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HISTÓRIA INDÍGENA DO NOROESTE DA AMAZÓNIA

Hipóteses, questões e perspectivas

Robin M. Wright

Pára
os objetivos deste capítulo, o vale

do alto rio Negro pode ser definido co-

mo a seguinte área: a) limite ao leste,

o médio rio Negro, ou seja, o território

histórico dos Manao;' b) limite ao norte, o rio

Guainia, embora sejam mencionadas as cone-

xões importantes com os povos dos afluentes

do alto Orinoco (rios Guaviare, Inirida etc);

c) limite a oeste, o alto Uaupés/Vaupés, o ter-

ritório dos índios Umaua (Carijona); e d)

limite ao sul, os rios Caquetá e Japurá. Os cri-

térios para a definição dessa área são basea-

dos em padrões culturais comuns e na inten-

sidade de interação interétnica histórica. Com
a imposição de fronteiras internacionais a par-

tir do século XVIII, a área fica definida mais

estreitamente, embora somente no século XX

as fronteiras internacionais começassem a res-

tringir e redefinir as relações interétnicas.

ARAWAX, TUKANO, MAKU

Dentro dessa região, são representados povos

de três famílias lingiiísticas principais: Arawak,

Tukano e Maku, com alguns grupos pequenos

de Karib. Os povos Arawak incluem hoje os Ba-

niwa, Curripaco e Wakuenai da área de dre-

nagem dos rios Içana e Guainia; os Warekena
do rio Xié e Cano San Miguel; os Baré do alto

rio Negro entre Santa I/.abel e San Carlos na

Venezuela; e os Tariana do médio e baixo Uau-

pés no Brasil. Um pouco mais ao norte, os Pia-

poco do Guaviare/Inirida, e os Baniwa (grupo

distinto dos Baniwa do Içana) do alto Guai-

nia/Atabapo ainda mantêm conexões impor-

tantes com os Arawak no Brasil.

As primeiras fontes históricas do século

XVIII indicam um grande número de outros

povos da família Arawak nessa região, mas sa-

bemos muito pouco sobre eles: os Mariarana,

Amariavana, Mepuri (provavelmente aparen-

tados com o grupo histórico do mesmo nome
no Orinoco), Carnao, Kavaipitena, Tibakena,

laminari e outros. Todos estes foram apenas

registrados nas fontes, com, no máximo, alguns

detalhes sobre a sua localização e língua. Já

pelo fim do período de escravidão, no século

XVIII, não existiam mais como povos distintos.

E importante salientar aqui, porém, que

toda a bacia do rio Negro, desde a foz até

as cabeceiras, e grande parte do alto Orinoco,

era território dos povos Arawak (da famí-

lia linguística Maipuré do Norte) desde os

tempos da expansão de proto-Arawak pelo

rio Negro, até a penetração europeia no sé-

culo XVIII.

A sudoeste dos Arawak estão os Tukano,

uns vinte grupos habitantes da área de dre-

nagem do rio Uaupés e seus afluentes, Tiquié,

Papury; Quarary e Cuduiarv; e a região do Pira-

paraná/Apaporis. E comum achar na litera-

tura etnográfica a impressão de que os povos

Tukano são um povo homogéneo que teria

se desenvolvido a partir de um estoque

comum (um grupo "proto-Tukano"), e que as

variações que existem nas suas línguas e cul-

turas são apenas o produto histórico desse

desenvolvimento. Nada pode ser mais distan-

te da realidade, segimdo G. Reichel-Dolmatoff^

(1985), pois a evidência mostra que os Tuka-

no "são um conjunto de grupos maiores ou
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menores, alguns dos (luais são remanescentes

de populações mais antigas. Outros, talvez a

maioria deles, são descendentes de invasores,

recém-chegados de outras regiões que, por

uma razão ou outra, penetraram rio acima e

além das cachoeiras e correntezas dentro desta

vasta região [...]. Das suas tradições, parece que

estes po\ os diferentes se encontraram e se mis-

turiu-am, fizeram guerras entre si ou formaram

alianças, criando no curso das gerações o tipo

de cultura generalizada que, quando vista so-

mente no seu nível superficial, parece homo-

génea" (p. 108; tradução nossa).

O terceiro grupo são os Maku, que — em
contraste com os Tukano e Arauak que são

eminentemente horticultores sedentários, ocu-

pando as beiras dos rios e igarapés principais

— são tradicionalmente caçadores e coletores,

habitantes nomádicos de uma vasta região in-

terfluxial entre o alto Uaupés (ao norte) e o

Jurubaxi e Japurá (ao sul e sudeste). Até hoje,

foram identificados cinco grupos Maku: Bara,

Hupdu, Yõhup, Nadéb e Dôw (Kamã). Todos

esses mantiveram relações de interdependên-

cia tanto com os povos Arawak como com os

Tukano, uma relação descrita na literatura et-

nográfica como simbiótica. Há uma impressão,

também errónea, que os Maku são os "escra-

vos" dos índios ribeirinhos. A evidência his-

tórica, do século X\'III ao século XX, porém,

demonstra claramente que a relação de escra-

vidão foi um produto da exploração de mão-

de-obra indígena em que os Arawak/Tukano

serviam como intermediários para os europeus

em caçadas contra os "Maku dóceis" para ser-

vir como escravos.

AS IMPLICAÇÕES HISTÓRICAS

DA ECOLOGIA

A ecologia do Noroeste da Amazónia é uma
consideração histórica importante para ques-

tões como a densidade da população e os pa-

drões de assentamento. Os ecossistemas de

água preta, como o rio Negro e seus afluen-

tes, têm sido caracterizados como tendo um
baixo nível de nutrientes (oligotróficos); uma
produtividade relativamente baixa de pesca-

ria; e uma distribuição desigual de vegetação,

solos e recursos, "a qual apresenta um desafio

duplo de uma produtividade ambiental baixa

e uma diversidade ambiental alta" (Moran,

1990:8-9). Segundo Emílio Moran, as respos-

tas adaptativas apresentadas pelas populações

do alto rio Negro diante dessas condições in-

cluem: "uma dependência da mandioca amar-

ga, uma variedade cultivada adaptada à acidez

do solo, a baixos níveis de nutrientes, e tendo

suas próprias defesas naturais contra herbívo-

ras; uma técnica especializada de pescaria para

lidar com baixa biomassa e a pobre resolução

óptica dos rios; e um padrão de assentamento

dispersado e de baixa densidade junto com al-

tos níveis de hierarquia e segmentação asso-

ciadas com controle territorial sobre os recur-

sos" (ibid.:13; tradução nossa).

Dois fatores, porém, deveriam ser conside-

rados em qualquer generalização a respeito da

influência da ecologia sobre a densidade po-

pulacional. Primeiro, a diversidade ambiental

implica padrões variáveis de concentração po-

pulacional: mais alta nas áreas onde há, por

exemplo, solos produtivos e amplos recursos

de pescaria do que em áreas de caatinga. As-

sim, as fontes históricas e a evidência etnográ-

fica comprovam que assentamentos relativa-

mente densos e continuadamente habitados

eram possíveis em determinadas áreas do rio

Negro. Segundo, os efeitos históricos de con-

tato — tais como epidemias, deslocamento e

migrações — têm produzido distorções na re-

lação da população com o meio ambiente. Os

etnógrafos das sociedades Tukano concordam

que essas populações têm diminuído nos últi-

mos cem anos; e os estudos históricos sobre

a população Baniwa demonstram a oscilação

populacional devido a migrações e desloca-

mentos forçados.

ETNONÍMIAS

Com a diversidade étnica característica da

região, existem enormes confusões nas tontes

e na literatura etnográfica sobre etnonímias.

Evidentemente nomes como Maku, Tukano e

Baniwa são genéricos, usados pelos de tora pa-

ra representar conjuntos de povos. O nome
"Maku" é de fato dado pelos Arawak a outros

povos que não filiam a língua Arawak (^a pala-

V ra significa "não-fala") — sejam os povos no-

mádicos da floresta ou outros ribeirinhos ^ci>-

mo os Maquiritare) que vivem nas fn>nteinis

do território .\ravvak. Mas, desde os primeÍR>s

relatos, toi atlotado para referir aos caçado-

res/coletores. O nome "Banivv^i" ^^ou '"Manivwi.

Maniva") tauíbem foi usadi^ da mesma maneira

para referir a todos os po\os do rio Içana; ato
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hoje, é desconhecida a origem do nome (o

mais próximo seria Pamiwa, "os da nossa h'n-

gua", que é etnonímia de um grupo Cubeo, e

é sabido que os Cubeo incorporavam histori-

camente diversos grupos Arawak). Na Colôm-

bia, os mesmos povos são chamados "Curri-

paco", referindo a um dos seus idiomas; e na

Venezuela, se usa Wakuenai, "os da nossa lín-

gua", etnonímia não reconhecida pelos Bani-

wa no Brasil nem pelos Curripaco. São ainda

mais complexos os problemas para as etnoní-

mias dos Tukano.

De fato, não foi uma tendência até recen-

temente os próprios povos usarem nomes pa-

ra se referirem a conjuntos de grupos sociais

maiores do que o grupo local ou sib. Portanto,

o problema das etnonímias e a sua concordân-

cia com os nomes nas fontes continua sendo

difícil para os historiadores da região.

POVOS EXTINTOS

A questão dos povos extintos é difícil de ana-

lisar em parte por(|ue as primeiras fontes es-

critas (CJódice n? 1110, Arquivo Público do Pa-

rá)^ listam literalmente centenas de grupos

("nações") cujas identificações como etnias

distintas, ou como unidades sociais (fratrias,

sibs) menores ainda estão incertas (ver Wright,

s. d.). A identificação de grupos sobreviven-

tes com os nomes das "nações" nos registros

e na única fonte jesuítica sobre a região (Szent-

martonyi, 1749) também apresenta problemas.

Por exemplo, o nome "Baré" é usado para re-

ferir não somente a uma etnia do médio rio

Negro, mas também a uma família linguística

que inclui diversos povos do médio ao alto rio

Negro e seus afluentes, que hoje seriam iden-

tificados com os Maipure do Norte. Quantos

desses povos foram assimilados pela etnia Ba-

ré e quantos desapareceram ou foram extin-

tos é impossível dizer no momento.

A FORMAÇÃO ÉTNICA DA REGIÃO

QUEM ERAM OS "BOAUPÉS"?

O tipo de problemas etno-históricos apresen-

tados pela diversidade étnica da região pode
ser visto na questão da identificação dos po-

vos chamados "Boaupés", que aparecem nos

primeiros relatos como habitantes do rio Uau-

pés desde a foz do Tiquié até as cabeceiras do

Uaupés. Os "Boaupés" estavam entre os po-

vos mais afetados pelos escravizadores nos

Três índios Tukano
orientais, na

década de 1930,

paramentados
para a dança
cerimonial. Além
dos adornos
recorrentes em
todas as danças,

como o conjunto

usado na cabeça,

a tanga de
entrecasca,

os colares

e o chocalho de
tornozelo, nota-se

também o bastão

de ritmo, utilizado

apenas em
ocasiões

específicas.
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anos de 1739 ii 1745, e eram considerados

"uma navão copiosa em idiomas particulares"

(S/.eutmarton\i, 1749). Depois do século WIII,

o nome praticamente desaparece das fontes ou

é usado apenas em um sentido genérico.

Há um debate inconclusi\ o na literatura an-

tropológica sobre a identificação dos "Boau-

pés" ou com os po\ os Tukano ou com os Taria-

na do médio lUiupés. Briizi da SiKa (1977:28-9),

por exemplo, argumenta que eram Tukano.

Ihna leitura cuidadosa do S/.entmartonyi su-

gere fortemente que fossem Arawak; por ou-

tro lado, as fontes dos anos de 1760 em diante

sugerem uma identificação com os Tukano.

Não há nizão para du\ idar que, nos anos de

1740, o nome representava uma categoria ét-

nica e não apenas um nome genérico. Sugeri-

mos, portanto, que os "Boaupés" eram ao mes-

mo tempo Tukano e Arawak — isto é, um gru-

po étnico representando a fronteira em
formação entre as duas culturas.^ Assim, nós

os encontramos exatamente nas áreas onde as

duas culturas eram sobrepostas. A penetração

colonial (escra\idão, descimentos etc.) teria en-

tão impedido o processo de formação dessa

fronteira cultural de tal maneira que, pelo fim

do século XVIII, os "Boaupés" não eram mais

uma entidade (uma "nação") distinta.

Essa hipótese contribui para a compreen-

são de um fenómeno histórico importante da

região observado desde Koch-Griinberg (1909)

— a chamada "tukanização dos Aruak". A fra-

se tem sido usada para referir à suposta ado-

ção da língua e cultura Tukano por certos po-

vos Arawak do Uaupés (os Baniwa do Querary

e Cuduiary, os Tariana do médio Uaupés, e os

Kabi\ari). Xa verdade, envolve um processo

muito mais complexo de intercâmbio e forma-

ção cultural entre os Arawak e os Tukano, que

data das primeiras migrações dos povos Tuka-

no dentro da região do Noroeste da Amazó-

nia e seus encontros com os povos Arawak já

ali existentes.

Para entender melhor, referimos à hipóte-

se primeiro avançada por Nimuendaju para

descrever a ocupação pré e pós-européia do

Noroeste da Amazónia.

CONSIDERAÇÕES
SOBRE A HIPÓTESE DE NIMUENDAJU
DE TRÊS "ESTR.\TOS" CULTURAIS

Segundo Nimuendaju (1955:163-6), a cultura

do Noroeste é formada por três "estratos": 1)

o mais antigo, formado por diversas etnias de

caçadores e coletores seminômades como os

Maku, Uaicá e Xiriana; 2) outro que data do

começo da época cristã, composto por popu-

lações de culturas mais avançadas, os .\rawak

e os Tukano; 3) o último, que seria o dos euro-

peus que, mediante contatos com os povos do

segundo estrato, deram origem a culturas hí-

bridas. Nimuendaju considera que os .\ravvak

tiveram sua origem no alto Orinoco e Guai-

nia, e que sua expansão foi produzida em on-

das sucessivas mediante as quais os povos fo-

ram se estendendo até diferentes zonas do rio

Negro: os Baré, desde o médio rio Negro até

o curso alto do mesmo, assim como no Cassi-

quiare; os Manao, no médio rio Negro e seus

afluentes (especialmente o Jumbaxi); os \Va-

rekena, nos rios Xié e baixo Içana; os Curri-

paco e Baniwa, no Içana e no Uaupés; e os Ta-

riana, que teriam chegado depois dos Curri-

paco no Içana, de onde migraram para o

Uaupés. Nimuendaju também afirma que as

primeiras hordas Maku foram assimiladas pe-

los Arawak e Tukano, e que as fratrias Baniwa

dos Hohodene e Cadauapuritana originalmen-

te eram Maku que foram "arawakizados".

Nas suas linhas gerais, é ainda aceitável a

sequência ocupacional Maku-ArawakTukano-

Europeus. Isto implicaria que tanto os Arawak

como os Tukano tiveram suas origens fora da

região. Já registramos, porém, as nossiis reser-

vas e críticas a alguns detalhes dessa hipótese

(Wright, 1981:10-1). Em primeiro lugar, as tra-

dições orais dos Hohodene indicam que eles

constituem um dos grupos mais antigos dos

Arawak do Içana. A evidência lingiiística tam-

bém não apoia a proposta de Nimuendaju, pois

a variante diíiletal de Baniwa que os Hohode-

ne falam não é uma das mais recentes.

Em segimdo lugiu", criticiunos a posição crv>-

nológica atribiuda para a migração aravvuk ao

rio Negro na época cristã. Embora ainda não

existam estudos arqueológicos que poderiam

esclarecer essa questãa a existência de j>etu>-

glifos nas cachoeiras do Içana e áre;is adjacen-

tes sugere a possibilidade de uma ixnipaçâo

mais antiga. Segundo os Arawak que vivem

nessas áreas, os petroglifos fonmi leitos pt>r

seus antepassados e, treqiientemente. seu sig-

nificado é diretamente associado ao culto dos

ancestrais e à mitologia de origem das trairias

(Wright, U)S1:10V A tradição oral dos Hoho-

dene também registra que em e^nKas nuiito
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remotas algumas dessas fratrias se separaram

e migraram até o Guaviare. Isto é, a direção

de suas migrações foi no sentido sul-norte, e

não norte-sul como propôs Nimuendaju. Isso

implica que os povos Arawak teriam migrado

para o Noroeste da Amazónia, já ocupado pe-

los Maku, onde, antes de se deslocarem até o

Guaviare e alto Orinoco, tinham passado por

processos importantes de mudança socio-

cultural.

Além desses problemas mais específicos, o

que mais interessa à pesquisa atual é justamen-

te a formação do segundo "estrato". Como é

que se deu o processo de interação histórica

da (jual surgiu a configuração sociocultural

predominante na região? As tradiçóes orais e

os mitos dos povos Tukano indicam que, em
tempos pré-históricos indeterminados, teriam

se deslocado de uma outra área da Bacia Ama-
zónica (provavelmente os rios Napo, Putuma-

yo, Aguarico, no Oeste, onde ainda há povos

falantes de Tukano, como os Siona e Secoya).

Migraram em diversas etapas para o Noroeste

da Amazónia. Todas as tradiçóes dos povos

Arawak, em contraste, indicam uma origem au-

tóctone, isto é, dentro da região. Podemos en-

tender com isso que os povos Arawak já habi-

tavam o Noroeste quando os Tukano começa-

ram a penetrar a área. Quais as implicações

dessa hipótese?

TRADIÇÕES MIGRATÓRIAS
DOS TUKANO

Em 1985, G. Reichel-Dolmatoflf publicou um
artigo que é relevante para esta discussão. Ne-

le, o autor examina as tradiçóes orais, mitos e

práticas relacionadas ao consumo ou evitação

de certas espécies de animais, como metáfo-

ras para as relações pré-históricas entre os po-

vos Tukano (Desana, Pira-tapuya), Arawak e

Maku.

Segundo Reichel-Dolmatoff, o vasto corpo

de tradições orais Desana e Pira-tapuya con-

tém duas tradições paralelas: uma que conta

sobre as conquistas militares dos antepassados

Tukano que povoaram a região e tomaram pos-

se dela, já organizados em grupos hierárqui-

cos os quais deram origem às linhagens atuais.

A outra tradição é sobre as dificuldades e o

medo de uns poucos homens que penetraram

em um território cheio de perigos, especial-

mente "outros seres" hostis, com línguas in-

compreensíveis, e contra os quais os Tukano

tinham que lutar para sobreviver Conta ain-

da (a segunda tradição) como conseguiram for-

mar alianças com os outros grupos e trocar

mulheres em casamento, ou seja, como foi es-

tabelecida a prática de exogamia.

Os "outros seres" são determinadas espé-

cies de animais que, segundo Reichel-Dolma-

Maloca tsoloa

(igarapé

Yauacacá),

fotografada por

Koch-Grúnberg
em 1905. Tipo de
construção comum
entre os grupos do
Noroeste

Amazônico,
esta casa não
corresponde

apenas a uma
moradia, mas a um
microcosmo, que
condensa todo um
universo mítico.
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toft, representam outros povos históricos reais

(sem dú\ida, de\ido ao sistema de nomen-

clatura que frequentemente atribui nomes de

animais a grupos sociais). Quando os Desana

\ ieram ao Uaupés, já ha\ ia \ ários grupos de

po\ os/iuiimiiis estabelecidos na área. Um, cha-

mado behkára, era constituído de horticulto-

res, sedentários, identificáveis com um povo

Vrawak, os Heemadakenai ("Povos da Anta",

pois behkára significa o mesmo), que é na ver-

dade uma fratria Biuiiwa localizada, já em tem-

pos históricos, no alto Içana. Um outro grupo,

poijá, eram caçadores e coletores nomádicos,

identificá\ eis com os Maku. Através do tem-

po, os poNOS Tukano pre\aleceram sobre esses

dois povos e se estabeleceram pelo território

inteiro do Uaupés.

Da sua análise detiilhada, Reichel-Dolma-

toff conclui que quando os Tukano começa-

ram a migrar dentro do Uaupés, grande parte

do território já era habitada pelos Arawak e

Maku cujas culturas, línguas e tipos físicos

eram diferentes das dos recém-chegados.

As implicações desse argumento são \ árias:

primeiro, supondo que os grupos tukano vie-

ram de um antigo centro no Oeste do conti-

nente, a cultura nessa área de origem não de-

monstra os padrões e complexos culturais que

hoje são centrais para os Tukano do Noroeste,

tais como: 1) os ritos de iniciação masculina

centrados no uso de trombetas e flautas sagra-

das; 2) os sistemas de organização social em
que sibs são ordenados segundo hierarquias

de papéis ritualísticos e associados com deter-

minados territórios e recursos. Isso nos leva

à conclusão que tanto o complexo ritual co-

mo o sistema de organização social foram as-

similados pelos Tukano dos Arawak.

Lembramos que: 1) o Noroeste da Amazó-
nia historicamente se localizava praticamente

no centro de um vasto território ocupado pe-

los Arawak, e que as interconexões dos diver-

sos povos Arawak (alianças, entrecasamentos,

trocas etc.) formavam uma dinâmica importan-

te; 2) os primeiros relatos sobre os povos Ara-

wak nessa região maior (tais como os Manao
e Achagua) indicam tanto o complexo ritual

como sistemas hierárquicos de organização po-

lítico-social; e 3) as tradições dos próprios po-

vos Tukano indicam que eles "roubiu^am" dos

"povos da Anta" as flautas sagradas e outros

instnmientos e práticas rituais. Tudo isso tem
implicações piu-a a maneira como de\ emos en-

tender as várias formas sociais, políticas e re-

ligiosas dos povos tukano.

O grande \alor do estudo de Reichel-

Dolmatoff^ (1985) é que aponta para a vida sim-

bólica como uma área onde podemos repen-

sar a interação cultural e relações interétni-

cas dos povos Arawak e tukano como têm se

desemolvido através de séculos de contato e

relacionamento.^ Imerte, também, a tendên-

cia na literatura etnológica de achar que os Tu-

kano representam o modelo sociocultural do

Noroeste. Força-nos a repensar processos tais

como a chamada "tukanização dos .\rawak" e,

finalmente, reforça a hipótese levantada aci-

ma sobre a identidade dos "Boaupés".

TRADIÇÕES MIGR.\TÓRL\S DOS AR.\\V:\K

Pesquisas recentes entre diversos povos .-ara-

wak do Noroeste revelam a existência de uma
tradição complexa sobre as migrações feitas

pelo herói cultural Kmcai pelo mundo inteiro

nos tempos míticos. De certa forma, essas tra-

dições são paralelas às tradições de migração

tukano, mas com uma grande diferença: as mi-

grações tukano têm seu ponto de origem fora

da região e descrevem uma rota de migração

subindo o rio Negro e ocupando lentamente

o Uaupés e seus afluentes. Sem dúvida, isso

representa a rota de migração pré-histórica

com todo o significado sagrado que lhe é

atribuído.

As migrações arawak, em contraste, têm seu

ponto de origem e de retorno dentro do No-

roeste — a maioria começa no lugiu^ chama-

do Hipana (hoje, uma cachoeira no rio Aiarv),

considerado o centro sagrado (o "umbigo") do

mundo. Daí, o herói faz uma série de v iiigens

(de quinze a mais de vinte) para todas as par-

tes do mundo conhecido. O cantador dessas

tradições nomeia todos os lugiu-es onde o he-

rói parou e estabeleceu a sua presença, dei-

xando a música das flautas Siigradas p;ira as ge-

rações posteriores. Tudo indica que essas via-

gens correspondem ao território históricx"» dos

diversos povos Arawak e, em um sentido mais

amplo, ao território de todos os povos da nws-

ma língua na região Norte da Anuizònia.

Os limites das vi;igens niiús long.is feihis p«^

lo herói incluem desde a i-egiâo andina ao «.>es-

te à foz do rio Negro e partes do Solimòes ao

sul e sudeste, até à foz do Orinoco e a Ctvjta

.\tlàntica ao norte e nonleste. Coiufwnindo o

"mapa" dessas ciaiicns do hcivi ctmi iVf ma^His
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de distribuição linguística da família Maipure

do Norte, é evidente que há uma correspondên-

cia, o que quer dizer que essas tradições sagra-

das representam uma concepção da unidade

maior, linguística e cultural, dos povos Arawak

do Norte da Amazónia. Sem dúvida é uma con-

cepção extremamente antiga, pois são men-

cionados lugares tão distantes, e rotas de

migração tão características dos Arawak, que

não há nenhuma possibiHdade de que esses

conhecimentos tenham sido adquiridos nos

tempos pós-contatos (ver Vidal, 1988; Hill,

1993; Wright, 1993).

Estudos linguísticos recentes (Gonzalez Ná-

iíez, 1985, 1986; Vidal, 1988) sobre a família

Maipure do Norte demonstram que os idio-

mas dessa família representados no Noroeste

da Amazónia são todos relacionados (Curripa-

co, Warekena, Tariana, Yukuna, Kabiyari, Acha-

gua e Piapoco), e sugerem que o Curripaco

(ou "Baniwa" do Içana/Aiary) é a "língua ma-

triz" da qual descenderam as línguas Piapo-

co, Warekena, Baniwa e Tariana (Gonzalez Ná-

iiez, 1985, 1986).

O fato de que as tradições sagradas de mi-

gração de todos esses mesmos povos têm o lu-

gar de Hipana como ponto de origem sugere

a hipótese de que o verdadeiro lugar de ori-

gem dos Maipure do Noroeste da Amazónia
foi a região do médio/alto Aiary. De lá os po-

vos se expandiram para o norte (Piapoco e

Achagua), o sul/sudoeste (os Tariana, Kabiya-

ri, Yukuna) ou o leste (Warekena).

Essa seria uma hipótese baseada nas tradi-

ções orais dos povos Arawak e nas reconstru-

ções da família lingiiística Maipure do Norte.

Ainda esperamos pesquisas arqueológicas —
até hoje, praticamente inexistentes — para elu-

cidar essa hipótese. Deve-se mencionar aqui

o trabalho importante da arqueóloga venezue-

lana Alberta Zucchi (s. d. a, s. d. b) sobre as

seqiiências de ocupação no médio e alto Ori-

noco e seus afluentes. Nesse trabalho, Zucchi

tenta relacionar os dados lingiiísticos, arqueo-

lógicos, de histórias orais e de mudanças cli-

máticas (do Holoceno) para formular uma sé-

rie de hipóteses sobre o processo de disper-

são dos Arawak no Norte da Amazónia e na

()rino(juia colombiana. Essas hipóteses abrem
a possibilidade de uma série de projetos de
campo, os (iiiais seriam uma contribuição

fundamental para nossa compreensão da his-

tória indígena da região. Ao mesmo tempo,

a arqueologia e a lingiiística histórica dos

Tukano ocidentais são um complemento im-

prescindível pelo qual podemos esclarecer

melhor o processo de interação cultural men-

cionado acima.

TRADIÇÕES DOS MAKU

Um dos únicos trabalhos feitos até hoje com
uma perspectiva histórica sobre os povos Ma-
ku é a tese de mestrado de Jorge Pozzobon

(1983), que analisa os fatores envolvidos nos

movimentos migratórios de diversos grupos

Maku em momentos diferentes da história.

Múnzel (1969) menciona as histórias orais de

contato entre os Kabori (Nadèb Maku dos rios

Tea e Uneiuxi) e a sociedade regional. Vários

autores descrevem — ou aludem a ele — o

processo de assimilação dos Maku, como cati-

vos de guerra, aos sistemas sociais hierárqui-

cos dos índios ribeirinhos, e a formação históri-

ca de novos sibs. E evidente que há muito mais

pesquisas feitas sobre a história recente de al-

guns grupos Maku (Hupdu e Yuhup) (Reid,

1979) do que de outros; portanto, no momen-
to é difícil fazer generalizações, mesmo preli-

minares, sobre os padrões de movimento e

ocupação, ou as relações com outros povos.

A CONTRIBUIÇÃO DA ETNOLOGIA
CONTEMPORÂNEA PARA A HISTÓRIA
INDÍGENA DO NOROESTE

De que maneiras a etnografia do Noroeste, es-

pecialmente dos últimos cinquenta anos, po-

de contribuir para uma compreensão da dinâ-

mica histórica das sociedades indígenas? Com
poucas exceções, a etnografia tem dedicado

pouca atenção a perspectivas especificamen-

te históricas. A maioria contém histórias cro-

nológicas, resumindo os efeitos de contato,

"aculturação" e mudanças. Mesmo com sua

concentração nas estruturas e processos do

"presente", porém, são altamente relevantes

para uma compreensão do passado. O que é

preciso é um esforço mais sistemático de ver

essas estruturas e processos como têm se de-

senvolvido no tempo, ou em momentos dife-

rentes da história. Isso exige uma investigação

mais profunda dos tipos de informação que
permitiriam projeções no passado; especifica-

mente, histórias locais, histórias de vida, ge-

nealogias e documentos locais. Da mesma for-

ma, estamos ainda longe de entender clara-

mente como os povos conceitualizam os seus
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Tuchaua e família.

O frei Francisco

Giuseppe
llluminato Coppi

entre os Tariana do
Ipanoré (rio

Uaupés), em 1883.

Coppi conseguiu

de um pajé tariana

de laureté

(provavelmente o

homem da foto) as

flautas sagradas,

as máscaras, e os

ornamentos do
ritual sagrado do

"Jurupary",

considerados fortes

tabus e perigosos

quando expostos

ao público. O frade

profanava esses

objetos sagrados,

chegando a expor

a máscara em
cima de um mastro

na aldeia.

passados — as imagens, metáforas, discursos

e memórias interpretando os movimentos, ci-

clos e dinâmica de grupos sociais e atores em
momentos diferentes do tempo.

Os estudos altamente estimulantes e per-

ceptivos de Stephen e de Christine Hugh-

Jones (1979; 1979), sobre a cosmologia, o ri-

tual e a estrutura social dos Barasana, anali-

sam estruturas espaço-temporais principal-

mente em termos de modelos conceituais

ideais e suas propriedades. C. Hugh-Jones de-

dica atenção notável, porém, às característi-

cas dinâmicas desses modelos na prática, e

ambos os estudos levantam questões históri-

cas críticas que comprovam a utilidade das

suas análises estruturais (por exemplo, C.

Hugh-Jones, p. 281). O próximo passo seria

examinar os modelos conceituais em situações

iiistóricas diferentes. Uma das áreas em que
isso tem sido efetivamente feito é no que diz

respeito aos movimentos messiânicos e mile-

naristas entre os povos Arawak e Tukano des-

de a metade do século .XIX. ^ \arias outras

áreas podem ser investigadas de modo seme-

lhante, entre as quais discutimos aqui as se-

guintes: 1) hierarquia e igualitarismo; 2) guer-

ras e alianças; 3) ritual e xamanismo; 4) for-

mação e dissolução de grupos sociais; e 5)

sistemas regionais de integração.

HIERARQUIA E IGUALITARISMO

As sociedades do Noroeste variam nas ênfa-

ses e maneiras em que se estruturam interna-

mente. Embora a ordenação hierárquica seja

uma característica tanto das sociedades ara-

wak como das sociedades tukano, o seu desen-

volvimento mais forte e claro aparece entre os

Arawak. Tipicamente estes têm organizações

frátricas, territorialmente localizadas e com
uma nítida ordenação hierárquica entre sibs

dentro do mesmo grupo linguístico (Joumet,

1988; Hill, s. d.; Wright, 1981). À medida que

se passa da área arawak para a região dos Tu-

kano, o padrão de fratrias territorialmente lo-

calizadas é substituído por ideologias de "fra-

ternidade" entre grupos lingiiísticos (Jackson,

1983; C. Hugh-Jones, 1979; entre outros). Nes-

se contexto, a ordenação entre grupos lingiiís-

ticos e sibs dentro de grupos lingiiísticos não

é mais refletida na localização ou orientação

espacial de grupos sociais atuais, nem nas prá-

ticas matrimoniais.

Na fronteira entre os territórios arawak e

tukano (nos rios Uaupés, Cuduiar\ e Querar\ ),

encontram-se povos Tukano, como os Uiuiano

e Cubeo, com fortes sistemas de fratrias terri-

torialmente localizadas, ou sistemas rigidos de

ordenação social (Chernela, 19S3; Goldmim,

1963). Isso tem levado os pesquisadores a su-

gerir que a organização política ordenada se

desenvolveu entre os poxos Tukano por meio

de suas relações de comércio, entrecas<unen-

tos e guerra com os .\rawak (Hill, s. áX apoii\i\-

do a hipótese de Reichel-DohnatotY (^\er aci-

ma). Assim, encontra-se a organização mais

elaborada de fratrias entre os Tiriana do mé-

dioAiaixo l^aupés (Brii/zi da ,Sil\a. 1977:102-3),

lembrando os antigos Maipure.

Uma questão relacionada diz respeito à na-

tureza da ordenação hierári|uioa como um nu>-

do de organização social, determinando a iv-

lação entre sibs constituindo o mesmo giu^^o

exogâmiccx ou fratria, e oompletnentar às it^

lações simctriciís entre grupos exogàmieos de
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status igual. A ordenação hierárquica é basea-

da na ordem mítica de nascimento de um con-

junto de siblings agnáticos associados com pa-

péis ritualísticos especializados, enquanto o

"ethos" igualitário envolve um elemento maior

de desempenho e competição, associado a ati-

vidades produtivas de subsistência e relações

de intercâmbio com pouca ou nenhuma espe-

cialização. As duas formas coexistem mas, se-

gundo a etnografia, "em tensão"; assim, entre

os Tukano, disputas sobre a posição relativa de

grupos na hierarquia reforçam o "ethos" igua-

litário mais generalizado. Hill (1985) sugere

que as duas formas servem como alternativas

para orientar o comportamento social e eco-

nómico com referência ao meio ambiente. C.

Hugh-Jones (1979) e K. Arhem (1981) analisam

as dimensões de ambas as formas como prin-

cípios organizadores de relações rituais e so-

ciais. O tipo de análise local e histórica des-

ses princípios na prática é bem exemplifica-

do em partes do estudo de Arhem sobre a

sociedade Makuna (1981: 249-53).

GUERRAS E ALIANÇAS

Apesar das referências freqiientes a padrões

de guerra e aliança no passado, e das nume-

rosas histórias orais publicadas (Brandão de

Amorim, 1928) e não publicadas cujo tema

central é a guerra, poucos estudos etnológi-

cos têm se concentrado nesse aspecto da his-

tória política. Algumas exceções incluem: um
capítulo da tese de doutoramento de Nicolas

Journet sobre os Curripaco (1988); a nossa in-

terpretação de histórias orais baniwa de guer-

ra e alianças (1981, 1990); e um capítulo da tese

de doutoramento de Janet Chernela sobre o

discurso Uanano de guerras no passado com
os Baniwa do Aiary/Içana.

Evidentemente, a guerra como instituição

era muito mais desenvolvida entre os povos

Arawak do que entre os Tukano; daí a sua proe-

minência nos seus discursos sobre o passado

e na sua mitologia. A dificuldade de recons-

truir mesmo um retrato mínimo da guerra tra-

dicional, porém, é que tem de ser baseada na

interpretação de algumas poucas histórias

orais e memórias fragmentárias.

Journet (1988) e Wright (1990) analisam de-

talhadamente o princípio de koada, "retorno",

como a dinâmica central da guerra curripa-

c()/l)aniwa. A guerra é vista como uma forma

estruturada de hostilidade com grupos na pe-

riferia da sociedade, motivada tanto pela bus-

l^>^
^^^

«^
>- \ .ri l/J <'e<í •'< ri

ca subjetiva de vingança como pela lógica co-

letiva de reprodução social. O simbolismo li-

gado à antropofagia, o rapto de crianças e a

tomada de troféus humanos comprovam a no-

ção de guerra como uma forma de hostilida-

de estruturada que servia aos interesses de re-

produção social. Os meios pelos quais os lí-

deres de guerra ascendiam ao poder eram os

mesmos utilizados por líderes nos tempos de

paz para manter coesas as suas comunidades.

A guerra então é vista como um "estado da so-

ciedade" anterior à formação de alianças so-

ciais por casamento e em que a violência é ob-

jeto de regras (Journet, 1988).

A lógica complementar da formação de

alianças e da reprodução pacífica de grupos

sociais por meio de intercâmbio ritual também

é analisada na tese de Journet. Uma questão

relacionada refere às mudanças nos padrões

de guerra no contexto colonial: o abandono da

Desenho
do frei franciscano

Matteu Camioni,

também entre os

Tariana do Ipanoré,

1883. O desenho

mostra um incidente

no dia 28 de outubro

de 1883, em que
Cagnari, juntamente

com Coppi,

expuseram a

máscara de

"Jurupary" nacapela,

diante de toda a

comunidade reunida

em missa. Com
uma cruz em uma
máo e a máscara

na outra, o frade

perguntou: "Qual

é a verdade?". Os
Tariana, revoltados,

expulsaram os

religiosos da

aldeia.
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líuerra coletiva, a diminuição na importância

dos líderes de e^ierra e o uso da guerra como um
instrumento de dominação colonial (Wright,

1981, 1990). Essas questões merecem uma in-

\estigação mais profunda entre os Tukano.

.V\MANISMO E RITUAL

Um levantamento das primeiras fontes histó-

ricas do rio Negro/Orinoco demonstra a am-

pla distribuição de um complexo ritual envol-

\endo o uso de flautas e trombetas sagradas,

danças mascaradas e a prática de açoitamen-

to ritual, associado com uma mitologia cujos

temas centrais incluem a iniciação, os ances-

trais, a guerra e os ciclos sazonais. Popular-

mente (e erroneamente) chamado o "culto de

Yurupar) ", esse complexo foi analisado primei-

ro por S. Hugh-Jones (1979) entre os Barasa-

na e tem recebido atenção cada vez mais de-

talhada nas análises simbólicas desde então.

No fim do século WIII, \bn Humboldt no-

tou que, se não fosse pela de\ astação da colo-

nização europeia, o culto Baniwa das flautas

e trombetas sagradas, que tinha um centro ce-

rimonial perto da confluência dos rios Tomo

e Guainia, "teria sido de alguma importância

política, com os guardiães das trombetas se

tornando uma casta reinante de sacerdotes, e

o oráculo do Tomo formando gradualmente

um elo entre nações \izinhas" (Von Humboldt

e Bonpland. 1907:364; tradução nossa).

Vidal (19S8) refere a evidência arqueológi-

ca que também comprova a existência de cen-

tros cerimoniais no Guainia e Atabapo. As his-

tórias orais dos Tukano sugerem que, de fato,

os rituais ser\iam como um elo em seus con-

tatos com os povos Arawak.

Dada a importância fundamental desses ri-

tos para a reprodução social, é de se esperar

que tivessem um lugar central na dinâmica po-

lítica e nas relações interétnicas. Embora seja

difícil avaliar esse papel histórico, de\ ido a \ á-

rios séculos de mudanças, vários estudos de-

monstram que o complexo tem sido uma
fonte-chave de referência pela qual os po\os

interpretam e moldam o impacto de influên-

cias e pressões externas. Wright e Hill (1986)

argumentam que os movimentos milenaristas

do século XIX improvisaram no simbolismo

dos mitos e rituais relacionados a esse com-

plexo para formular uma estratégia de resis-

tência contra a dominação colonial. Hill (1993)

argumenta que, no contexto atual, os festivais

de intercâmbio e a música sagrada são essen-

ciais para a formação de uma nova identidade

pan-indígena, e também para o "controle sim-

bólico" de mudanças externas.

A dualidade notada nas formas de organi-

zação social (ver acima) também se encontra

tanto nos sistemas de rituais como no xama-

nismo. Os povos Tukano e Arawak têm duas

categorias principais de xamãs: os cantado-

res/rezadores e os pajés, cujas relações entre

si são marcadas por complementaridade e \in-

culadas a princípios cosmológicos antitéticos.

Em um trabalho recente, S. Hugh-Jones (s. d.)

classificou esses dois tipos como xamanismo

"vertical" (os rezadores) e "horizontal" (os pa-

jés), baseado na diferenciação sistemática dos

seus atributos, poderes, status social e forma-

ção. Sugere que a relação "contenha o poten-

cial para rivalidades e tensão" (s. d.:37) que se

manifesta quando os pajés "começam a assu-

mir papéis de liderança mais proeminentes"

(ibid.:15). Os contatos históricos com os bran-

cos "exacerbaram" essa tensão, por exempla

na evolução dos mo\ imentos messiânicos tu-

kano dos séculos -XI.X e X.X. Por outro lado, os

movimentos arawak analisados por nós

(Wright, 1992) não foram tão abalados por dis-

sensões internas porque o sistema hierárqui-

co de xamanismo arawak permite a concen-

tração de poder das duas categorias e não a

sua rivalidade.

A FORM.\ÇÃO E DISSOLUÇÃO
DE GRUPOS SOCIAIS

Irving Goldman (1963:99) escreveu que "a his-

tória do Noroeste da .Amazónia tem sido de

formação e dissolução constante de entidades

sócio-políticas". Os processos de "fissão" e "fu-

são" de grupos são analisados em diversos lu-

gares: Goldman (1963:98-113) para a história

dos sibs Cubeo; .Arhem (1981:129-30 e passim)

para os grupos locais de descendência e sil)s

Makuna; Jackson (1983) p;u\i a tormação de

grupos e.xogâmicos lingiiísticos entre os Bara;

Pozzobon (1983) para os Maku; Wright ^1981)

e journet (1988) para as historias de comuni-

dades locais Baniwa e Curripaca \'idal (1988)

analisa os processos de migração e tormação

da fratrias Piapoco utilizando historias oníis,

as fontes escritas e a e\ idència lingíastica e »ir-

cjueológica. Para os pmos .\ra\\~ak e Tukamx a

formação e dissolução de gru^x^s sixiais são
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relacionadas a determinadas características da

estrutura social (exogamia, hierarquia e a lo-

calização das unidades de descendência) e da

vida cerimonial que têm papel-chave na incor-

poração de novos grupos. Por outro lado, os

efeitos de processos externos de contato fazem

parte da análise. As pressões externas de co-

lonização podem ser uma das razões para a

emergência da exogamia linguística entre os

Tukano (Sorensen, 1967). As fontes escritas

desde o século XVIII confirmam que fatores

tais como migrações, epidemias, guerras e des-

locamentos forçados eram importantes na

composição mutável da região. Uma interpre-

tação, de ampla escala, das etnologias e das

fontes escritas poderia revelar muito mais so-

bre esse aspecto da história do Noroeste.

SISTEMAS REGIONAIS DE INTEGRAÇÃO

As etnografias têm mostrado a importância de

uma perspectiva regional para entender o sis-

tema social do Uaupés (ver, especialmente,

Jackson, 1983). As sociedades indígenas do

Noroeste são interligadas por uma rede de vín-

culos sociais, comerciais, políticos e religiosos

que desafia qualquer tentativa de definir so-

ciedades individuais como entidades distintas

e autónomas. As relações exogâmicas entre

grupos, a especialização na manufatura de vá-

rios artefatos de natureza cerimonial, o inter-

câmbio de conhecimentos entre especialistas

religiosos, a migração sazonal e o movimento

de grupos, e a guerra e formação de alianças

— todos estavam e estão entre os padrões mais

significativos que produziram o que tem sido

descrito como um sistema "aberto" e "fluido"

de interdependência regional.

Há evidência considerável de que nos tem-

pos pré-contatos as sociedades do Noroeste es-

tavam ligadas a uma rede de interdependên-

cia muito mais ampla, estendendo-se desde o

Orinoco até o baixo rio Negro, e de que os po-

vos Arawak eram fundamentais para a integra-

ção dessa rede.'* E bem sabido que os Manao
eram chaves, como mercadores, numa corren-

te ligando as chefias subandinas (Tunebo,

Chibcha) com os povos do Amazonas e Soli-

mões (Yurimagua, Aisuari). Brincos de ouro,

ralos de mandioca e tintas vegetais figuravam

entre os itens mais importantes nesse comér-

cio. As histórias orais e as fontes escritas tam-

bém confirmam (jue os Manao entrecasavam

e realizavam comércio com os Tariana do Uau-

pés, e estes, por sua vez, estenderam as cone-

xões do comércio ao Noroeste, eventualmen-

te alcançando a região andina via os Achagua.

No final do século XVII, os Manao começaram

a mudar o seu comércio para uma concentra-

ção em escravos com os holandeses no norte

(Sweet, 1974).

Tomando por base uma leitura cuidadosa

das primeiras fontes, é evidente que o siste-

ma fluvial Içana-Uaupés-alto rio Negro era li-

gado por uma vasta rede de caminhos fluviais

e terrestres aos rios Solimões, Japurá-Caquetá,

Putumayo, Branco, Orinoco, Guaviare e os lla-

nos (Vidal, 1988). Provavelmente muitos des-

ses caminhos serviam em tempos pré-

históricos como rotas migratórias para os po-

vos Maipure do Norte. Determinadas áreas

dentro dessa rede teriam se desenvolvido em
centros importantes de comércio intertribal e

interação que integravam os grupos étnicos de

diversas regiões. Por exemplo, Vidal refere ao

alto rio Atabapo como um centro para o tráfe-

go de bens e pessoas entre os rios Negro, Gua-

viare e Orinoco. Certamente, a observação de

Von Humboldt de um possível centro cerimo-

nial na mesma área é outro exemplo. Sweet

(1974) e Useche Losada (1987) documentam
amplamente a destruição, contração e trans-

formação desses sistemas como resultado da

colonização portuguesa e espanhola.

A HISTÓRIA DO CONTATO

Várias histórias, umas mais completas do que

as outras, foram publicadas sobre os contatos

com os povos do Noroeste desde o século

XVIII. Merecem menção: a tese de doutora-

mento de D. Sweet (1974), que inclui capítu-

los importantes sobre o sistema de escravidão

no Noroeste até a metade do século XVIII; a

minha tese de doutoramento (1981), que, em-

bora concentrando-se na história baniwa, tem

como objeto de estudo maior o alto rio Negro

entre os séculos XVIII e XX; o livro de Useche

Losada (1987) sobre a colonização espanhola

no alto Orinoco/rio Negro até a metade do sé-

culo XVIII; o livro de V. Llanos e C. Pinedo

(1982) sobre a região Caquetá-Japurá; um ar-

tigo de S. Hugh-Jones (1981) sobre os conta-

tos com os Tukano no Vaupés colombiano; e

um artigo do padre salesiano F. Knobloch

(1972) sobre as missões no alto rio Negro, sé-

culos XVIII a XX. Quase todas as outras publi-

cações sobre o Noroeste contêm uma parte so-
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hre a história do contato, mas muitas são re-

petições de datas e exentos, utilizando fontes

secundárias, e geralmente superficiais em ter-

mos metodológicos ou questões etno-his-

tóricas.

Para os objetivos deste capítulo, podemos

di\ idir a história do contato nos seguintes pe-

ríodos, correspondendo às principais formas

de penetração e colonização da área por so-

ciedades não indígenas, e à política indigenis-

ta oficial:

1) as primeiras explorações e o comércio de

escravos indígenas, entre aproximadamente as

décadas de 1730 e 1760;

2) os descimentes e aldeamentos, entre

1761 e o fim do século;

3) o comércio mercantil e os programas go-

vernamentais de "civilização e catequese" dos

povos indígenas, entre as décadas de 1830 e

1860;

4) o primeiro ciclo da borracha, entre as dé-

cadas de 1870 e 1920; e

5) o período das missões, entre 1914 e o

presente.

A única \ antagem dessa periodização é que

permite concentrar as diversas formas (sócio-

-político-econômico-religioso) de contato e as

transformações nas sociedades indígenas de-

correntes da imposição dessas formas. A se-

guir, indico o que as pesquisas recentes têm

mostrado sobre cada um desses períodos e on-

de ainda são necessárias investigações mais de-

talhadas.

EXPLORAÇÕES E ESCRAVIDÃO

As fontes espanholas, especialmente jesuíticas,

são cuidadosamente trabalhadas por Useche

Losada (1987). Para o lado português, entre as

fontes mais importantes para o período de

1740 a 1750, estão o manuscrito do pe. Igna-

cio Szentmartonyi (1749) e os registros de ín-

dios escravos e forros (Códice 1110, Arcjuivo

Público do Pará, alguns dos quais foram res-

taurados por técnicos do Cedeam). Essas fon-

tes foram analisadas preliminarmente por mim
(1991), comparando seu conteúdo com as fon-

tes citadas por Sweet (1974) e Losada (1987).

O grande valor dos registros está nos nomes
das etnias escravizadas; baseados nessa infor-

mação, podemos inferir quais os povos mais

afetados pelo comércio, e qual o alcance do

tráfico português no Noroeste nesses anos.

Com a ressalva de que os registros represen-

tam apenas uma parte do tráfico real. pois o

tráfico privado foi muito mais amplo do que

o oficial. Dessa análise, é evidente que os al-

vos principais do comércio no Noroeste foram

os "Boaupés", os povos Tukano do rio Uaupés

e seus afluentes, e os diversos povos Arawak

do alto rio Negro, do Cassiquiare e do Orino-

co. O retrato do tráfico, porém, só será amplia-

do quando os outros livros de registros forem

examinados; numa investigação preliminar,

trata-se de registros escritos em Belém, rela-

tando os escravos do Noroeste que realmente

chegaram à cidade.

A magnitude do tráfico no Noroeste pode

ser avaliada mediante essas fontes e, até certo

ponto, pelas histórias orais dos povos sobrevi-

ventes. Diversas tradições tukano (Umusin

Panlõn Kumú, 1980) referem a povos que ha-

bitavam o Uaupés mas que foram inteiramen-

te levados em escravidão ou exterminados nas

guerras decorrentes do tráfico. Os registros

contêm os nomes desses povos. A impressão

nítida deixada por essa análise preliminar é

que o período de escravidão foi a época que

mais transformou, em termos demográficos e

sociais, a composição étnica da região, de tal

maneira que deixou trechos inteiros dos rios

principais completamente despovoados. Isso

tem implicações importantes para o que po-

demos entender da dinâmica e composição ét-

nica do Noroeste nos tempos pré-contatos.

DESCIMENTOS E ALDEAMENTOS

E uma das épocas históricas que mais pemii-

tem uma reconstrução relativamente detalha-

da baseada nas fontes escritas, histórias onús

e arqueologia histórica. Datam dessa época os

primeiros estabelecimentos coloniais pemia-

nentes na região, os primeiros mapas detalha-

dos e estatísticas populacionais. Da década de

1760 até o fim do sécula houve uma série de

expedições de reconhecimento por militares,

oficiais da colónia e naturalistas, entre os qu^ús

podemos mencionar: De Sampaio (1774-5^.

Rodrigues Ferreira (1885-9 [17S5]"> e LoK> d"Al-

mada (Reis, 1940), que deixaram documentos

preciosos sobre a região e seus povos. Os car-

melitas mantiveram nússões ^KnobKvh. 1972\

e os relatos de dois v igarios — Montein> de

Noronha (1768); e Fernandes de Sousa (1S48).

com informações si>bre o fim do século \\ Ul

— completauí o retrato. .\lem dessas tontes,

já bem conhecidas, os arquivos de Belen\ e di^
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Cedeam contêm material extenso, ainda não

pesquisado, desse período. Na minha tese de

doutoramento, dedico bastante atenção à in-

terpretação de uma tradição oral dos Hoho-

dene (Baniwa) que, segundo meus cálculos, se

refere à época dos descimentos. Tento enten-

der a visão indígena desse período e os efei-

tos da política oficial de aldeamentos nos po-

vos do alto rio Negro. Isso pode ser ampliado

com uma interpretação das histórias orais

tukano.

E um período praticamente aberto para

pesquisas de história indígena, com possibili-

dades de reconstruir a história local e regio-

nal tanto das estruturas coloniais (sistema de

trabalho, regime militar) impostas aos povos,

como das diversas formas de acomodação dos

povos a essas estruturas (que variavam desde

atos de rebelião até a formação de alianças

com os diversos representantes da colónia).

COMÉRCIO MERCANTIL E PROGRAMAS
DE CIVILIZAÇÃO E CATEQUESE

Em contraste, o período abrangendo as déca-

das de 1830 a 1860 é o que mais tem recebi-

do atenção nos estudos etno-históricos, prin-

cipalmente devido à eclosão de movimentos

messiânicos e milenaristas a partir de 1857

(Wright, 1981; Wright e HiU, 1986; Wright,

1992; Hill e Wright, 1988; S. Hugh-Jones, s.

d.). Além da farta documentação (a maior par-

te no Arquivo Público de Manaus e no Arqui-

vo Histórico Nacional no Rio, mas também em
publicações como Avé-Lallemant (1860) e a re-

vista Archivo do Amazonas), são notáveis as tra-

dições orais dos povos Baniwa e Tukano sobre

os líderes messiânicos, começando com Ve-

nâncio Kamiko (o chamado "Christu do Iça-

na") em 1857, até os últimos messias no co-

meço deste século. Entre os povos Tukano

(Desana, Barasana), essas tradições têm a for-

ma de genealogias, ou seja, histórias da conti-

nuidade da tradição, chamadas "O Canto da

Cruz" (Buchillet e Galvão, s. d.), e dos líderes

que ensinaram e pregaram a nova religião en-

tre os Baniwa e Tukano.

Um artigo recente (Wright, 1992) compa-

ra as ideologias e políticas dos movimentos en-

tre os Arawak e Tukano, mostrando que as

diferenças ideológicas e políticas podem ser

entendidas em termos de estruturas sociocul-

turais preexistentes. Um trabalho recente de

S. Hugh-Jones (s. d.) explora essa questão em

termos da dinâmica do xamanismo. Com a per-

da dos xamãs devido à política das missões no

Uaupés, e os conflitos gerados pelos próprios

movimentos, o fenómeno do messianismo tam-

bém perdeu sua força entre praticamente to-

dos os Tukano menos os grupos mais afasta-

dos das missões. Entre os Baniwa, a tradição

milenarista continuaria até sua transformação

em evangelismo na década de 1950 (Wright,

no prelo). Ainda há muito a fazer, porém, so-

bre os movimentos Tukano do ponto de vista

das fontes escritas e de uma reconstrução das

suas dinâmicas sócio-políticas.

Um entalhe

de madeira
representando

Venâncio "Christu"

do Içana, fundador,

entre os índios do
alto rio Negro, da
religião da Cruz,

na metade do
século XIX. Existem

vários exemplares

desses entalhes,

de tamanhos
diferentes,

recolhidos na

década de 1860. O
da foto encontra-se

no Museu do
Instituto Histórico

e Geográfico do
Amazonas, em
Manaus.
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BORRAC:HA

Conu) o período dos descimentos, a época da

borracha ainda não tem um estudo específi-

co, embora existam numerosas tradições orais

e um número razoável de documentos deixa-

dos por \ iajantes como Coudreau (1887), Stra-

delli (1890), MacCreigh (1926); missionários

franciscanos (Colini, 1885) e salesianos, etnó-

grafos (Koch-Grúnberg, 1909), comissões ofi-

ciais (Lopes de Souza, 1959; Nimuendaju,

1927, 1955); entre outros.

Sem dúvida, um dos elementos mais mar-

cantes do período era a sua violência, tanto na

exploração de mão-de-obra indígena como nas

práticas abusi\as dos seringalistas e militares

contra os povos. Como no período de escravi-

dão, as populações sofreram transformações

profundas (demográficas e sociais), cujas di-

mensões ainda são pouco conhecidas.

AS MISSÕES

O último período nos traz à época das mono-

grafias e estudos antropológicos modernos. O
que ainda pode ser feito é uma história deta-

lhada das relações entre os povos Tukano e os

salesianos do ponto de vista dos conflitos e das

alianças com os missionários, e das novas iden-

tidades religiosas forjadas nas suas relações

permanentes com o catolicismo, ou, para os

Baniwa, o evangelismo protestante."

Finalmente, deve-se mencionar uma série

de estudos recentes de antropólogos sobre as

representações do contato e as imagens do

branco nas histórias indígenas (Hill, 19SS;

Chernela, 1988; Bidou, 1986; Hugh-Jones,

1988; Wright, no prelo). O que eles demons-

tram e interpretam são as diversas maneiras

em que o homem branco e símbolos da socie-

dade ocidental foram incorporados e transfor-

mados nas mitologias, cosmologias e histórias

orais. A questão fundamental para todas as so-

ciedades do Noroeste é como manter as suas

formas e estruturas de reprodução social e mo-

dos de ação dentro de uma situação histórica

de contato permanente. Nesse sentida a ação

histórica, a sua relação com a situação de con-

tato e a relação com seus processos internos

de reprodução têm de ser entendidas como
partes do mesmo processo.

NOTAS

(1) Não considero em detalhe a história dos Manao,

já que a complexidade das questões históricas sobre

eles merece um capítulo separado.

(2) Códice n? 1110, Livro que há de servir na Alfânde-

ga do Pará, que vai numerando e rubricando e leva no

fim seu encerramento feito por mim Alexandre Metello

de Souza e Menezes. Trata do registro de índios escra-

vos e forros para os anos 1739-45, em dois volumes.

(3) Semelhante, possivelmente, aos Kalinago das ilhas

Antilhas menores e costa norte do continente cuja lín-

gua e cultura, segundo diversos autores (ver, p. ex.,

S. Dresfus, 1983-4), aparentavam uma síntese dos Ka-

rib e .\ra\vak.

(4) Algo semelhante pode ser inferido dos estudos so-

bre as relações simbólicas entre os povos Tukano e

Maku (ver Reid, 1979).

(5) Na metade do século XIX, os índios da região (Ba-

ré, Tukano, Baniua), rcN oltados com o tratamento abu-

sivo e a exploração de seu trabalho pelos regatões e

militares da região, e conscientes da longa história de

abusos que tinham sofrido, se engajaram em movimen-

tos político-religiosos liderados por vários protetas,

principalmente provindos dos po\os Arauuk ^Baniwa,

Warekena), que buscavam libertar os índios da sua

opressão e exploração. Adaptando crenças e práticas

da religião tradicional, esses profetas forjaram uma
nova religião que acabou tendo um grande e duradou-

ro impacto entre os po\os Tukano e Arawak durante

toda a segunda metade do século xix e início do x\.

(6) N. .Vlorey (1975) demonstra a existência em tem-

pos pré-contatos de uma rede ampla de comercia
guerra e interdependência entre as sociedades dos //<J-

nos e o Orenoco. N. Ar%elo 6c F. Morales ^^19S1"I suge-

rem a existência de um sistema semelhante para os

povos Karib.

(7) Há documentação escrita e fotográfica (relatórios)

no acervo da Primeira Comissão Brasileira Demar-
cadora de Limites, em Belém, relativos às décad,is de

1930 a 1960. Essa dcxumentação forneceria subsídios

para a história do contato entre os salesianos, equi-

pes demarcatórias e índios.




