atra-

vés da elaboração de um dispositivo legislati-

vo, a Ley de Comunidades \aticas. de conse-

quências consideráxeis sobre o mundo indí-

gena na floresta, ao mesmo tempo porque essa

lei influenciou de forma decisiva ;is formas de

organização adotadas pehis federações indíge-

nas nos anos posteriores e porque contribuiu,

apesar de tudo, para frear o desmanteUunen-

to das comunidades ameaçadas de "ril>ere-

nização", fornecendo aos grupos em \i;is de

desindianização rápida o espaço mínimo e o

tempo de respirar necessário para se rei^rga-

nizarem. '' Desse ponto de \ista. sua puimul-

gação te\e, portanta efeitos iUi;ilogos aos da

criação de ceiítws pelas missões do Equador

O regime militiU" equatoriano — seguido nes-
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se particular pelos governos civis que o

sucederam^^ — também multiplicou as medi-

das legislativas e os projetos de desenvolvi-

mento, ao mesmo tempo estratégicos e eco-

nómicos, destinados à RAE;^-^ em geral, por

falta de meios e principalmente por falta de

planejamento coerente, os efeitos concretos

dessas decisões demoraram a se fazer sentir

De fato, a integração do Oriente equatoriano,

que se acelerou consideravelmente a partir do

final dos anos 70, deveu-se essencialmente à

atividade das companhias petrolíferas, à infra-

estrutura que instalaram, aos empregos que

criaram e à colonização espontânea que pro-

vocaram, mais do que à intervenção do Estado.

O NASCIMENTO DAS
FEDERAÇÕES INDÍGENAS

E nesse contexto de expansão acelerada da

frente de colonização, de mobilização intensa

das missões religiosas concorrentes, de mone-

tarização crescente da economia indígena, de

abandono do recurso a intermediários cultu-

rais tradicionais, enfim, de ameaça acentuada

de desagregação étnica e tribal, apesar da ma-

nutenção de alguns aspectos comunitários pe-

lo Estado ou pela Igreja, que deve ser analisa-

do o fato mais importante ocorrido nesses úl-

timos quinze anos no mundo indígena da

Amazónia: a emergência e florescimento de fe-

derações indígenas muito bem estruturadas e

decididas a participar da vida política nacional.

A primeira grande organização, a Federa-

ción de Centros Shuar (FCS), nasceu no Equa-

dor em 1964 incentivada pelos salesianos. Não
é certamente por acaso que surgiu entre um
grupo profundamente — e brutalmente — es-

colarizado da missão. A FCS seria durante mui-

to tempo a ponta-de-lança e o modelo domi-

nante do movimento indígena amazónico. ]á

Distribuição das etnias na Alta Amazónia por volta de 1535
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Oceano Pacifico ^ CARA

Fronteira Tahuantinsuyo
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^> zonas de p>enetração incaica (adaptado de Casevitz, Renard.

Saignes, Taylor 1986)
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nasceu torte, graças às organizações não-

gONernamentais (ONG) mobilizadas pela Igre-

ja, e colocou em prática uma política bastan-

te "desarwllista". realizando projetos inovado-

res em matéria de educação bilíngue radio-

fónica (FCS, 1972). O sucesso da federação

shuar levou as missões evangélicas a criar

suas próprias organizações indígenas, apa-

rentemente mais tímidas e conciliadoras em
relação aos aparelhos estatais, e mais orien-

tadas pela formação e acumulação indi\ idual.

Contudo, alguns dos dirigentes contemporâ-

neos mais radicais, tanto nos Andes quanto na

floresta, são originários dessas federações

"apolíticas" de inspiração protestante. Os gru-

pos falantes de Quéchua também se organi-

zaram em federação a partir de meados dos

70, e mais tarde todos os movimentos indíge-

O piemonte oriental no início da época colonial

Oceano

t
Mnat aRas arKtnas
(acima de 2.000 m)

O* eanboa com mas da 300 hab

ea centros com menos de 300 hab

^^ aixMncia de Ouito
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i$%^ zonas de exptoraçAo de out)

^^ mmas de ouro

A caias raalae

Ozonas de produçAo
deieodoeds atgodio

(adaptado de J P Detef i9ei)

nas da floresta se uniram numa organização na-

cional, a CONFEMAE (Confederación de Na-

cionalidades Indígenas de la Amazónia Ecua-

toriana), inicialmente dominada pela federa-

ção shuar, mas atualmente cada vez mais

influenciada pelos Quéchua. A rede amazôni-

ca constitui hoje em dia um dos principais com-

ponentes da CONAIE (Confederación de Nacio-

nalidades Indígenas dei Ecuador), órgão que

representa o conjunto da população indígena

do país e transformou profundamente a lingua-

gem política e a natureza das reivindicações

avançadas pelo movimento. O desaparecimen-

to da noção de classe, substituída pela de "na-

cionalidad" ou indianidade, a ideia de territo-

rialidade como fundamento de identidades co-

letivas, a importância atribuída às questões

"culturais" e especialmente à educação bilín-

giie, todos são temas elaborados originariamen-

te pelos grupos amazônicos que atualmente são

comuns ao movimento indígena equatoriano

como um todo (Taylor, no prelo, c).

O Peru também presenciou uma explosão

formidável de movimentos indígenas, princi-

palmente a partir de 1974, graças ao quadro

jurídico oferecido pela Ley de Comunidades.

Como no Equador, as federações jivaro assu-

miram rapidamente uma posição determinan-

te no seio da dinâmica indigenista. Entre elas

destaca-se o Consejo Aguaruna, do qual um
dirigente, E. Nunguak, foi até muito recente-

mente o presidente da aiDESEP (Asociación

Interetnica para el DesarroUo de la Selva Pe-

ruana), equivalente peruana da CONFEMAE.
Um dos aspectos que mais chamam a atenção

no movimento indígena peruana em compa-

ração com o do Equador, é seu caráter extre-

mamente fragmentado no plano institucional:

há mais de quarenta organizações para apro-

.ximadamente setenta grupos étnicos ou tribais

na Amazónia peruana (Chaumeil, 1990). .\]ém

disso, as federações do Oriente equatoriiuio

tém praticamente todas um perfil mono-etnioo

bem marcado, ao menos nominalmente, ao

passo cjue no Peru as organizações são muit;is

vezes pluritribais e invocam uma identidade

mais regional do que étnica. .\ atomização da

frente indigenista peniana está certamente li-

gada à fociíli/ação lociíl herdada do patwnax.-

go e à Lev de Comunidades; nuis ;ilém dissa

existem div isões profundas entre íls instànci;us

confederai iv as nacionais ou macrorregionais.

especi;ilmente entre a AIDESEP. o CISl\ ^Con-
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sejo índio de Sudamerica), filiado ao World

Council of Indigenous Peoples, e a CONAP

(Confederación de Nacionalidades Amazoni-

cas dei Peru), que representam ideologias e

políticas indigenistas diferentes.

Tanto no Peru como no Equador, o apare-

cimento desses movimentos políticos parece

estar ligado à existência de uma camada de ín-

dios "destribalizados", às vezes urbanizados,

geralmente educados nas escolas das missões,

e que se encontraram num dado momento
diante da escolha entre um status inferior de

mestiço ribereno ou a criação de uma nova

identidade indígena. No Equador, esse proces-

so de invenção de formas inéditas de indiani-

dade foi mais longe, alimentado pela evolução

sociológica do país como um todo (Taylor, no

prelo c). No Peru, o movimento ficou prensa-

do entre os traficantes de drogas, bandos ar-

mados rivais (Sendero Luminoso e MRT.\ —
Movimiento Revolucionário Tupac Amaru) e

as forças da ordem, todos procurando contro-

lar as populações indígenas, e tem menos im-

portância política e ideológica no âmbito na-

cional do que no Equador. De qualquer mo-

do, transformou radicalmente os dados do

"problema índio" nas terras baixas.

O surgimento de um movimento político

dotado de formas institucionais "modernas"

de tipo ocidental levou a mutações sociológi-

cas consideráveis no mundo indígena. Antes

de mais nada, evidentemente, no plano dos

mecanismos de construção de identidades co-

letivas. A superposição de filiações distintas ca-

racterística dos grupos dessa região tende a de-

saparecer, cedendo lugar a uma definição ca-

da vez mais unívoca das identidades, segundo

o modelo das filiações políticas próprio da so-

ciedade dominante. Se antigamente era pos-

sível ser ao mesmo tempo Achuar, Canelos,

Cocama e mestiço, dependendo do contexto,

hoje só se pode ser "shuar", ou então "indí-

gena", como se era antigamente proletário ou

camponês. Esse encolhimento — ou endure-

cimento — do campo de referências de iden-

tidade às vezes acaba enfraquecendo a coesão

étnica de certas populações, como ocorre com
o conjunto jivaro, dividido em federações "tri-

bais" pouco solidárias. Mas ao mesmo tempo
favorece um processo de retribalização no seio

de grupos de origem heterogénea, ou desarti-

culados pela exploração patronal — especial-

mente entre os Shiwiar do Corrientes (Sey-

mour-Smith, 1988) e os Cocamillas do Hual-

laga (Stocks, 1981) —, e até mesmo de india-

nização, ou neo-etnicização de comunida-

des há muito identificadas como mestiças ou

pelo menos como não-indígenas. Assim, cam-

poneses da ilha de Puna, no golfo de Guaya-

quil (filiados recentemente à CONAIE) e cer-

tas aldeias de negros do Manabi e de Esme-
raldas (costa pacífica do Equador) identifi-

"Indio manso" da
missão de Maynas,
dançando
na Igreja.
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cam-se atualmente como "indígenas". Todos

esses elementos contribuem para reforçar a di-

nâmica do movimento indígena e difundir a lin-

guagem política que desenvolveu, não sem pro-

vocar às vezes graves tensões internas no mun-
do indígena amazônico. Os dirigentes e

quadros das federações são geralmente homens
jovens, parcialmente desenraizados, alienados

tanto do mundo indígena "tradicional" quan-

to da sociedade dominante, tragados pela bu-

rocracia das federações e freqiientemente afas-

tados de suas bases locais, cujas preocupações

ignoram. Ao mesmo tempo, as figuras políticas

tribais — guerreiros ou xamãs de renome —
já não têm meios de exercer seu poder, e não

possuem um domínio suficiente das novas lin-

guagens, redes e meios de comunicação pró-

prios dos movimentos organizados para dirigir

as comunidades indígenas cada vez mais inte-

gradas à vida económica e política regionid ou

até mesmo nacional. Essa crise da liderança lo-

cal e a tensão entre as comunidades ou ceiítws

e as instâncias das federações explicam em
parte a oscilação das filiações às várias org-a-

nizações e a instabilidade de seus quadros.

Quanto ao futuro do no\ o mo\ imento indí-

gena, preso entre uma crise de representati-

vidade no plano local e a dificuldade de criar

um projeto político no plano naoioniil (Ou in-

ternacioniil), ao mesmo tempo portador d;is es-

peranças de setores import;uUes da sociedade

dominante — sem fidiU- do mundo indígena

amazônico de que se originou —. é e\ idente-

mente impossível prever Enquanto es^HMíunos

para ver que ciuiiinhos irá seguir, meditemos

acerca do animador paradoxo histórico que

nos apresenta: a verdaileira integração nacio-

nal da .\mazònia luidina. no plano polititH> e

ideológico e não mais apenas económica es-

tá sendo feita jusliunente por aqueles que sem-
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pre foram considerados como seu principal

obstáculo, os índios não-assimilados da

floresta.

BREVE ORIENTAÇÃO
BIBUOGRÁFICA

Há poucas obras de síntese da história da Al-

ta Amazónia e menos ainda sobre o panora-

ma etnográfico da região. Para uma visão de

conjunto, pode-se consultar, além do volume

3 do Handbook of South American Indians,

DAns, 1982; para a arqueologia, consultar

Lathrap, 1970 e Myers, 1988; para a história

incaica e pós-colombiana, a melhor obra é a

de Santos Granero, Historia de la Alta Amazó-

nia, siglos XV-XVIl, a ser publicada em 1991

pela editora Abya-Yala de Quito. Para o perío-

do imediatamente pré e pós-colombiano,

pode-se também consultar Renard-Casevitz,

Saygnes e Taylor, 1986. Nas notas do artigo

encontram-se abundantes indicações biblio-

gráficas sobre questões mais específicas.

NOTAS

(1) Certos trechos deste artigo — especialmente a se-

gunda, a terceira e a quarta partes — são trechos re-

vistos de um artigo intitulado "El Otro Litoral: el

Oriente ecuatoriano en el siglo xix", pertencente a

uma obra coletiva sobre o Equador no século XIX di-

rigido por J. Maiguaschca (Corporacion Editora Na-

cional, Quito, a ser publicado em 1992).

(2) A imagem apresentada por Stevvard e Métraux das

sociedades da montaria no capítulo que lhes é dedi-

cado do Handbook of South American Indians sinteti-

za bem o conjunto dessas determinações negativas:

embora pertençam inegavelmente às "tropical forest

cultures", por seus traços constitutivos são apenas um
pálido esboço de tais culturas; ao mesmo tempo, co-

mo o meio os condena a baixas taxas demográficas de

modo crónico, não puderam inspirar-se no exemplo
andino, por falta de população. A colonização espa-

nhola ter-lhes-ia inclusive trazido algum progresso, in-

centivando, através da introdução das trocas de bens

manufaturados, o desenvolvimento de relações supra-

locais e interétnicas inéditas. Os trabalhos dos dois

autores — B. Meggers e D. Lathrap — que domina-

ram até os anos 80 a percepção científica corrente da

Alta Amazónia mantêm-se em muitos aspectos pró-

ximos dessa visão. Assim, para B. Meggers (1971), foi

justamente a adaptação bem-sucedida dos grupos de

montaria ao meio de tierra firme o que os impediu

ipso facto de atingir formas elaboradas de organiza-

ção social; por isso as populações, assim como as in-

fluências culturais, deslocam-se sempre para o leste,

em busca da várzea. D. Lathrap, por sua vez, postula

um movimento geral inverso, de leste para oeste, em-
bora invoque determinantes geográficas idênticas: o

deslocamento para o sopé dos Andes de grandes fa-

mílias culturais originárias do leste amazónico e a di-

visão lingin'stica e étnica da região seriam explicados,

então, pela competição intertribal pela apropriação

das ricas terras aluviais, de modo que os grupos ven-

cidos relegados para as colinas teriam sido levados,

como os Fano do interflúvio, a um processo de invo-

lução e de adaptação especializada a um habitat infi-

nitamente menos favorável ao desenvoKimento de for-

mas sociológicas complexas e variadas, tendo sido re-

duzidos, conseqiientemente, ao atomismo, à pobreza

tecnológica, sociológica e ritual que se observa hoje

em dia. Em todos esses trabalhos, os grupos da Alta

Amazónia aparecem como protagonistas de uma pe-

ça cuja ação principal estaria ocorrendo nos bastido-

res, ou no andar de cima. Lathrap (1970, 1981) inova,

entretanto, ao mostrar, baseado em provas arqueoló-

gicas, que a alta montaria e até a ceja propriamente

dita tinham sido habitadas nos tempos pré-colombia-

nos, contrariamente a uma opinião largamente difun-

dida ecoada em Steward e Métraux.

(3) As mais importantes são: Comejo y Osma, 1905-6;

Rumazo-Gonzalez, 1948; Vacas Galindo, 1902; Lar-

rabure y Corrêa, 1905; Eloy y Morales, 1946.

(4) Citaremos apenas P. de Cevallos em 1775-6

(Rumazo-Gonzalez, 1948), J. Diguja e Requena em
1777 e 1780, no âmbito da comisión de limites (anh/Q

Oriente 2, 3-5-1785-90; agofe, Requena, 1785, misc.

doe. 13-174, II: f. 20-44), Diego Calvo em 1798

(anh/Q Oriente 3, 4-X-1798; ahbc, fondo Jijon, l, vol.

30, doe. 92 e 267; Rangel, 1808 in Cornejo y Osma,
IV); O franciscano J. Prieto em 1815 (in Compte,
1885); ver M. E. Porras, 1987; Deler, 1981; Costales,

1977 e 1978.

(5) A bibliografia acerca da missão de Mainas é abun-
dante; citaremos aqui apenas as fontes mais impor-

tantes: Jouanen, 1941-3; Chantre y Herrera, 1901; Ma-
roni, 1889-92; Figueroa et ai., 1986; Uriarte, 1988; para

uma boa síntese etno-histórica, \'er Grohs, 1974; para

uma descrição do funcionamento interno de missão

e uma sociologia dos missionários, ver a excelente tese

de k. Golob, 1982; para a história política e institu-

cional, ver Porras, 1987.

(6) Durante a última década, pesquisadores preocu-

pados em graus diversos com tais caveat contribuí-

ram com seus trabalhos para transformar a visão es-

tereotipada que se tinha das sociedades do alto Ma-
rafion. O trabalho pioneiro de W. Grohs (1974), ao

mesmo tempo que revelava a riqueza do material je-

suítico, mostrava o quanto a presença da missão ti-

nha transformado o panorama étnico da região, des-

truindo assim o postulado primitivista a que os etnó-

grafos da Alta Amazónia aderiam por hábito. Outros

especialistas, especialmente U. Obrerem (1966) e T.

Myers (1981), dedicaram-se a revelar a existência de
vastas redes regionais nos tempos pré e pós-colom-

bianos; outros, abordando a compartimentação dis-

ciplinar entre os Andes e a .Xniiizônia, procuraram re-

constituir a história das relações entre .\lto e Baixo,

ou seja, a historicidade de uma fronteira anteriormen-
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te (.'onsideiaila natural (KtMuud-C-'ase\ it/, Saignes e

Tiiylor, 1986; F. Santos C^ranero, 19SS). Finalmente,

as pesquisas sobre os «íiiipos de língua (juícliua da flo-

resta contribuíram bastante para o deelínio da antiga

abordagem monográtK-a e aistórica: os trabalhos ino-

\adores de l'. Oberem sobre os Quijos (1971), de N.

Whitten sobre os Quíchua Canelos (1976 e 1986), de

F. Scazocchio sobre os Lamistas (1979) e, mais recen-

temente, de M. E. Ree\e (1984) sobre os Quíchua-

Canelos do Cnrnra\, de J. Hudelson (1987) sobre a

zona de Loreto, todos entati/am o caráter ao mesmo
tempo "de bricolagem" e "processual" dessas socie-

dades, traços que se encontram também entre os Cha-

ya\ itas (Fuentes, 1988) e Cocamillas (Stocks, 1981),

muito semelhantes aos Quíchua por sua trajetória his-

tórica e pela natureza de sua relação com a socieda-

de dominante. Mostrando como esses grupos, nasci-

dos após a conquista, tinham sido forjados pela his-

tória, em \ez de terem sido inexoraxelmente minados

por ela, tais trabalhos abriram os olhos dos antropó-

logos especialistas em sociedades "tradicionais" pa-

ra a historicidade das populações que estuda\am.

(7) A questão da filiação dos Candoa se resume ao se-

guinte: esses grupos só diferem dos outros Ji\aro em
dois pontos, a terminologia e, aparentemente, o siste-

ma de parentesco e a língua (Amadio, 1982 e 1985;

Pa\iie, 1981; Tugg>, 1986). Enumerei noutros traba-

lhos as razões que, na minha opinião, justificam sua

inclusão num único conjunto macroji\aro (Taylor,

1985; 1986, vol. 2).

'

(8) Restam certamente algims falantes de um dos dia-

letos zaparo entre os Canelos do Bobonaza e do

Curaray (Whitten, 1976 e 1986; Reeve, 1984).

(9) A população conhecida até recentemente sob o

nome de Quijos (entre outros) não tem certamente

nenhuma relação com o grupo pré-colombiano, pos-

sivelmente de origem chibcha, que ocupaxa a região

do alto Napo e esta\a associado à chefia andina da re-

gião de Latacunga; \er sobre esse ponto Oberem,
1972; Hudelson, 1987; VIuratorio, 1987.

(10) Na verdade, as sociedades pertencentes a essa

classe não são todas de língua quêchua (especialmente

os Xeberos e os Chayavitas) mas todas compartilham

as mesmas características sociológicas; por comodi-

dade, utilizo a etiqueta "quíchua da floresta" para de-

signar, metonimicamente, o conjunto por elas fomiado.

(11) Embora todos concordem em reconhecer a ur-

gência de se estudar essa região — o sul do Equador
em geral, aliás — para melhor compreender a histó-

ria do subcontinente, poucos arqueólogos nela se a\en-

turam, preferindo os sítios costeiros ou andinos mais

acessíveis ou prestigiosos. Os vestígios são, no entan-

to, muito abundantes no piemonte, assim como nos

vales altos no limiar da cordilheira e nas terras ne-

gras à beira dos grandes rios, especialmente do Pas-

taza. Existe, aliás, um grande sítio cerimonial (San-

gay) próximo a Macas, já conhecido há muito tempo.

(12) Esse resumo do panorama étnico da .\lta .\ma-

zônia no século .\\i baseia-se num minucioso traba-

lho documental e bibliográfico cujos detalhes e refe-

rências se encontram em Renard-Casevitz, Saignes e

Taylor, 1986, \'ol. 2.

(13) As primeiras entradas foram as de Al\ arado (1535)

e de Mercadillo (1538) em direção ao alto Maranon
\ia Chachapo\as, seguidas pelas de F. de \'ergara

(1542-43?) no \ale do Zamora e de Diego Palornino

na bacia do ("hinchipe (1549); pela mesma época, D.

de Pineda abriu através da zona quijos a \ia de aces-

so mais importante para a .\mazônia a partir da sier-

ra norte, pelas nascentes do rio Coca, rota que seria

seguida por C. Pizarro e Orellana em 1541, durante

sua de\ astadora conquista do norte do Oriente equa-

torial. O \ale do Upano foi explorado a partir da sier-

ra em 1550 por Bena\ente, o do Santiago por Perez

de Vixero em 1558. \ conquista mais importante —
pela força que mobilizou, pelo número de "cidades"

e encomiendas que criou e pela quantidade de infor-

mação que nos legou — foi, no entanto, a de Juan de
Salinas, iniciada em 1556 e retomada em 16.54; a pa-

cificação final da porção meridional da gobiemacion

de Salinas foi realizada por Vaca de Vega en 1616, a

dos "Motillones" do Huallaga e da região entre Mo-
\obamba e o Maranon por Ri\a Herrera em 1653.

(14) Enquanto só a gobemacion de Quito engloba\a

praticamente todas as terras altas e o litoral entre Ibar-

ra e Tumbez, com exceção da costa de Atacames, o

piemonte oriental estava dividido, em 1560, em cin-

co gobieniaciones (de fronteiras aliás muito fluidas),

cada uma com \ árias ciudades e villas e muitas enco-

miendas, quase todas puramente nominais (cf Ru-

mazo-Gonzalez, 1946; Deler, 1981:46-8; Tavlor,

1986:2/253ss).

(15) A escra\ idão dos índios, proibida em principia

florescia na Alta Amazónia durante os séculos X\l e

.\\"ll disfarçada de encomienda; quanto aos índios que
escapavam dos repartimientos, bastava dizer que eram
cimarones e apóstatas, ou então que abrigavam fugi-

tivos das encomiendas, para justificar sua captura; os

rebeldes mais obstinados eram passív eis de uma guer-

ra "a fuego V sangre" e escrav izáveis sem problemas.

Os jesuítas participavam, aliás, desse trafica entre-

gando às autoridades civ is, e portanto aos encomen-

deros, grupos ou indiv íduos apóstatas (como os Gaes)

ou que resistiam armados às entradas evangélicas (co-

mo os Jivaro) ou, ainda, confiando aos "civis" índios

reduzidos alegando que a missão não tinha meios de

sustentá-los; sem falar de sua cumplicidade tácita —
é verdade que não podiam fazer grande coisa — no

tráfico de prisioneiros entre índios e portugueses nas

fronteiras do Pará (cf M. E. Porras, cap. 3; Jouanen.

2:428-41; Tlrylor, 1991).

(16) Dev emos ao grande historiador quitense Juan de

Velasco a inclusão na historionilia ciuiònica ^mdina do

mito fronteiriço relativo ao levantamento jivura So-

bre a natureza e verdaderias proporções dessa rebe-

lião, ver Taylor, 1986).

(17) \'ários autores, entre os qutús A. GoloK susten-

tam há alguns anos a tese de que o belicismo dos gru-

pos da floresta é de origem coloni;il e que está espe-

cificamente ligado, no contexto da .\lta .\nuizònia. ao

modo de funcionamento das missões jesvutic;is. De-

ve Ikar claro que se por um lado é evidente que cer-

tas formas de agressão interétnica se desenvolveram

ou se acirraram com a colonização e a demanda de

escravos, e que as estratégias de sobreviv ència de cer-

tos grupos (OS Xeberos, os Gaes por alginn teni^HV os

Omáguas...) passava pela adt>ção ile uuui vuritH.lavle de

"ethnic soldiering" (Whitehead, 19SS e 199(,», não e

nuMios ev idente cjue outras formas de "g\ierr;»" inter-

tribal e\istian> antes da chegada dos espaiihois, es^x^

ciahnente as guerras de ivpn>dução sindKihca i.x)nui
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o canibalismo tupi ou a caça às cabeças ji\aro. Ao con-

trário, tudo leva a crer que esses tipos de violência

institucionalizada se tornaram menos frequentes ou

desapareceram com o contato com os brancos. Isso

tudo para dizer que não há razões para reunir sob o

mesmo termo, unicamente em razão de um "ar de fa-

mília", comportamentos a que dão origem práticas tão

disparatadas quanto a sua lógica sociológica e simbó-

lica quanto a caça às cabeças e a caça aos escravos.

Assim, as teses que atribuem à presença colonial o

aparecimento de uma agressividade inédita no seio

de um mundo indígena essencialmente voltado para

os valores pacifistas (caricaturamos para realçar o ar-

gumento) são tão grosseiras quanto aquelas que anti-

gamente imputavam aos índios uma ferocidade intn'n-

seca. Além disso, dizer que "a guerra" é uma falsa ca-

tegoria antropológica não quer evidentemente dizer

que não exista nenhuma relação ou influência entre

formas autóctones e coloniais de predação intertri-

bal; se não se tiver um espírito demasiado literal, na-

da impede, em princípio, que se coma o inimigo ao

mesmo tempo em que se o vende...

(18) Sobre essa questão, ver Sweet, 1974; T. Myers,

1988; Santos Granero, 1987.

(19) A história dessa fronteira na época incaica e no

início da colonização espanhola é estudada em deta-

lhes in Renard-Casevitz, et alii, 1986, vol. 2.

(20) Purina designa para os Quíchua da floresta ao

mesmo tempo um período de permanência e uma for-

ma de habitat secundário, numa casa isolada, geral-

mente situada às margens do território do ayllu ou

do muntun (grupo mínimo de residência e de paren-

tesco).

(21) Várias casas de mestiços foram atacadas pelos ín-

dios, principalmente Aguaruna e Iluambisa, nesse pe-

ríodo, geralmente em retaliação por matanças come-
tidas pelos brancos em pânico, desorientados diante

da ausência de intermediários habituados a tratar com
os "bravos" — os missionários — e repentinamente

colocados cara a cara com índios que não estavam ha-

bituados a ver Sobre esse episódio, ver Taylor, inédi-

to, b.

(22) A região de Mainas, inicialmente na forma de um
grande bispado que incluía Mainas propriamente di-

ta além de Quijos e Macas, foi confiada às autorida-

des limenhas a partir de 1802. Para uma boa síntese

dos problemas causados pelas redivisões do territó-

rio amazônico equatorial, ver Deler, op. cit.: 90-5.

(23) Sobre a indústria da borracha no oeste da Ama-
zónia, ver antes de mais nada Casement (1912) e o li-

vro de Ilardenburg, The DeviVs Paradise, 1912; Taus-

sig, 1988; B. Weigstein, 1983, H. Bonilla, 1974; Mura-

torio, 1987. Uma interessante descrição da indústria

da balata, típica do vale do Tigre, e do mundo dos

"pequenos brancos" que ali se desenvolvia se encontra

em Woodrofie, 1914.

(24) O termo enganche denota na América espanhola

um sistema em que o patrão fornece em adiantamento

bens manufaturados e espera em troca uma quanti-

dade determinada de produtos da coleta, de modo que
cabe aos endi\idados organizar como quiserem seu

tempo e seu trabalho.

(25) K a principal diferença entre essas haciendas da

floresta e uma plantatiun propriamente dita. Neste úl-

timo caso, a mão-de-obra é transportada e instalada

nos locais da plantação, ao passo que no primeiro

é a fazenda que vem se implantar sobre o grupo in-

dígena.

(26) Para boas descrições das variantes locais do pa-

tronazgo, ver Osculati, 1850 e Muratorio, 1987 para

o Napo; Villavicencio, 1858 para o Oriente equato-

riano em geral; Stocks, 1981 e Fuentes, 1988 para os

índios de pueblo; P. Gow, 1988 para o alto Ucayali;

Seymour-Smith, 1988 Ross, 1980 e Colin-Delavaud,

1977 para o Pastaza-Tigre.

(27) Para um bom exemplo do funcionamento do pa-

tronazgo entre os índios "bravos" e os riscos envolvi-

dos, ver Ross, 1980: entre os Achuar do Iluasaga, qua-

tro tronqueros, que tinham-se aliado localmente e ale-

gavam, entre outras coisas, competência xamânica,

foram condenados à morte entre 1970 e 1976.

(28) No Equador, a introdução de gado nos centros

indígenas pelas missões — medida ecológica desas-

trosa a médio prazo — serviu de apoio para reivindi-

cações territoriais junto ao Instituto de Reforma Agrá-

ria (IER.\C), fornecendo, ainda, uma importante fon-

te de renda.

(29) Sobre a organização das cooperativas e dos cen-

tros e sobre as transformações da economia indíge-

na, ver especialmente Macdonald, 1979; Federacion

de Centros Shuar 1972; Descola, 1981; e Taylor, 1981.

(30) E nesse contexto, também, que se deve situar a

publicação do livro de S. Varese, La sal de los cerros,

para compreender o papel que desempenhou na ela-

boração de uma tradição científica peruana de estu-

dos sobre a Amazónia (Santos Granero, 1988).

(31) Além disso, essa lei foi frequentemente acusada,

com justeza, de perpetuar o atomismo sociológico ins-

taurado pelo patronazgo, de não levar em conta as for-

mas indígenas de territorialidade e os níveis de orga-

nização supralocais (ver por exemplo Santos e Bar-

clay 1985).

(32) A ditadura militar no Equador acabou em 1979;

o binómio Roldos-IIurtado (tecnocrata-progressista)

governou até 1981, tendo Ilurtado assumido o poder

após a morte de Roídos. Febres Cordero (direita po-

pulista, representando essencialmente os interesses

da burguesia mercantil do litoral) governa entre 1984

e 1988; desde então, o Equador é governado por R.

Borja (Esquerda Democrática). No Peru, o governo

militar progressista de Velasco assumiu o poder em
1968 e permaneceu até 1975; Morales Bermudez e

militares menos "esquerdistas" substituíram-no en-

tre 1975 e 1980, até o retorno de Belaunde, que go-

vernou pela segunda vez até a eleição de A. Garcia,

em 1985.

(33) Em 1920, a promulgação da "Ley dei Oriente"

estabeleceu a primeira subdivisão territorial da KAE

em províncias, baseada, aliás, na antiga divisão colo-

nial (a título de comparação, lembramos que o Peru

criou o departamento de Loreto já em 1853); essa lei

é acompanhada pela criação de uma Direccion Ge-
neral dei Oriente, órgão (jue não deixou nenhuma
marca de sua atividade. Em 1964, um decreto insti-

tuiu a famosa "Ley de Tierras Baldias" que, na práti-

ca, abriu as terras indígenas à colonização; re\isões

posteriores — Ley de Reforma .\graria \ Colonizacion

de 1964, Ley de (Colonizacion de la Region Amazoni-
ca em 1978 — tentaram, sem muito sucesso, organi-

zar o movimento de colonização, até hoje fundamen-
talmente espontâneo e descontrolado. .\ impotência
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do Kstado também pode ser medida pela prolifera-

ção de instâncias supostamente encarregadas de ge-

renciar o processo: Instituto Nacional de C.oloniza-

ção, fundado em 1957, ao qual sucede, em 1964, o

IKKAC;, acrescido ainda do inckae (Instituto Nacional

de Colonizacion de la kae), sem falar dos órgãos pro-

vinciais ou estatais de desenvoKimento económico
(c;amk, pkkdksuk etc).




